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La Palatul Consiliului de Stat 
au început, marți dimineața, con
vorbirile oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Repu-
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CEA MAI
EXIGENTĂ ȘCOALA ? I

TINERII RĂSPUND AFIRMATIV. DE CE, ATUNCI, S-A

l FĂCUT ATÎT DE PUTIN IN ACEST SENS?

Un cunoscut cercetător în do
meniul sociologiei și psihologiei 
muncii, era de părere că mese
ria de mecanizator este mai 
grea și decit cea de miner, com
plexă cit cel puțin a unui ma- 
trițer, obositoare ca a unui sca
fandru, dar frumoasă și dătătoa
re de satisfacții cît toate Ia un 
loc. Argumente ? Foarte multe 
și niciodată epuizate. Mecaniza
torii trebuie să lucreze pe ori
ce vreme și nu oricum, ci cu 
cea mai mare eficiență asi^ra 
producției. Ei sint obligați, ua- 
toritâ complexității lucrărilor a- 
gricole, să cunoască temeinic 
tehnologia tuturor culturilor, mo
dul de funcționare a peste 10 
tipuri de tractoare și a nu mai 
puțin decit șaizeci și trei de 
mașini agricole — cifră relati
vă... pentru că sistema actuală 
a întreprinderilor de mecaniza
re se află într-o continuă diver
sificare. Lor, mecanizatorilor, li 
se pretinde, nu numai pricepe
re de mecanic, dar. pentru a 
nu greși, și cunoștințe temeini
ce privind agrotehnica culturi
lor agricole, deprinderi com
plexe — care înseamnă polica
lificare — pentru executarea u- 
nc-r activități în, ateliere, in 
.scopul folosirii rationale a 
timpului, cînd lucrările în cîmp 
nu-i solicită. Dar, oricît ar con
tinua șirul argumentelor, fără 
excepție acestea vizează OMUL 
de pe tractor, in ultimă instan
ță competenta lui profesională.

Unde se formează, profesio
nal, mecanizatorul — această fi
gură centrală a unei agriculturi 
moderne, intensivă ? Prin ce 
forme se poate asigura menți
nerea în actualitate a cunoștin
țelor sale profesionale ? Iată 
întrebările cu care am pornit 
ancheta printre mecanizatorii ti
neri din județul Brăila.

— Sigur, pașii spre formarea 
noastră ca meseriași complecși, 
se realizează în școală. Dar ro
lul hotărîtor — susține VASILE 
MOLDOVEANU, maistru si se
cretar al organizației U.T.C. din 
cadrul întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii Dudești 
— revine secției de mecanizare. 
Aici trebuie să ființeze perma
nent cea mai exigentă dintre 
scoli. Să mă explic. Tn perioa
da cît este elev, viitorul meca
nizator primește. în primul 
rind. o pregătire teoretică. Din 
carto cunoaște aproape toate ti
purile de mașini agricole, prin- 
ciD’ile de funcționare a mecanis
melor. Practic însă, manifestă 
nesiguranță. Abia la secție el 
se formează câ meseriaș. Și, a- 
noi. se adaugă noutățile de fa
bricație. De aceea, susțin ca 
seara, dimineața, in zilele cînd 
nu se poate lucra în cîmp să se 
inițieze discuții asupra defecțiu
nilor ce se ivesc la un tractor 
sau la o mașină agricolă, asu
pra măsurilor de prevenire a ce
lor care, prin repetare, au de
venit caracteristice. Se pot efec
tua demonstrații practice cu ti
purile noi de mașini intrate în 
dotare, iar sub îndrumarea șefu
lui de secție și a mecanicului, 
tinerii mecanizatori ar putea în
văța și deprinde meserii noi, 
cum sînt : sudura. tinîchi- 
geria, tîmplăria etc. Pen
tru că în întreprinderea noas
tră • nimeni nu si-a pus pro
blema continuei ridicări a cu
noștințelor lor profesionale (anul 
trecut, la conducerea întreprin
derii s-au perindat patru direc
tori) nici măcar un sfert din 
mecanizatori nu posedă îndemî- 
narea necesară pentru lucrul cu 
combina C-3 : proporția fiind si 
mai defavorabilă dacă ar fi să 
ne referim la cultivator, la se
mănătoarea SPC-6. la mașina de 
plantat răsaduri. în același timp, 
numărul de ore funcționale pe 
tractor a fost cu peste 20 la 
sută sub prevederi, iar planul 
de venituri n-a fost realizat cu 
aproape o jumătate de milion 
lei.

— Meseria, îșî exprimă punc
tul de vedere tînărul MARIN 
BRATU, de la secția Gemenele 
a I.M.A. Romanu. o înveți lu- 
crînd si numai dacă te preocupi. 
Dună trei ani de școală îti mai 
trebuie încă trei de practică pînă 
să te consideri stăpîn pe mese
rie. Tn primii ani de muncă — 
și pentru că nouă, celor mai ti
neri, ne sînt repartizate mași
nile cele vechi — căutăm în 
dreapta și in stînga o mină de 
ajutor. Și, unde în altă parte 
decit in secție așteptăm să ni 
■e întindă această mină ? Oricît 
ar supăra pe cineva, eu spun că

această mină cam întîrzie să ne 
fie întinsă. în întreprinderea 
noastră de mecanizare sînt re
duse la zero aproape toate for
mele de informare profesională. 
Și, știți de ce ? Pentru că nici 
din partea cooperativei nu exis
tă o exigență categorică în re- 
cepționarea lucrărilor. Cînd 
pierderile ajung la o sută-două 
de kilograme de grîu la hectar, 
e de ajuns să spui „asta e ma
șină, ce pot să-i fac" și toată 
lumea închide ochii, deși vina e 
a aceluia care nu știe să regle
ze combina și, mai ales, a ace
lora care n-au mișcat nici mă
car un deget ca să-i arate cum 
să facă acest lucru. Dacă atunci 
cînd mașina este scoasă din lan, 
iar cei vinovați ar fi puși să plă
tească. ați vedea dumneavoastră 
cît de bogate acțiuni de ridicarea 
calificării mecanizatorilor s-ar 
găsi. Olimpiada tinerilor meca
nizatori. inițiată de către U.T.C., 
e una din formele demne de a- 
preciat. dar se desfășoară odată 
pe an ! Cursurile agromecanice 
sint, de asemenea, bune, dar in

GH, FECIORU
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Convorbiri oficiale
româno - zambiene

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth Da
vid Kaunda.

Tn urma cu o săptămînă, wcrefariatul 
redacției noastre a sesizat absența prelun
gita peste limita a unuia din redactorii zia
rului. Toate încercările de a-i da de urma 
s-au dovedit infructuoase.

lata însă că, dintr-o comună al cărei nu
me — cuni veți vedea — avem motive să-l 
trecem deocamdată sub tăcere, ne-a sosit 
ieri o scrisoare. Caligrafia ei ne-a reținut a- 
tenția. Semăna întrutotul cu scrisul, aproape 
indescifrabil, al redactorului dispărut. Nu 
este însă acesta motivul pentru care ne gră
bim s-o dăm publicității, ci faptul că autorul 
scrisorii — care ne promite altele în conti
nuare — ne oferă o viziune interesantă, din 
interior, a activității organizației U.T.C. din 
această comună, dobîndită printr-o inedită 
experiență pe care o formulează astfel :

CE AȘ FACE
DACA AȘ FI
SECRETAR

Delegația mea, de colaborator al Comitetului județean pentru cultură și artă, care se deplasează 
tn orașele și comunele județului pentru a urmări activitatea cultural-artistică și educativă ce se des
fășoară în așezămintele culturale, trece din mină în mină. Sînt întîmpina-t cu oarecare suspiciune, n-am 
mai fost văzut pe-aici niciodată și nici unul din cei care mă examinează de sus și pînă jos nu m-a 
întîlnit vreodată pe culoarele Comitetului județean pentru cultură și artă. Dar ștampila e ștampila, 
iar semnătura de'sub ea e recunoscută, la rîndul ei, ca autentică. Cu toate astea, președintele consi-

Jiului comunal, abia întors de

La convorbiri participă din 
partea română Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Comei Burtică, ministrul comer
țului exterior, Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere și 
geologiei, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii 

" și silviculturii, Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industriale, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Ro
mâniei în Republica Zambia, și 
alte persoane oficiale române.

Din partea Republicii Zambia 
participă E.H.K. Mudenda, mi
nistrul dezvoltării și finanțelor, 
M. J. Chimba, ministrul îndru
mării naționale, H. Mulemba, mi
nistrul comerțului, A. I. Phiri, 
ministrul informațiilor, M. Ngal- 
anda, ministrul protocolului și 
funcțiunilor de stat, P. Lusaka, 
ambasadorul Republicii Zambia 
la Moscova, și alte persoane ofi
ciale zambiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda s-au informat reciproo

despre activitatea și preocupările 
celor două state, au abordat în 
cadrul discuțiilor o serie de pro- 

stadiul actual și 
relațiilor româno- 
colaborării dintre

bleme privind 
perspectivele 
zambiene, al 
cele două țări.

S-a relevat 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări evoluează 
favorabil, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale. In 
timpul discuțiilor au fost eviden
țiate posibilități noi de intensifi
care a colaborării româno-zam- 
biene, reciproc avantajoase, în 
domeniile economic, cultural, 
tehnico-științific, subliniindu-se 
că dezvoltarea multilaterală a 
cooperării între state constituie o 
premisă a progresului omenirii, a 
cunoașterii și întăririi încrederii 
între popoare, a păcii și securi
tății.

. Tn timpul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, o serie 
de probleme actuale ale situației 
internaționale»

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

cu satisfacție _că

peste drum, de la bufet, unde 
„nea-Boitan“ i-a servit romul 
mic de dimineață, 
„mda" absolut 
sînt nevoit să 
loc o poveste 
o repet mai tîrziu și altora 
— nu sint angajat, precum se și 
vede în hirtie, nu sint incă acti
vist cultural, trec printr-o pe
rioadă de probă, sînt absolut 
nou in meseria asta, ceea ce, 
la urma urmei, reprezintă ade
vărul curat, și angajarea mea 
ulterioară depinde tocmai de 
ceea ce voi izbuti să dovedesc 
că pot realiza într-o lună de 
zile, aici, in comuna aceasta.

In sfîrșit, am impresia că lu
mea începe să mă ia în serios, 
hîrtiile dispar, mi se urează un 
„bun venit" cam în doi peri, un 
„succes" pe măsura „bunului 
venit" dar ceea ce remarc, peste 
toate astea, e faptul că nimeni 
nu se grăbește să-mi ofere, mă
car din inerție verbală „ajuto
rul" de care, sincer vorbind, aș 
avea mare nevoie. Sînt lăsat 
baltă și în prima clipă, puțin 
descumpănit, nu știu incotro e 
mai bine s-o apuc. Printre ex
plicațiile pe care le-am dat 
autorităților comunei a fost și 
aceea, firească desigur, că acti
vitatea așezămintelor culturale 
nu poate fi concepută în afara 
organizației U.T.C., că cei de 
care depinde direct fiecare in
tenție, tot ceea ce se între
prinde sînt tinerii înșiși, că ei

scoate un 
neconvins și 
inventez pe 

pe care

M. T.
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Primirea de către tovarășul

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe ziariștii fran
cezi Jean Griot, director adjunct 
al ziarului „Le Figaro", Michel 
P. Hamelet și Daniel Norman, de 
la același ziar.

La convorbire au participat to
varășul Dumitru Popescu, mem-

bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și to
varășul Constantin Mitea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat zia
riștilor francezi un interviu îmbră- 
țișînd aspecte ale construc
ției socialiste în România și unele 
aprecieri în legătură cu situația 
politică internațională.

Președintele Consiliului de Stat
a primit pe

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit în după-amiaza zilei de 12 
mai pe însărcinatul cu afaceri

ad-interim al Republicii Arabe 
Unite la București, Fikry Mahan- 
ny Nakhla, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.

DE CE ESTE WW
Nicăieri monumentele de artă 

nu s-au născut din dorința pură 
de a ornamenta. Un monument 
închide în sine nu numai o for
mă artistică oarecare, gustul și 
mentalitatea unei epoci, ci și o 
motivație mai adîncă legată de 
obiectul său, de scopul său. 
Un monument este o operă de 
artă, dar nu numai atît, la fel 
de valabilă fiind și reciproca, că 
este o evocare dar nu numai 
atît. Un monument presupune 
o contopire unică, inanalizabilă 
aproape a ideii, evenimentului, 
personalității celebrate, cu mo
dalitatea de a o face. Un „su
biect" elevat nu poate salva o 
formă plastică comună. Cu ris
cul de a înfrunta mînia celor ce 
„confundă pe Cuza cu statuia", 
N.N. Tonitza afirma decis des
pre monumentul lui Cuza de la 
Iași că trădează lucrarea unui 
om „lipsit complet de fantezie", 
că cele patru figurine care de
corează soclul par „reclama u- 
nui fabricant de ciocolată". 
Alteori forma artistică, mai e- 
xact personalitatea artistului 
impune o lucrare cu subiect ne
semnificativ. Cel mai convingă
tor exemplu îl poate oferi gru
pul statuar „Legenda Jepilor" 
(autori Dimitrie Paciurea, Fi
lip Marin și Friederich Storck), 
o transpunere ambițioasă (în vi
ziunea organizatorilor) a unei 
povești lacrimogene despre jert
fa unei fete Rolanda și a doi 
flăcăi Andrei și Mirea transfor
mați în cascadă și respectiv în

MWL

MENTELOR
DE AREĂ

jepi. Nimeni n-a mai asociat fi
resc narațiunea cu cele trei 
personaje care au fost reunite 
într-un ansamblu sculptural, 
personaje care au fost numite în 
timp giganți, coloși, ba chiar ge
pizi. Prin desfacerea ansamblu
lui ne-au rămas cele două lu
crări realizate de Friederich 
Storck și Dimitrie Paciurea, lu
crarea ultimului constituind una 
dintre piesele antologice ale mo- 
numentalisticii noastre („Gigan
tul").

Cineva afirma că, la urma ur
melor, orice monument are o 
valoare istorică, din punct de

vedere al evoluției gustului, al 
soluțiilor artistice. Nu se poate 
nega pe de-a-ntregul această a- 
firmație, dar valoarea istorică 
la care se referă poate fi urmă
rită mult mai propriu în orioare 
muzeu de artă. Foarte multe 
monumente ilustrează mai de
grabă o istorie pitorească a lo
cului. Căci numai din acest 
unghi pot fi integrate anumite 
lucrări într-un ansamblu cît de 
cît coerent de monumentalistică 
urbană. Numai din această per
spectivă monumentul lui Luigi 
Cazzavillan din București —- 
„patriot activ . și binefăcător", 
întemeietor al ziarului „Univer- 
sul" — ridicat pentru ..slăvirea 
faptelor bune", cum „glăsuiesc" 
privitorului amorașii ce împo
dobesc alegoric soclul bustului 
se completează cu „Fîntîna E- 
mil Lahovary" (fost ziarist), ri
dicata spre aducere amihte cri
nolinelor romanțioase că acesta 
a pierit în 1897 într-un duel 
cu Nicolae Filipescu. Sînt 
foarte multe statui de pri
mari, înălțate de „urbea recu
noscătoare", care vor fi „robit 
la nevoile cetățenești" mai mult 
sau mai puțin, după puterile și 
înțelegerea lor, dar care au ră
mas uneori mai vii în amintirea 
urmașilor prin chefuri magnifi
ce sau isprăvi ca cele ale lui

c. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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CARNET CULTURAL JUDEȚEAN

artistice pentru

Aspect din expoziția de artă plastică deschisă la Arad cu prilejul 
Festivalului „Primăvara arădană"

• arad: Festivalul
„ Primă vara arădană

Dintre manifestările prestigioa
se ale Festivalului semnalăm 
„masa rotundă" la care au luat 
loc — într-o. întîlnire ce devine 
tradiție — fii ai Aradului, proe
minente personalități ale științei 
și culturii noastre. Academicienii 
Tiberiu Popovici și Caius Iacob, 
scriitoarea Toth Maria și Olosz 
Ludovic au discutat despre 
„Tendințe noi în știință $i artă".

Publicul a urmărit apoi în- 
tr-un recital vocal-coregrafic, 
nume sonore de invitați : Viorica 
Cortez Gu.guianu, Elena Vasile- 
Brănișteru de la Opera din Timi - 
șoara, Nicolae Stan, tot de la 
Opera din Timișoara. Elena Da
cian și Ion Tugearu de la Opera 
Română din București. * *

muzeul imaginar al monumente
lor noastre de artă lipsesc încă 
„piese" fundamentale fără de 
care nu se poate vorbi de o con
știință istorică a locului. Să ne 
referim de pildă la București. 
De întîia mișcare populară re
vendicativă din oraș — răscoala 
seimenilor și a dorobanților de 
la 1655 — nu ne amintește decît 
o cruce așezată undeva la poale
le dealului Patriarhiei, în 1713, 
de către unul din urmașii lui 
Papa Postelnicul din Brînco- 
veni. cel sacrificat de răsculați. 
Nici un monument de anvergură 
nu ne amintește de Revoluția de 
la 1848, de Unirea principatelor 
sau de Războiul de independen
ță. Un monument care să’cin
stească memoria celor căzuți. în 
fosta piață a teatrului național în 
decembrie 1918 sau a celor de la 
Gri vița în februarie 1933 ar fi 
mai propriu decît O placă co
memorativă. Monumente care 
să cinstească evenimente și ac
țiuni din lupta partidului în i

legalitate, un monument al vic
toriei asupra fascismului și unul 
care să _ ne amintească de isto
rica cotitură pe care â însem-

• nat-o Insurecția armată de la 23 
August 1944 în viața noastră 
crea că nu pot lipsi din acest 
muzeu (deocamdată imaginar) al 
monumentelor noastre de artă, 
locmai pe acest plan am situat 
și vrem să situăm în continuare 
discuția noastră și cred că nu
mai după acest plan se pot a- 
b°rda problemele monumenta- 
listicii. Se pot amplasa (și s-au 
și amplasat) numeroase compo
ziții și figuri decorative, mai 
ales în Parcul Herăstrău, dar 
ele nu ne dau — și asupra aces
tui paradox trebuie să insistăm 
— sentimentul monumentului, 
sentimentul istoric a) locului, 
sensul faptelor noastre, sensul 
eforturilor actuale care, fără în
doială, se înscriu tot în istorie. 
Pentru că un monument este o 
formă de educație artistică și 
cetățenească care depășește cu 
mult orice fapt de artă pe care-1 
întîlnim într-o expoziție oare
care, dar asupra căruia nu știm 
de ce critica de artă nu insistă 
decît foarte puțin și pasager.

Viața și opera scriitorului Ion 
\ Slavici au constituit tema con

cursului „cine știe, cîștigă“ de 
s duminică la ora 16, condusă de 

Ion Mustață. Cunoștințele serioa
se ale câștigătorilor Ardelean Tra
ian, elev m clasa a X-a, Oprița 
Ștefan, elev în clasa a Xll-a și 
Palcu loan, muncitor la Electro- 
metal au fost călduros susținute 
cu aplauzele publicului; ritmuri
le antrenante ale orchestrei ară
dene Carusel au completat buna 
dispoziție a succesului.

Seara am fost invitați la pre
miera Teatrului de Stat din Arad 
cu piesa „Camera de alături" de 
Paul Everac în regia lui Dan A- 
lecsandrescu și scenografia lui 
Sever Frințiu.

Spectacolul propune o imagine

A apârut
numârul 5/1970 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE".
Spicuim din cuprins :

Dr. Gll. BADRUS - Schiță 
pentru problematica teoriei 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. CONSTANTIN 
NICOLAE — Efortul ponoru
lui român pentru susținerea 
războiului antihitlerist. Dr. I. 
BOLD — Amplasarea rațio
nală a forțelor de producție 
din agricuTtură. Dr. GETA 
DAN-SPINOIU — Disciplina 
muncii — act conștient de 
conduită socială. Dr. DA
MIAN HLREZEANL - Dez
voltarea economică a Româ
niei in opera lui C. Dobro- 
geanu-Gherea. Acad. VA
SIL E MĂLIN SCHI — Dispa
rități și perspective în agri
cultura mondia'a.

DEZBATERI

« • • Contribuții la elabo
rarea teoriei socialiste a creș
terii economice. Masă rotun
dă organizată de revista 
hP rob teme Economice". 
° * » Perfecționarea con
ducerii colective a întreprin
derilor. Anchetă 
organizată de 
„Probleme

I_____________

econoinica 
revista 

Economice".

ELIBEftAREA (Seria II-a: ru
lează la Patria (orele 10; 12.30; 16; 
18,30; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚILOIt: 
rulează la Republica (orele 8,30; 
11; 13,30; 15; 18,301 21), Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20.45) , Grădina .Doina (ora 20).

PENTRU ȚARA ȘI REGE ru
lează la Capitol (orele 9.45; 12;
14,15. 16,30. 18.45, 21).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Floreasca (ora 9,30).

AL 8-1/EA : rulează la Floreas
ca (orele 15.30; 18; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL." • ru
lează la Festival (orele 8.30; 10,30; 
12.30; 14.30; 10,45; 19; 21). Grădina 
Festiva] (ora 20).

HELGI rulează la Victoria (o- 
rele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20.45).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOA11E : rulează la Central (ore
le 8.15: 10.45; 13.15: 15.45; ”
20.45) ; Gri vita (orele 10.30: 
18: 20.30).

SIMPATICUL DOMN R : 
lează la Vltan (Orele 15,30; 
Grădina Vltan (ora 19.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (drele 9—21 în .continuare).

tN FIECARE SEARA LA ORA
11 rulează la înfrățirea (orele
15,30; 17,45), Viitorul (orele
18: 20).

NU FI TRIST : rulează la 
tești (Orele 15.30; 18), Grădina 
zești (ora 20 15).

CU MINE NU. MADAM î 

ru-
18).

16'

Bu- 
Bu-

ru-

scenică corectă a piesei. Spațiul 
plastic gîndit de Sever Frențiu 
punctează inspirat evoluția per
sonajelor. Dacă spectacolul apa
re neînchegat pe alocuri, nefiind 
pe tot parcursul la temperatura 
necesară unei dezbateri de idei, 
nu omogenitatea colectivului ac
toricesc ni se pare motivul prin
cipal. Alături de un exploziv 
Cristian —• perfect întruchipat de 
Ion Varan, de Gabi Dai cu, caro 
izbutește să împlinească perso
najul dincolo de pitorescul lui, 
de Zoe Muscan, căreia îi apre
ciem intuiția de a găsi formula 
de eliberare a rolului de sche
matism și de un excelent Hani- 
bal Teodorescu în Slaviu, alte 
personaje, în schimb, de primă 
importanță nu devin consistente.

In a treia zi a Festivalului, 
membri ai celor trei cenacluri 
din Arad („Lucian Blaga“, „Toth 
Arpad" și „Nicolaus Schmidt" — 
cenacluri în limbile română, ma
ghiară și lespectiv germană) au 
avut trei ședințe de lucru para
lele într-un fructuos schimb de 
păreri cu scriitorii invitați la Fes
tival : D. R. Popescu, Paul Eve
rac, Vasile Nicorovici, Stelian 
Vasilescu și Ovidiu Cotruș. de la 
revista Familia, scriitorii Olosz 
Ludovic, Toth Maria, Franz 
Liebhardt și Frantz Stork. Au ci
tit poezii ale unor autori ară
deni : Volbura Poiană Năsturaș,

• craiova: „Zilele
Macedonski"

de- 
co- 
cu- 
lui

Sărbătorirea pe plan națio
nal și în cadrul U.N.E.S.C.O. a 
50 de ani de la moartea poetu
lui Alexandru Macedonski pri
lejuiește organizarea, la Cra
iova, a unui bogat program 
cultural comemorativ, a cărui 
desfășurare parcurge perioada 
11—17 mai.

„Zilele Macedonski" au 
butat luni cu sesiunea de 
municări „Contribuții la 
noașterea vieții și operei
Alexandru Macedonski". susți
nută de profesorii universitari 
Mihnea Gheorghiu și Al. Pini, 
care s*a  bucurat de participa
rea prestigioasă a unor oameni 
de cultură din centrele uni
versitare ale țării. Tn holul 
central al Academiei din Cra
iova. s-a deschis în aceeași zi 
expoziția de documente și edi
ții din opera tipărită a poetu
lui.

Zilele următoare oferă acti
vități la fel de bogate și inte
resante. Cadre didactice, stu- 
denți. elevi, oameni de cultu
ră și artă din Craiova vor por
ni în pelerinaj la casa familiei 
Macedonski din satul Fome- V. RAVESCU

lează la Dacia (orele 8.30—20,30 în 
continuare).

BĂNUIALA: rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15; 14,45: 
17,30; 20), Tomis (orele 8,30—15,30 
în continuare; 13), Grădina Tomis 
(ora 20), Gloria (oiele 9: 11.16: 
13.30: 16! 18,15; 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? rulează 
la Doina (orele 16, 18,30: 20,45).

FUGA BUIESTRAȘULtJi: rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Grădina Lira (ora 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Rahova (ora 20).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18).

TARZAN. OMUL JUNGLEI: rU- 
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL s rulează la 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,30; 19.45; 21), Melodia (orele
8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 18,15; 18,30;
20,45),  Modern (orele 9,15; 11,30;
13,45; 18; 18.15; 20.30).

IUBITA LUI GR A MINI A: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 13.30; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CÎND SE ARATA CUCUVEA
UA : rulează la Cotroceni (ora
15.30) .

O INTÎMPI.ARE • rulează la 
Cotroceni (orele 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Giuleștl (orele 15,30; 18;

Zilele acestea, între 11 și 17 
mai, lașul găzduiește o suită de 
acțiuni reunite într-o „săptămînă 
a manifestărilor cultural-educati
ve pentru tineret". Organizată de 
Comitetul municipal al U.T.C. 
în colaborare cu Casa de cultu
ră a tineretului și studenților, 
„Săptămînă..." dă ocazia tineri
lor ieșeni să asiste la spectacole 
anume prezentate pentru ei, sa 
participe la dezbaterea unor pro
bleme care îi interesează, să se 
întâlnească cu oameni de cultu
ră și artă de prestigiu.

Prima zi, luni, a stat sub sem
nul oarecum festiv al vernisaju
lui. Gestul de tăiere a „panglicii" 
pentru întreaga săptămînă cul
turală a fost închipuit de deschi
derea unei expoziții de cărți pen
tru tineret, cu care prilej criticul 
Radu Negru a făcut, succint, 
prezentarea citorva ultime apari

ții. O altă expoziție, cea de pic-

Alexandru Banciu, George Du- 
mi traci ie, Carolina Ilica. Redac
torul șef al revistei „Tribuna", 
scriitorul D. R. Popescu, ne spu
ne despre aceste întîlniri : „S-au 
întâlnit aproape 100 de scriitori 
tineri din județ. Există deci o 
mișcare culturală, o preocupare 
de organizare pentru ca ei să se 
cunoască, să întreprindă un 
schimb de opinii — primul pas 
Către un dialog cultural. S-au pus 
aici probleme legate de destimd 
literar al acestor tineri și cred 
că ar trebui să se dea o mare 
importanță suplimentului literar 
local. Din cefe ce am ascultat e 
clar că sînt tineri ce dovedesc 
calități incontestabile. Din păca
te n-au citit decît poeții și nu 
ne-am putut da seama de nivelul ■ 
discuțiilor, hotârîtoare pentru un 
cenaclu. Insă trebuie să apre
ciem dorința reală a lor ca efor
tul să li se materializeze în volu
me sau articole. Sînt foarte tineri 
și foarte optimiști, sînt foarte ta- 
lentați și merită să fie cunos- 
cuți1*.

Seara, colectivul Teatrului ger
man de Stat din Timișoara ne-a 
oferit în încheierea celei de a 
treia zi a „Primăverii arădene" o 
interesanta transpunere scenică a 
piesei lui Al. Mirodan „Șeful 
sectorului suflete".

LILIANA MOLDOVAN

tești, comuna Goești. La Casa 
de cultură a studenților, o sea
ră de amintiri despre poet in
titulată ..Mărturisiri literare" 
va fi completată de un reci
tai susținut de membrii cena
clului literar studențesc de pe 
lingă revista „Cadran univer
sitar". La Muzeul de artă Cra
iova. corul Filarmonicii de 
stat Oltenia și elevi ai școlii 
populare de artă își vor da 
concursul la realizarea unui 
recital muzica 1-1 iterar și a unui 
concurs de interpretare a poe
ziei macedonskiene. O seară de 
poezie modernă va întruni nu
mele unor scriitori contempo
rani și actori craiOveni. Acade
micianul Victor Eftimiu va e- 
voca. în cadrul unei serj de a- 
mintiri, figura unor scriitori 
pe care i-a cunoscut. Duminică, 
în încheierea festivităților, ac
tori} Naționalului
vor prezenta 
selecțiuni din 
dramatică a 
Macedonski.

craiovean 
un spectacol cu 
poezia și opera 
lui Alexandru

Flamura (orele 15,30;
20.30).  Gradina Expoziției (ora 20).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Flamura (ora 11).

OPERAȚIUNEA LEONTÎNE: ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,1»; 13,30; 18; 18.30; 21), Favorit 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30), Stadio
nul Dinamo (ora 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—17,15’ în 
continuare: 20,15).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

TAINA LEULUI : rulează la 
Pooular (orele 15,30: 18; 20,15).

PICIOARE LUNGI DEGETE 
LUNGI : rulează la Bucegi (ore
le 18; 18.15), Grădina Bucegi (ora
19,45),  Miorița (orele 15; 17.30; 20), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina 
Arta (ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Grădina Progresul (ota 20).

FAMILIA xNOASTrA trazni- 
TA i rulează la Uhirea (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (Ora 20).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
ia Pacea (orele 16,45; 19.45), Gră
dina Moșilor (ora 20).

EXPLOZIE TN MUNȚI î rulează 
la Crîngași (orele 16; 18; 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRUî 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN) : rulează la Cinemateca 

tură studențească, a constituit 
cadrul unui reușit recital de poe
zie din creația originală a mem
brilor cenaclului literar al Casei 
de cultură a tineretului și stu
denților. In sfîrșit, tinerii au pu
tut participa la o întâlnire cu 
cîțiva poeți ieșeni .• George Les- 
nea, Horia Zilieru, Adi Cusin, 
Ion Chiriac, Ana Mîșlea și un in
vitat : poetul Ion Brad.

Marți după amiază, în cadrul 
unui ciclu intitulat „De pe me
ridianele globului", au avut loc 
dezbateri pe teme de politică in
ternațională, cu tineri din diver
se întreprinderi și instituții. (U- 
zina mecanică „Nicolina", Fabri
ca de confecții, Trustul de con
strucții etc.). La galeriile de artă, 
în țafa unor iubitori ai picturii, 
au fost prezentate pînzele lui A- 
drian Podoleanu, după care a 
urmat un recital de poezie pa
triotică.

La ora tind transmitem. Casa 
tineretului a devenit centrul ma
nifestărilor serii. In salonul „Clu
bului dezbaterilor politice", care 
are drept invitat pe conf. dr. Au
rel Loghin, discuțiile au început 
să se aprindă. în sfîrșit, din sala 
de spectacole se fac auzite pri
mele acorduri ale concertului de 
muzică ușoară susținut de for
mațiile studențești de la Institui
tul medicb-farmaceutic.

C. T. DIACONI)

Volum de folclor

REȚEAUA $1 PROFILUL
ȘCOLILOR PROFESIONALE

(Ager pres).

ÎNVAȚĂMlNTUL de zi

Sub egida Casei creației 
populare a județului Bistri- 
ța-Nasăud a apărut un valo
ros volum de folclor poetic 
alcătuit de Dumitru Vîltic. 
Cartea, intitulată „Trandafir 
cu creanga-n apă", înmănun
chează peste 200 de poezii, 
cîntece de dragoste, de dor, 
satirice și sociale, de cătănie, 
de viață nouă, ca și balade 
populare de o mare frumu
sețe, strînse din 20 de sate 
năsăudene. După cum apre
ciază folcloristul Ion Taloș, 
șeful secției de folclor a Cen
trului de științe sociale al 
filialei academice din Cluj, 
volumul face parte din cele 
mai prestigioase culegeri de 
folclor transilvănean. Dumi
tru Vîrtic a descoperit nu
meroase poezii și balade 
populare, necunoscute pînă 
acum, de o mare valoare ar
tistică.

Județul Maramureș
ȘCOALA PROFESIONALA, BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 

140. Telefon 28.68. (Pe lingă Centrala minelor și metalurgiei, 
neferoase — Baia Mare).

— Electrician de mină ; lăcătuș de mină : preparator de mi
nereuri ; miner ; sondor de mină ; strungar ; sudor ; lăcătuș 
construcții metalice.

ȘCOALA PROFESIONALA. SIGHETUL MARMAȚIEI, Piața 
Pintea Viteazul, nr. 1. Telefon 14.29. (Pe lingă C.E.I.L.-Sighetul 
Marmației, aparținind de Ministerul Industriei Lemnului).

— Mașinist la utilaje pentru exploatări forestiere ; mașinist 
la fabricarea cherestelei ; tîmplar mobile și articole tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA, BAIA MARE, str. Progresului nr. 
38. Telefon 36.53. COnsiliul popular județean.

— Zidar construcții •, lăcătuș-mecanic utilaje de construcții și 
terasamente ; mozaicar-faiânțar.

Union (orele 10; 12; 14; 18), Pro
gram pentru âbonați ciclurile A 
și B după amiaza.
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DE IARBA — ora 20; 
,.C. I. Nottara" (Sala 
O LUNA LA TARA —

Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiâle,f 
(Sala Comedia): IDIOTUL — oră 
20; (Sala Studio) : AL PATRU
LEA ANOTIMP — ora 20; Tea
trul Mic : PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — oi a 20. Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sch. 
Măgureanu) : PURICELE IN U- 
RECHE — ora 20; (Sala Studio) : 
HARFA ““ 
Teatrul 
Studio) I _ _,------— —
Ora 20; Teatrul de Stat Sibiu (în 
Sala Operei Române) : RICHARD 
AL III-LEA — ora 20; Teatrul de 
Dramă și Comedie Constanța (în 
Sala Teatrului de Comedie): 
BLISS - O FAMILIE TRAZNI- 
TA — orele 17 ti 20 ; Teatrul „ion 
Vasilescu" : VIAȚA... O COMEDIE
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă" : ROATA MORII — ora 10; 
Teatrul ,Țăndărică" (Calea Vic
toriei); O POVESTE CU CINTEC
— ora 15; (Str. Academiei) : GU-

Timp de două zile, la Timi
șoara s-au desfășurat lucrările 
sesiunii - anuale de comunicări 
„Teatrul și cultura" care și-a 
propus să dezbată, in această a 
doua ediție, problemele, rela
ției public-teatru. Comunicările 
sesiunii, axate pe o temă de 
acut interes pentru creatorii 
scenei, au căutat să explice atit 
elementele de ruptură cît și 
cele de adeziune implicate în 
această relație : teatru-public.

Marile cuceriri ale teatrului 
românesc contemporan sînt in
contestabile și totuși care e mo
tivul că publicul devine mai 
puțin interesat de teatru ? 
Există spectacole la care publi
cul vine, multe altele la care 
nu vine. Există evidente dife-

• TIMIȘOARA»
„Teatrul și cultura //

rențieri în atitudinea celor care 
receptează teatrul — diferen
țieri ce ar putea constitui ex- 
plicația-răspuns. în sarcina tea
trului însă trebuie să aflăm ade
văratele răspunsuri. în ce mă
sură actuala sesiune de comu
nicări din Timișoara a constituit 
o reală dezbatere ? Valentin Sil
vestru ne-a spus: „In fața a- 
cestei sesiuni extrem de însem
nate, mă asociez aprecierilor 
care au considerat-o ca o iniția
tivă de primă importanță a Co
mitetului pentru cultură și artă 
al județului Timișoara, prin ma
xima actualitate a temei, prin

Jubileu pionieresc
Peste cîteva zile se împlinesc două decenii de cînd Palatul din 

Dealul Cotrocenilor și-a deschis porțile pentru purtătorii cravatelor 
purpurii.

In acești ani, în cele peste 30« de încăperi ale impunătorului mo
nument arhitectonic au fost amenajate, treptat, 56 de cercuri de 
îndeletniciri practice pentru pionieri, săli de spectacole și de com
petiții sportive, la a căror activ.itate iau parte săptămînal aproxi
mativ 10 000 de elevi ai școlilor generale din București. Cei mai 
mulți dintre aceștia frecventează cercurile cu caracter tehnic : de 
electronică, radio și televiziune, aero, racheto și navomodele, car
turi. Un mare număr de pionieri și pioniere lucrează, în cercurile 
de artizanat, sculpturi în lemn, cusături și broderii naționale. Cei 
cu aptitudini artistice își cultivă talentul în cercurile de balet, pian, 
vioară, pictură, iar sportivii activează în clubul „Cutezătorii".

Pentru a marca jubileul celui mai însemnat din cele peste 100 de 
palate și case ale pionierilor din întreaga țară, elevii bucureșteni 
participă în aceste zile la concursuri inițiate pe diferite teme din 
domeniul științei, tehnicii, artei, culturii și sportului.

LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 17; Teatrul „C. TănasG" (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ - ora 19,30; Circul de Stat: 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA 
— ora 19,30.

MIERCURI, 13 MAI 1978

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera zilei > 18,05 
Ex-Terra ’70 — emisiune-concurs 
pentru școlari • 18,30 Actualita
tea muzicală • 18,55 Anunțuri — 
publicitate • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Cabinetul econo
mic TV. • 19,45 Plimbare pe Lo
tru. Reportaj TV. de Romulus 
Vuipescu • 20,10 Tele-cinemate- 
ca : „I. Vitelloni". Un film de 
Federico Fellini. în distribuție : 
Alberto Sordi, Franco Vabrizzi, 
Franco Interlenchl, Leonora Ruffo 
• 22,00 Telejurnalul de noapte • 
22,15 Masă rotundă. C. Dobrogea- 
nu-Gherea și locul lui în cultura 
românească. Participă : George 
Ivașcu, Z. Ornea, Gh. Stroia • 
22,35 Imagini sonore... își dau 
concursul : Mihaela Mihai și Sile 
Dinicu • 23,00 închiderea emisiu
nii. 

interesul pe care îl solicită în 
viața artistică și organizatorică 
a teatrului.

In toate județele acest feno
men se face din ce în ce mai 
vizibil, materializîndu-se în ma
nifestări ce poartă diverse 
nume. La Timișoara, sesiunea 
bine diriguită de factorii locali 
a solicitat și energii din alte ju
dețe, precum și personalități din 
Capitală. După sesiunea de anul 
trecut de Ia Piatra Neamț, asis
tăm aici la o veritabilă reuniu
ne teatrologică care tinde spre 
continuitate. E valoros faptul că 
s-a dezbătut divers, cu autoriza
ție de cele mai multe ori, cu 
competență și cu ton științific, 
o relație fundamentală a mo
mentului actual: teatru-public.

Sesiune de comunicări

Deși nespectaculoasă ca mani
festare, consider că întreaga 
sesiune a fost substanțială, de 
natură să germineze în conti
nuare discuții fertile, capabile 
să valideze ceea ce e nou în 
gindirea și creația teatrală din 
această parte a țării, să invite 
lâ o meditație constructivă pe 
toți cei care au par* ;cipat la ea. 
A existat un climat destins, de 
dezbatere, o atmosferă amicală, 
constructivă. Nu pot decît să 
urez continuitate și periodicita
te acestei manifestări".

M. L.

(Urmare din pag. I)
Radu Stanian din Ploiești, „unde 
— cum scrie Bassarabescu într-o 
schiță — lumina electrică se 
stingea seara la unsprezece. Ar
dea ea uneori și toată noaptea 
cînd primarul întîrzia la cărți, 
la club, și-și trimitea bastonul 
cu miner de argint mecanicului 
de la uzină pentru ca acesta să 
aibă un talisman că într-adevăr 
ordinul pornește de la dumnea
lui". Și pentru că am amintit de 
Ploiești nu pot să trec cu vede
rea acea statuie urîtă, meschină, 
înfățișînd pe zeița Athena (cu 
coif, cu scut, cu toate accesori
ile mitologice) situată în centrul 
orașului care simboliza liberta
tea și care — cum scria Geo 
Bogza — „fără să fi urmărit" 
dezvăluia, de fapt, „adevărul a- 
supra libertății. Pentru că pe 
atunci, în orașul acela, ca și 
multe altele, totul era o paro
die". Niciodată n-am să înțeleg 
de ce într-o grădină din centrul 
orașului Brăila stau alături bus
tul lui Traian și un obelisc (de 
un gust îndoielnic) cu ceas, dar 
mai ales ce reprezintă această 
asociere pentru oraș.

Exemplele se pot înmulți, evi
dent, la infinit. N-aș vrea să se 
înțeleagă că pledez cumva pen
tru o demolare expresă a unor 
asemenea lucrări. Un bucu- 
reștean cu tabieturi ar su
feri desigur dacă de lîngă 
„Buturuga" din Cișmigiu ar dis
părea „Izvorul Sissi" ridicat, 
n-arn pucut să aflu nici pînă 
astăzi din îndemnul cui, în me
moria lui Sissi Stefanidi (!). Și 
foarte probabil că „Monumentul 
aerului" de pe strada Paris, e- 
xecutat în 1937 de F. L. Gove, cu 
alegoriile sale naive nu se deo
sebește decît foarte puțin de 
multe monumente din alte ca
pitale sau orașe cu tradiție ale 
lumii. Dimpotrivă, aș vrea să 
relev că valorificarea riguroasă, 
obiectivă, a patrimoniului de 
monumente moștenit (e drept nu 
prea mare și nu întotdeauna su
ficient de reprezentativ) rămîne 
încă un deziderat.

Pe de o parte mă gîndesc la 
acele lucrări antologice care fă
ră eforturi suplimentare pot a- 
vea și trebuie să aibe o circu- 

. lație publică (o serie de lucrări 
valoroase ca „Victorie", „Mater
nitate", „Pallady", „Cărturar" 
de Gh. Anghel), și în egală mă
sură la schițe și proiecte de mo
nument valoroase a căror neu- 
tilizare mi se pare că reprezintă 
o pierdere (de pildă proiectul lui 
Ion Gr. Popovici pentru monu
mentul „Victoria" sau chiar cel 
al lui. Paciurea consacrat Unirii 
principatelor). Apoi, cred că e 
totuși timpul ca, fie și pentru 
un fond documentar, să avem 
la dispoziție o serie de lucrări, 
unele dintre ele izbutite și sub 
raport artistic (semnate de ar-

CARNET TEATRAL

UN DRAMATURG
Credincioase unei preocupări 

relativ recente, editurile continua 
să gireze, cu un succes de pu
blic și de stimă care infirmă re
zerva sceptică din trecut, debu
turile unor autori dramatici, 
După Ion Omescu, Marin Sores- 
cu, Ilie Păunescu, Leonida Teo- 
dorescu, Mihai Neagu Basarab, 
Alice Hulubei, Iulia Petrescu, a- 
sistăm acum la apariția editorială 
a unuia dintre cei mai interesanți 
dramaturgi tineri, Iosif Naghiu.

Cunoscut mai întîi ca poet, au
torul culegerii de texte dramati
ce Autostop aduce în scrisul tea
tral o predilecție vizibilă pentru 
temele grave, cu implicații sociale 
și filozofice dintre cele mai largi, 
și în același timp o anume dezin
voltură a limbajului, care refuză 
cu egală lipsă de ostentație ca
noanele clasice și pe cele avan
gardiste. Cîteva piese scurte, 
construite pe tiparul unor meta
fore elastice — adică scutite de 
consecvența cu orice preț față de 
simbolul adoptat inițial, dar cu 
o neabătută consecvență a idei
lor — conțin, ca pe un fel de 
program, preocuparea fundamen
tală a tânărului autor. Aceasta ar 
fi împotrivirea lucida față de va
riatele înfățișări ale spiritului gre
gar, ale ațipirii simțului de răs
pundere individuală, ale neîmpo- 
trivirii la forțele obscure ale 
răului social. Formulată astfel, 
tema de ansamblu a cărții își 
dezvăluie consubstanțialitatea cu 
cîteva dintre marile (și nobilele) 
obsesii ale dramaturgiei postbeli
ce. Dar originalitatea unghiului 
de vedere al lui Iosif Naghiu este 
incontestabilă, și ea derivă din 
conștiința limpede că eroii săi 
nu se află — ca la Beckett sau 
Ionescu, bunăoară — izolați în 
centrul unui univers ostil, absurd, 
automatizat, ci într-un mediu 
uman, în care fiecare eveniment 
este o consecință a acțiunii indi
vidului. însușirea esențială a unui 
asemenea punct de vedere este 
aceea că el subliniază răspicat 
valoarea practică a opțiunii mo
rale. Acceptînd sloganurile răz
boiului (Week-end, Cei mai 
mulți), integrîndu-se în ritmul 
fără sens al unei existențe terne, 
neautentice (Numele meu e Pe
trescu, Celuloid), renunțînd Ia 
muncă în favoarea unei mărunte 
strategii sociale (Autostop), sau 
dezvăluindu-și, în fața unei si-

Și în spațiul anonimului „Mo
nument*  de la Rond" (cum 
îl numește Ghidul monumen
telor din București) poate fi 
pusă în valoare o operă cu 
adevărat reprezentativă.

tiști ca Ion Georgescu sau Cor- 
neliu Medrea de exemplu) care 
au dispărut. Un inspector 
din C.S.C.A. se întreba 
(asta din proprie inițiativă, căci 
nu există o preocupare consec
ventă dirijată în acest sens) ce 
au devenit cele „7 lupoaice" 
dăruite de orașul Roma. Româ
niei, dintre care cunoștea desti
nația (și amplasarea) a numai 
patru. Probabil că vor fi exfs- 
stînd și celelalte dar cum nu 
avem încă o evidență exactă, 
fie și ca instrument de lucru, a 
tuturor monumentelor de artă 
plastică din țară nu există firesc 
nici posibilitatea de a ne infor
ma despre ele. (Ghidul monu
mentelor din orașul București 
este valabil numai pentru ceea 
ce este instalat și reprezintă un 
punct de vedere selectiv al auto
rilor lui. ca să nu mai amintim 
că „Lista monumentelor de cul
tură" de pe întreg teritoriul ță
rii este departe de a reprezenta 

Muzeul 
monumentelor 

de artă
o epuizare exhaustivă a dome
niului).

Evident, în această acțiune de 
valorificare este inevitabil 0a 
anumite monumente mai puțin 
semnificative și mai mult rea
lizate artistic să fie reamplasate 
(pentru că nu avem, trebuie șă 
recunoaștem, o abundență de 
monumente) sau, într-un caz 
extrem, trecute într-un fond 
documentar. Insist asupra nece
sității unei asemenea acțiuni 
pentru că monumentele care 
s-au realizat sau se vor realiza 
trebuie armonizate, negîndin- 
du-mă neapărat la o operațiune 
de aranjare „estetică". Un oraș 
cu monumente nu este un oraș 
cu un număr oarecare de mo
numente, după cum un muzeu 
nu este, o clădire anume care 
adăpostește un număr oarecare 
de Iudrărî de artă. Ceea ce este 
sistematizarea pentru arhitectu
ră este (evident pe alte planuri) 
legătura logică, structurală care 
trebuie să reunească lucrările 
de artă monumentală într-un 
ansamblu reprezentativ.

Trebuie să recunoaștem că din

IOSIF NAGHIU,

văzut de NEAGU RADULESCU.

tuații-limită imaginare, nimicnicia 
lăuntrică (Centrala telefonică), 
anti-eroii lui Naghiu sînt vino- 
vați; ei nu sînt victimele unei 
situații absurde, ci chiar aceia 
care o provoacă. Nu alta era 
ideea piesei Absența, jucată în 
această stagiune Ia Teatrul Giu- 
lești: acolo, profesorul Onofrei, 
copleșit de o împrejurare potriv
nică, era, totuși, el cel învinuit 
pentru eroarea de a se fi lăsat 
înfrînt. E ușor de distins carac
terul activ, sub raport moral, al 
unui asemenea teatru, deși, 
el ar fi cuprins, m substant 
intimă, și termenul antitetic — 
sugestia imenselor forțe capabile 
sa se opună răului — acest ca
racter ar fi fost, desigur, îpcă și 
mai vizibil.

înălțimii ideilor nu-i corespun
de pretutindeni și o expresie tea
trală echivalență. Unele din pie
sele scurte (Cei mai mulți, Nu
mele meu e Petrescu, chiar și 
Centrala telefonică) par mai de
grabă niște bruioane ; un curios 
aer de improvizație, de „nedefi
nitiv", de incomplet le umbrește 
însușirile. Lucrul apare și mai 
evident în comparație cu Întu
nericul, piesa „de greutate" a 
volumului, operă de remarcabilă 
maturitate, care însumează Ia 
modul superior trăsăturile vii ale 
teatrului lui Iosif Naghiu. Aici, 
o dezvoltare dramatică impecabi
lă pune în valoare cu autoritate 
ideea consecințelor nocive ale in
diferenței față de silnicie și 
violență. O piesă densă, patetică, 
o pledoarie în apărarea umani
tății și adevărului. O piesă pe 
care o așteptăm în repertoriile 
teatrelor.

SEBASTIAN COSTIN



Preludiu
SUPLIMENT

LITERAR-ARTISTIC
AL .„SCÎHTEII TINERETULUI”

PENTRU ELEVI

nr.
34

LUCINIA BAL

■■iarizara
Semnele încep să plece în păduri 
Infășurindu-se-n izvoare cu brățări 
Și se-mpletește lemnul din nervuri 
Puțin cîtc puțin cu lemnul din cărări.

Ard, vărsînd șoptirilc din glas, 
Buzele ca niște arcuri se topesc în vînt, 
Și-mi aduc în ochiul ferecat de ceas 
Somn, cuibind în păsări pline de pămînt.

VASILE MIHAESCU
Liceul nr. 2 Iași

iubirea mea
Ai scut de lună pe obrajii 
pe care florile 
salută lumea în evul de iubire. 
In fiecare clipă 
simt că strunele inimii mele ning orbitor 
în colindele de dragoste pe care 
odinioară 
mi le-ai dăruit ca unui copil cu neliniștile 
neînflorite pe alei.
Ah, unde ești, suflete cu povești 
în fluturare de unde ?
Un potop de flori vreau pentru cel 
ce te cere cerului, 
pe boltă cu lacrimile o filă de vis 
vreau să scriu.
Tu, iubirea mea, hoinară melodie 
de naștere a lumii, 
unde-ți sînt florile, unde să flutur 
stelele, 
unde să te cer curcubeului ?

VIOREL LICA 
Liceul din Snagov

MARIA BARBU OFELIA MIHUT

Laurii Olimpiadei

de literatură
După matematică, fizică și chimie, iată că 

și literatura și-a desemnat ieri, în cadrul ul
timului act al tradiționalei „Olimpiade li
ceale", cîștigătorii. La festivitatea de pre
miere, care s-a desfășurat în sala Liceului 
,,Mihai Viteazul", s-a subliniat nivelul pre
gătirii candidaților — superior competițiilor 
precedente —, ca și capacitatea de sinteză, 
maturitatea în gîndire și discernămîntul 
concurenților din întreaga țară. Faptul că 
aproape fiecare județ îșl are reprezentanții 
săi pe lista premianților nu poate decît să 
confirme acest lucru.

Dialogul purtat de Maria Banuș în dubla 
sa calitate — de poetă și reprezentantă a U- 
niunii Scriitorilor — cu tinerii, a relevat, de 
asemenea, ca fapt pozitiv afinitățile exis
tente între cele două generații literare.

„Preludiu" îșl asumă plăcuta sarcină de 
a-și însoți felicitările cu prezentarea celor 
mal talentați dintre cei 25 000 de elevi por
niți inițial în această competiție, neuitînd 
să sublimeze faptul că mulți dintre ei 
colaboratori ai paginii noastre :

NICUȚA S. ILIE

sînt

MIIIAELA 
GEORGESCU

1970
PREMIILE MINISTE
RULUI ÎNVĂȚAMIN- 

TULUI
CLASELE 

Luciola Bal — Lie.
nr. 15 Cluj

MIRELA OCINIG

PREMIILE C.C. AL
U.T.C.

A IX-A
Maria Barbu — Buhușl

CLASELE
Ofelia Mihuț — Lie. 
„Traian" Tr. Severin

CLASELE
Mihaela Georgescu —
Lie. nr. 3 Ploiești

CLASELE 
Mirela Ocinic — Lie.

nr. 1 Mediaș

A X-A
Virginia Nalbantu — 
Lie. „N. Bălcescu- 

București

A XI-A
Mariana Șovărel ■ 

Lie. nr. 2 Giurgiu

A XLI-A
Anca Pantazi — Lie. 
„Ion Neculce" Bucu

rești

Premiile liceelor de specialitate și pedagogice 
au fost acordate următorilor elevi :

Ni cu ta S. Ilie — Liceul industrial Galați 
Viorica Baba — Liceul pedagogic Deva 

Ion Tudor — Grupul școlar chimie Pitești 
Ion **-------’ ’" “ ”” ”Drăgulin — Grupul școlar 3 I.T.B.

VIORICA BABA ION TUDOR ION
DRĂGULIN

ANCA 
PANTAZI

ASCULTINDO
PE CLIO

O ipoteză, în afara oricăror 
statistici, dar plauzibilă, presu
pune că pe locul al doilea, după 
dragoste, între preferințele sau 
obsesiile poetului foarte țînăr 
se află tema timpului. E firesc 
sau paradoxal să fie așa ? S-ar 
spune că e paradoxal, ținîndu-se 
seama de dezacordul dintre 
imaturitatca talentului și difi
cultățile tratării unui subiect 
atît de pretențios ca timpul, ca
tegorie filozofică. Dar, descope- 
rindu-și condiția umană, tînărul 
cu greu poate găsi o supapă mai 
potrivită pentru clocotul său in
terior decit discursul poetic ; îl 
dedică timpului fatalmente limi
tat de care, ca individ, dispune, 
— și mijloacelor de a depăși to
tuși, pe planul social-istoric, a- 
ceste limite dramatice. O face 
prea devreme ? Este ca și cum, 
in ajunul zilei de bătălie, pajul 
ar încerca forța potențială de 
lansare a arcului senioral de 
luptă, tensionîndu-i din răsputeri 
coarda vibratoare. Nimic mai 
firesc decît acest test de auto
control.

Două sînt coordonatele esen
țiale intersectate în meditațiile 
noastre: admirația fierbinte
pentru faptele de arme, pentru 
urmele de mistrie ale străbuni
lor, ctitorii tuturor minunilor 
însuflețite în mijlocul cărora 
am deschis noi ochii ; și încre
derea nestrămutata în superbele 
împliniri ale celor ce, după noi, 
vor veni să preia o dată cu u- 
neIțele, și setea noastră de de- 
săvirșire.

La punctul de unire — evi
dent fertilă — a acestor direcții 
capitale se găsește conștiința 

celor de azi, cu marile ei răs
punderi și întrebări, certitudini 
și neliniști. Timpul contempo
ran, verigă înscrisă automat în 
lanțul epocilor istorice, se în
carcă de curenții înaltelor idea
luri ce traversează generațiile. 
Pentru un făuritor de frumos, 
evaziunea, încercarea de sustra
gere din acest sistem de relee, 
nu poate avea altă consecință 
decît ruina invenției artistice, 
ofilirea prematură a forței de 
creație. Este perfect adevărat că 
atît autoexilarea din timpul is
toric dat, cît și efectul ei logic 
constind din surpări lăuntrice 
nu sînt vizibile de la o zi la 
alta. Cițiva ani ajung totuși 
pentru a marca devitalizarca 
produsă atunci cind talentul 
pierde contactul cu realitățile și 
problematica vieții cu care sîn- 
teni zilnic confruntați. Nici un 
fel dc artificiu formal, nici o 
tumbă meșteșugită in arena cu
vintelor, nu-1 poate salva atunci 
pe creator de impresia gratuită
ții ; el își exercită arta în gol ; 
în trunchiul ce se rîvnea avîn- 
tat spre un cer abstract, atem
poral, disprețuindu-și rădăci
nile înfipte în veac, începe să 
se sape, pustiitoare, scorbura. 
Nimic mai jalnic decît perspec
tiva măcinării.

Desigur că anumite delimitări 
sînt necesare. Nimeni nu vrea, 
nimeni nu are nevoie de încăl
carea legilor artei ca mijloc 
specific de cunoaștere. Cronica 
la zi a eroicelor înfăptuiri sem
nate de masele populare este 
găzduită operativ în paginile 
ziarelor. Tot ce se petrece ca 
eveniment notabil pe meridia

nele Terrci sau în nemărginitele 
spații cu prilejul odiseelor cos
mice capătă un Ioc corespunză
tor în telegramele agențiilor de 
presă. Bucătăria istoriei ne ser
vește, la fiecare rotație, dejunuri 
informaționale copioase. Găsim, 
intercalate cu marile evenimen
te sociale, cu diagrama proce
selor umanității în mișcare lu
cidă, numeroase și deseori tra
gice știri privind mișcările de
zordonate ale naturii. Așadar 
revelații, diplomație, cutremu
re, lovituri de stat, greve, con
flicte armate, inundații, olimpia
de, pacte, demonstrații, ava
lanșe — nu, cititorul cotidiane- 
lor n-are nici un motiv a se 
plinge de monotonie : timpul 
lumii e saturat dc întimplări.

Dar aplecindu-se asupra aces
tei fantastice retorte in fierbere, 
poeziei, literaturii în genere, 
ii revine un rol inestimabil. A 
sublinia — prin imagine —.spi
rala progresului istoric, birui
toare peste zigzag-urile, con
tingente, a zăbovi asupra sem
nificațiilor. marei noastre aven
turi în unitatea sa planetară, a 
se îngîndura în legătură cu im
plicațiile etice ale luptelor duse 
pretutindeni de către om, a ex
tinde limitele frumosului, în- 
corporîndu-i mereu alte și încă 
necunoscute zone de viață — ce 
imense sarcini, dar și ce imense 
resurse stau în fața creatoru
lui tînăr ! Cind foaia de hîrtie 
devine o lentilă magică de cap
tare a mesajelor lumii, cind 
bobița de iridiu din vîrful pe
niței se preface intr-un seismo
graf ultrafin pentru vibrațiile 
universale, oare ce fel de modă 

literară, cu aripioarele ei de 
efemeridă, l-ar mai putea abate 
pc poet de la îndeplinirea me
nirii sale majore ?

Clio, zeița istoriei, nu vrea 
temple singuratice. Altarul ei 
simbolic se află în mijlocul ce
lor mai agitate vîrtejuri, în 
miezul acțiunilor care transfor
mă din temelii înfățișarea socie
tății și traiul oamenilor. Firește 
că dintr-acolo nu vin numai — 
ba nici măcar în primul rînd — 
mîngîietoare arpegii de harfă, 
cristaline game de xilofon, gra
țioase variațiuni de piculină. 
Dimpotrivă, vîjîie vîntul în 
trombă de uragan, răzbate vuie
tul marilor mulțimi încolonate 
în izbirea lor cu niște crunte 
forțe represive, se aud sec îm
pușcăturile, străpung văzduhul 
strigătele de durere, de minie 
și de ură, tobele se înfruntă cu 
cîntece răgușite, încăpățînate, 
biruitoare. Așa, mai curind așa 
se țese fundalul sonor din care 
se detașează vocea zeiței Clio. 
Imperturbabilă, ea ne reamin
tește că o parte a omenirii și-a 
dobîndit definitiv libertatea, pe 
cind o altă parte se mai află 
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angajată în lupta pentru cuce
rirea libertății. Că tehnica mo
dernă lansează’ necontenit - mi
nuni Cu două tăișuri, unul mî- 
nuit de către viață, celălalt de 
către moarte. Că suprafața altui 
corp ceresc s-a lăsat mai ușor 
atinsă de către om decît tărîmul 
păcii și securității pămîntene. 
Că gruparea bogățiilor la un 
pol, al mizeriei la celălalt dez
echilibrează tot mai grav socie
tatea omenească și că nici un 
remediu nu este cu putință în 
afară de întronarea echității so. 
ciâle...

Ascultînd-o pe Clio, poetul tî
năr nu va scrie automat mai 
bine. E un lucru ce nu mai tre
buie demonstrat. Dar temele 
mari cer un elan pe măsură. Și 
invers : unui talent mare — teme 
mari. Poetul trebuie să asculte 
vocea zeiței, dacă vrea într-ade
văr să-și înscrie durata în spa
țiile contemporaneității, fluviul 
care ne mută pe toți, clipă de 
clipă, în fascinantul ocean numit 
Timp.

ȘTEFAN IUREȘ



„Primăvara" Desen de: MARCEL VOINEA

Cîntec vechi de frunză 
nouă

Pămîntul se mișcă
Frămîntat de copitele căprioarelor,
Vîntul se leagănă
Stîmit de zumzetul frunzelor,
Izvoarele murmură 
îngînînd glasul alb de lună, 
Pletele haiducilor se zbat
Prinse între două focuri dc pistol,
Și mina a ajuns la lună
După pasărea măiastră, 
Ascultă !
Ne zbatem pletele negre
Intre două izbituri de cremene.

NICOLAE ION LIȚA
Liceul Corbeni-Argeș

Cîntec în primăveri
La începutul fiecărei primăveri
îmi așez lucrurile în starea lor firească : 
Ochii pentru văz,
Urechile pentru auz,
Inima pentru cîntec.
După prima atingere cu mine 
în afara mea,
Ochii încep să auză galopul
Timpului fără rădăcini
Și fără muguri,
Urechile încep să vadă creșterea veche
A ierburilor orânduite de bunica
Pe răbojul basmului,
Inima începe să-și alăpteze cîntecul 
Cu seve de soare.

CONSTANTIN SORESCU
Liceul nr. 2 Slatina

C H F MARE
Vino să ștergem sîngelc 
De pe obrazul soarelui 
Rănit în luptă 
Cu stihiile nopții.
Vino să dezvelim

! Curata lunii față

Și de ceață. 
V mo să încălzim
Mîinilc florilor
Și să scoatem
Din fructele -roșii și -cele albastre 
Inima soarelui

De vălul norilor și inimile noastre.

ILIE COMANITĂ
Liceul „Radu Greceanu" 9 Slatina-Olt

II__ • u •• |Nopțile mmaverii meier >
Mi-s grele nopțile de vise 
Rotite-n aurii spirale
Peste umbroase pleoițpe-nchise 
rPierdute-n somn de lumi astrale.

Mi-s grele nopțile de lună 
Cu părul despletit în ape 
Prin care stelgle-și adună 
Cîntul șoptit pe lucii clape,

Și mă-nfioară tainic șopot 
îmbobocit peste grădini. 
Auzu-mi poleiesc cu tropot 
Sfioase turme de lumini.

Și peste care universul 
Presară-n pulberi strălucire. 
Mi-s pline nopțile și versul 
îmi este greu de fericire.

SORIN RO«ENTZWE1G
Liceul „M. Sadoveanu" Iași

Desen de : DANY BRlNZEI, Liceul „Petru ’Rareș" — C.-lung Moldovenesc

POȘTA REDACȚIEI
Numărul din ce in ce mai 

mare de colaboratori ai Prș- 
ludiului (peste 600 in ultima 
vreme) ne bucură, fană în
doială, dar ne obligă să 
înălțăm progresiv ștacheta 
exigenței. Să nu pară deci 
surprinzător că unii dintre 
colaboratori, încurajați in 
numerele ^precedente’ :și care 
ne-au trimis în ultimul timp 
mtftcriâie ?de aceeași*  calitate, 
au lost — să zicem așa — 
retrogradați. <Ca în oricare f 
«domeniu, awîntul .luat de 
literatura scrisă de adoles
cenți impune o aelcdțre din 
ee în ce mai riguroasă va
lorilor. Și poștașul, în mă
sura priceperii și competenței 
sale estetice. se străduie, fără 
a avea pretenții de infailibi1- 
litate, să desprindă din deasa 
pădure întinsă spre cerul 
poeziei doar acele ramuri în 
care presimte zvîcnirea unor 
muguri autentici.

Desigur, la această vîrstă 
foarte mul.ți din voi iși în
moaie pana in cerneala sim
țirii adolescente și cred că 
prin simpla oficiere a aces
tui gest și-au căpătat drep
tul la nemurire. Am citit și 
cereri imperative (..doresc să 
mă publicați fiindcă Sirtt ta
lentat") — semn de rău au
gur . al unei infatuări pre
coce'.

Cu toată înțelegere^ noas
tră pentru unele situații’ care ț 
ne-au mișcat adine, cu toată 

dorința noastră de a aduce 
o mică'bucurie in fiecare casă 
unde .lumina lămpii zăboveș
te .pină tîrziu, descoperind o 
masă de scris și o frunte de 

.adolescent aplecată peste 
caietul cu vise, totuși nu vom 
acorda nici un rabat calității 
artistice, nu vom face nici 
o -concesie tendinței de a în
cropi fără talent și fără mun
că 'O gloriolă rapidă și ZgO-' 
motoasă. ..Preludiul**  va că
mine consecvent principiilor 
enunțate in -editerâălele sale: 
Ar ;fi un .act de necinste din 
partea noastră să acordăm de 
complezență certificate de 
talent, să ocupăm spațiul 
atit de -drămuit al suplimen
tului ou producții scăpate 
prin sita cu adhiuri largi a 
compasiunii și indulgenței.

Dc asemenea, prevenim pc 
colaboratorii noștri trecuți în 
ultima rubrică să nu ne mai 
asalteze cu rugămintea ide a 
lc da îndrumări, .pentru că 
nimeni nu e in stare să pre
scrie rețete .pentru fabrica
rea talentului, atunci cind 
acesta nu există.

Tntîlnim, fără îndoială, ca
zuri de evidență a unui ta
lent nativ, insa insuficient 
dublat de cultură literară. 
Acestei largi categorii de 
colaboratori, trecuți. în raport 
-de nuanță, în rubricile „Unele 
promisiuni" și ,.La un pas de 
tipărire" le acordăm toată 

atenția și întreaga asistență 
estetică atrt în paginile zia
rului cit și șprin corespon
dență directă.

Promisiunile de publicare 
se fac atunci cînd talentul își 
dă întîlnire cu instrucția li
terară, coroborând la frealiza- 
rea unor producții care, fără 
a fi încă perfecte sau defi
nitorii, indică o certă voca
ție și merită să constituie 
cit dc cit un etalon al .pre
tențiilor noastre în raport cu 
virsta și experiența artistică 
a colaboratorilor noștri, .dar 
și cu nivelul general atins dc 
literatura română la ora ac

CÎTEVA REVENI
tuală. Am .ținut să facem a- 
ceste precizări de principiu, 
deoarece în foarte multe scri
sori ni se cer lămuriri asu
pra criteriilor ce călăuzesc 
întocmirea jpoștei redacției.

In sfîrșit, ii rugăm pe co
laboratorii noștr.i, al căror 
debut l-am promis și anunțat, 
să ‘nu se impacienteze fpentru 
unele întirzieri. Sute dc ima- 
nusorise iși așteaptă irecu
zabil rândul la tipărire. Dar 
,JRreluditfl“ nu aredocît două 
pagini împăturite și o -sin-

cnn — Reteag-Bistrița. Geno-

gură apariție lunară. Și tO- !
■tuși ultimele 4 numere au
lansat 42 de nume noi.

VEȚI DEBUTA :

Viorica Mereuță — Tg.
Mureș, Petru Bun ca — Bu- .
deșii-Maramureș, Maria Hol-

veva Meraru — Costcști, 
Cornelius Popescu — Bucu
rești, (Emil Matei — Iancu- 
lești — Satu «tare. Aurelia 
Biticu — Brănești, Emil Tat
— Mediaș, Aurel Caliga — 
Făurei, Radu Cotoran — 
Gura-TIumorului, Matiana 
Popescu — Costcști, Uucia- 
Cryseea Stanciu — Bacău, 
Marcel Boghici — Băi coi, 
Vasile Iluțu — Bărăganul, 
Aurel Pop — Jibou, Vladi
mir HJeucă — Cimpulung- 
Nteldovenesc, Liana Huligan
— Beclean, Grigore Saivan — 
Năsăud, Lidia Licsken —

Bucunești. Ion Marcu — Nă
drag (desene).

LA UN ?AS 
DE TIPĂRIRE :

Vioreta Petruț — București, 
Dorina Rotar — Pecica, Mi- 
huela Ttmofie — Bistrița, 

■Harry iPelrvan— Brăila. Elena 
Cxhktțâ. — Ploiești, Vasile 
Puha — Vico-vii de’Sus, ;\dina 
iVfucica — Bucureștii, Doina 
Otucoran — -G-dung Mold.. 
iElena Dumitrescu — Bucu
rești. Carmen Focșn. — Bucu
rești. -Die Comăniiă — Slatina 
Maria-’rcFCzia Andronic — 
‘Baiu Mare. Son Moltiovan — 
'Cluj. Rodiea ’Constantin 
— iLiunua-Teleorman. Ma
rian Durban — Sucea
va, ‘Vasile f’lorea. — -Plo
iești. C. Frunză — București,

N. C. — Brașov, Marrana 
Nistorian — Moldova Nouă, 
Gh. Terziu — Timișoara. Ma
rin Uonsiantin — Fierbinți, 
Vladimir Cetate — București, 
Valentin Gh. laniță — Vedea, 
Angela Copîndean — Cîmpia 
Turzii, Marius Stănilă — Ia
lomița. n. L. G. Păunescu 
— Băleni-Dîmbovița, Con
stantin Stanciu — Hunedoara, 
Gabriela Andrei — București. 
Alin Teodoreseu — Craiova, 
Mihaela Nițeseu — Roman, 
Emilian Avrămoiu — Vidra, 
Tudor Voinea — Tg. Jiu, 
Marian Buciu — Slatina, 
Marco Mecot — Botoșani,

Emil Albișor — Vănju-iMape, 
Dorina Rotar — Pecica — 
Arad, Nieolae Ion Lîță — 
>Corbeni-Argeș, Die '('o mân iță 
— Slatina, Neta Diaconii — 
Craiova.

UNELE PROMISIUNI 
CARE VÂ OBLIGA :

Marian Bodea — Tirgo- 
viște, Speranța Cișmigiu — 
Bucureștii : Evelyne Cwlines- 
cu — Piteștii, Alin .Parolca — 
Merdșariî—Argeș ; Cornel Dă- 
riilă — Cimpulung-Mo) do ve
nose. Alexa Pașcu — .Fălti
ceni, Ion Manea — Făurei, 
Die Ion — Slatina. Mania 
Bazoc — Hm. Sărat. Maidan 
Nițulescu — Drăgășani. Va- 
loriu Bîrgăii — Sibiu : Gh. 
Bulele — Berzasca, Valcrttin 
Torcătorul — Slăni e-*Prcrtw)  va,



vara UN PRIETEN
AL LICEENILOR

„Mirii"
Desen de V1OHEL TEOC

g Poetul Mihail Steriade este un 
H nume cunoscut atit în țară cît și 
g peste hotare. Stabilit în 1929 în 
B Franța, iar din 1955 în Belgia, 
fl el a desfășurat în ultimii patru*  
B zeci de ani o rodnică și intensă 
B activitate de mesager al literaturii 
B române dincolo de granițe.

B Director fondator al Institutu- 
B lui particular de limbă și litera- 
B tură românii Mihail Eminescu*  
B din Bruxelles, președinte al 
B Asociației mondiale a prietenilor 
B lui M. Eminescu și director edi- 
B tor al periodicului bilingv „Le 
B journal roumain des poetes", Mi- 
B hail Steriade este în același timp 
B un talentat poet și traducător, 
B precum și un distins conferențiar 
B Și om de cultură. între anii 
B 1921—1966 a publicat 13 volii- 
B ine de poezii în limbile română, 
B franceză si ucerlandeză. în edi- 
B tura proprie sLSoveja" sau în alte 
B edituri a tipărit paralel cu ver- 
B suri personale, pagini antologice

Liniște caldă
Sînt singur in tine, Voroneț al meu 
zugrăvit dc-un hamal zugrav 

cu lapte de aur și salcie, 
biserica mea cu preoți pescari 
și sfinți de ca'ea cu ochi musulmani.

Văd în icoane gîndurilc tale, feci are 
trecute prin iatagane și ani 
cu tălpile grele,

văd luntri fugind cu lumina din mii de miresme 
și-n ele

pe cea mai de preț — C’hiralina. 
Sînt singur cu buzele tale 
și toi uși în liniștea caldă 

mi-e gîndul un cîrd de domnițe 
pornite la scaldă...

MIHAI ANDREI 
Liceul ,,N. Rălcescu"-Brăila

'B din poezia română : „Poetnes 
B deracinee .<— passages pout 
B une antlwlogie de la poesie 
B lyrique roumaine" (1960), „Des- 
B tin roumain, coix universelle .
• Michel Eminesco" (1968). în cle- 
S gantul periodic „Le journal
■ roumain des poetes*  semnează
• traduceri în franceză, engleză și
• neerlandoza de Mihail Emines-
• cu, T. Arghezi, Lucian Blaga, 
® Ion Barbu, G. Bacovia, Adrian 
® Mania, precum și din poeți ac- 
® luali în viață : M. Beniuc,
■ D. Deșliu. I. Bănuță, A. E. 
® Baconsky, Nina Cassian. Sub-
■ scriem alături de criticul Const.
• Ciopraga că traducerile lui
• XL Steriade din Eminescu și 
® Bacovia sînt excepționale și

adăugăm că mănunchiul celor 21

POEȚI
de traduceri în limba franceză 
din Blaga sînt o valoroasă con
tribuție la cunoașterea marelui 
nostru poet.

Un aspect al activității «acestui 
ales om de litere care aduce atit 

une nouvelle ge
neration de vrais 
poetes en Rouma- 
nie : ies lyceens

A MA PA1WE
A ta Cs je <<• ma pîe>e

m ruiîve, pcuttant.

de frumoase servicii culturii ro
mânești interesează în mod spe
cial pe cititorii „Preludiului 
Mihail Steriade este un bun 
prieten al celei mai tinere gene
rații de poeți ai țării noastre, în 
care vede un valoros schimb de 
niîine al literaturii române. Atent 
la fenomenele de eflorescentă 
poetică din țară, minat atît de 
gîndul patriotic de a face cunos

cute peste hotare și cele mai ti
nere mlădițe ale poeziei de azi, 
cît și de nostalgia unor ani de 
profesorat în care a încurajat 
creațiile elevilor săi (Aurel Ba
langa se prenumără printre aceș

tia) Mihail Steriade ne oferă în 
„Jurnalul" său cîteva izbutite tra 
duceri din creațiile unor elevi d 
vîrstă pionierească (cunoscute din 
antologia „Copii — poeți") și a 
unor liceeni — mulți dintre ei 
colaboratori ai „Preludiului", 
descoperiți în paginile revistelor 
școlare.

Prof. TUDOR OPRIȘ

Ion Cberciu — Galați ; Anca 
Dan — Fierbinți ; Alin Călin 
Orșova ; Nieu Vale — Bra
șov, Nico Gallo — Solea. Ro
meo Ghiur. Gh. Măslin — 
Moldova-Vcche. Nicolae
Turca — Pitești. Maria Darie 
— Băneasca-Galați. Dumiri u 
Marina — Topoloveni, Titu 
Bănuț — Siseștî, Ingrid Giur- 
gea — Babadag, iuliu Sălâ- 
văstru — Tâlpigi-Galați. Ni- 
coleta Milca — București. Io
nel Corjan Corinescu - Sol
ea. Virgil Voinescu — Bucu
rești. Ion Sion — Tîrnâvenî. 
Cristina Boh ac iu — Cluj. Ma
rin Rada — Scornicești, Ele

Rl Șl PRECIZĂRI
na Zamfir — Huedin, Ion 
Bojan — Craiova. Gh. Țădrin
— Salonta, A. Monica 
Constanța, Iancu Tîrțopan
— Brîncoveni. N. Baroană 
CosteșLi, Dumitru Antonescu
— Răcari. Aurel Margineanu
— Stoîna — Gorj. Ioan Mar
cu - Nădrag, Gabriela Cos- 
mi n — Fierbinți. Cornel Stoi
ca — Puîești — Vaslui. Va
lentina Petrache — Urziceni. 
Anghel Paulîan — București, 
Vasile Bigiu — Bacău, Ro
di ea Străuț — Hîflău. Alin 
Bwngiu — București. Marin 
Rida — Scornicești. Oltea 
Gîrțoman Rîmnîcu Vilcea 
Victor Mararie Alba. Ma
riana Dora t tril — București. 
Mîtiai Stancu — Călugâr.eni, 
land is Dimes - Pitești. Ge- 
orgeta Drăghici — Periam, 
Lazăr Niță — Tebea, Ton- 

stantin Stanciu — Hunedoara, 
Ion Stau — Buftea, Ion Mi- 
rică — Sf. Gheorglie, loan 
Caneea — Craiova. Diaman
tina Stanciu — Constanța. 
Vasile Dilimoț — București, 
Dorin Drac — Cluj. Suky 
Muică — Cluj, Mihai Upo- 
van — Buftea. Marius lan- 
culescu — Poiana Marc-Dolj. 
Mona Pirvu — Mărășești, 
Viorica Hanu — Tecuci. Nehi 
Vodă — Ternul-Mureș. Ion 
Dpriș — Baia Marc, Paul 
Brinză — Brăila. Valeria Bo
lovan — Grădiștea Vilcca. 
Mariana Rotaru — C. de Ar
geș, Vasile Oanță — Alba,

D. M. — Urziceni. Jana 
Tudose — însurăței, Alex. 
Gulei —C.-lung. Mold.. Maria 
Bin d ea — Boolean, Mareei 
Srnoleanu — Băicoi (desene) 
«Adrian Ferea — Breaza. 
Alexandru Ciuean — Subce- 
tate. Cornel R .du!eseu — Ro
șiorii de Vede. Simona Sân- 
duleseu — Domnești.

SIMPLE VERSIFICAȚII 
DE UZ PROPRIU

Emil Gdrog — Reghin. 
Ioana Scărlâtcscu — Fiej- 
binți, Ion Panait — Tîrnă- 
veni, Constantin Snrdu — 
Cîmpina, Constantin Tete an
ew — Solea. Dumitru Anto
nescu — Răcari. Virgil Gal- 
bure — Craiova Marin Mîn- 
drilă — Sf nțasi: P-tre Com- 

șa — Cornișani, Ionel Lazea
— Sîntana, Angela Șuta — 
Constanța, Nico’ae Ciocan — 
Craiova, Ana Neniei — Valea 
Mare, jenny Munteanu — 
Moincști, Dodu Dobre — Po
iana, Gheorghe Stan — Zlat- 
na. Marian Voicu — Bucu
rești, Florea Teodore seu — 
Ciorogîrla, Vasile Rusu — 
Breaza, Ion Mușat — Con
stanța, Marinică Guzu — Si
biu, Valentin lonescu — 
București. Costică Pădureanu
— Podari, Lenuța Burcuș — 
Valea Bujorului, Dumitru 
Barbir — Suceava Marcela 
Negru — Arad, Carmen Mar- 

tinovici,— București, Maria
na Chîrtoacă — Stîlpeni, 
D. Paul — Slatina, Victor 
Antonie — Suceava Ion Bu- 
r«$ — Blaj, Dumitru Tănase
— Hunedoara, Violeta Vîlcoci 
București, Eugenia Sandu — 
Calafat. Virgil Vlădâreanu — 
Medgidia- Ioan Boca — Po
ieni. Dady lonescu — Motru, 
Emil Safin — Drăgănești 
Pavel Rătundcanu — Șimlcul 
Silvgniei, Titi Paraschiv — 
Amaru, Pen Luca Georgescu
— T. Măgurele, Ion Simi.’ie
— Spring. Maria G?.nea — 
București, Ovîdiu Miță — 
București. Zeu Francisc — 
Brașov, Elena Maziiu — Ce- 
gani. Paul Constantincscu —• 
Reșița. P. Mihail — Galați 

Elefterie Tonia — București, 
Ladislau Gaivacsy — B Ma
re, Ștefan Stan — Tecuci, 
Ion Jigarov — Tulcea. 
Gheorghe Cliirițoiu Brăila, 
Paul Simion — Brașov, Vic
tor Idnescu — Focșani, Ro
meo Constanți nescu — Vas
lui, Viorel Constantin — 
T. Măgurele, Petre Magheț 
Sacosul Mare. Pau] Romaniuc
— Signet, Daniela Vasile — 
Ploiești, Mirai Bărbulcscu — 
Albota. Ioan Balaban — Do- 
cani, Mihai Cantemir — 
Bucureșri, Ion Vasiliu — Co- 
dăesti, Traian Pop — Oradea, 
Livtoara Robe — Mărgărită- 
rești, Doina Stănescu — 
București, Ionel Șerban — 
leșalnița, Aurel Popa — 
Aradul Nou, Ovidiu Udrea — 
Topoloveni, Vasile Chiricea 
Bacău, Gh. Cămin — Slatina 
M. Cărbunaru — Gura Ocni- 
ței, Corneliu Morissot — 
Ploiești. Constantin Manx»la
dle — Breaza. Marius Cris- 
tea — Nucet. Nelu Avram, 
C-lung IMvscel, Ștefan Bolea- 
nu — Sudiți. Maria Boltea — 
Csalda de Sus. Fostei Penciu
— Focșani, Eteika Lukacs — 
Marghita, Gh. Cioabă — Bog
dana, Paraschiv Dincă — 
Alexand ia Ivoneta Lebăduc
— Fălticeni Nicușor Ciocea
— Teși la. Maxim Bărhănțan
— Mediaș. Dinu Crăciun — 
Sibiu, Veronica Negoiță — 
Dala. Mihai Mărăcineanu — 

——..L , .

! WW-

Breaza, Iuliu Mastan — Tăș- 
nad, Nell Rus — Șiria, Ion 
Dragomir — Dumbrava, Gh. 
Dă rău — Arad, Irinel Nădej
de — Lehliu, Maria Crînguru
— Dragu-Brăila. C. Ciobanu
— Cislău, Margareta Varto- 
lomeu — Brăila, Maria Ce- 
poiu — Izvoarele. Dinu Du
mitra — București, Ioana Sir- 
bu — Amărăști-Vîlcea, Elena 
Băcescu — București, luliana 
Fărcaș — Cluj, Mihai Gîdea
— Gîrlița, Ileana Istrate — 
Craiova, Maria Manuela —- 
București, Filofteia Stanciu
— Buzău, loan Gheorghiescu
— Călan. Achim Mălaimare
— Ciacova, Mihai Leontin — 
Rășcani-Vaslui, Georgeta 
Ene — Alexandria, Simion 
Panait — Fierbinți (desene), 
Dorina Pîslaru — Codăești- 
Vcislui. T. Coste — Dr._ Pe
tru Groza, Petre Stoian — 
București. Robert Walter -- 
București, Nelu Florea — 
Sebeș, Marin Slujeru — Si- 
ghet, Niculina Dihoru — 
Moțăței-Dolj, Elena Marinea- 
ță — S ă c e n i-Teleorman. 
Const. Diaconu — Galați. 
Rodi ea Ciobanu, Leonida Lu- 
caciu — Cluj, Florea Prun- 
deanu — Cisnădie, Florea 
Morlova — Corabia Elena 
Marlin — Loco

N.B. A treia ediție a Cri
salidelor în numărul viitor.

O. T.
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Ion Neculce — „O samă de cuvinte*
Desen de PINTILIE MARIANA

Pentru acei elevi dăruiți cu 
har și care au ales limbajul 
penelului, viziunea plastică 
drept principal mijloc de co
municare artistică, intîlnirea 
lor cu pagina de literatură, 
departe de a fi o simplă re- 
creere, predispune adesea la 
un proces complex de recre
are. Nu este, nici vorbă, un 
joc. Tălmăcirea cuvîntului în 
linie desenată, cu păstrarea in
tactă nu numai a sensului ci 
și a fiorului dintr-însul, iată 
un atrăgător examen de difi
cultate pentru tinerii artiști.

Munca lor de interpretare 
a operei literare este cu atît 
mai notabilă, cu cît ei s-au 
oprit, de la bun început, asu
pra unor capodopere de scris 
românesc, comori peste care 
plutesc flăcările albastre ale 
mirajului.

Dintr-un ciclu care ar vrea 
să se constituie într-o pre
zență permanentă în paginile 
preludiului, vă prezentăm trei 
desene semnate de elevii Li
ceului de arte plastice din 
București.

LE § U & © I
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DOUA REMARCABILE ș 

ANTOLOGII DE VERSURI} 
■

Prin grija Inspectoratului șco
lar și a Comitetului U.T.C., de 
ourînd a văzut lumina tiparului 
a doua plachetă a cenaclului ie
șean, intitulată sugestiv „DE 
SPUS", într-o nouă înfățișare 
grafică suplă și elegantă, cu o 
manșetă semnată de animatorul 
cenaclului, prof. Pintilie Pen- 
ciuc, și cu o prezentare sem
nată de scriitorul Ion Chiriac.

In contextul național al poe
ziei adolescenților, mișcarea ie
șeană aduce un timbru liric spe
cific asupra căruia stăruie pro
iecția geniului eminescian, dar 
care și-a găsit căi proprii de vi
brație modernă. E dificil'să de
finești specificul, adeseori 
inanalizabil. dar privite atent, 
în ansamblu, predilecțiile tinerei 
poezii a „Luceafărului" se în
dreaptă radiar spre notația me
tamorfozelor vîrstei, spre fiorul 
versului cu ton de romanță, dar 
o romanță mai întîi lucidă și 
apoi cantabilă, spre solul vul
canic al legendelor și miturilor. 
Toate acestea pe fundalul tra
diției marii poezii moldovenești.

Din cele 53 de poezii cuprinse 
în volum, remarcabilă mi se 
pare „Șotron", semnată de Cris
tina Tomovici. De asemenea, 
semnalez pentru ideea poetică 
inspirată, dar mai puțin pentru 
realizarea artistică, „Speranță" 
de Radu Mardare.

La a doua lectură, mai puțin 
febrilă, mi-au plăcut cei doi 

omonimi, Codru-Valentin Con- 
durache și Valeriu Condurache. 
Amîndoi rămîn din timp în timp 
însă prizonierii rețelelor reto- 
rico-neologistice și tentației te
ribilismului. Cred că după ce se 
vor scutura cu timpul de verbo
zitatea prolixă, boală de care 
suferim mulți la ora actuală, 
își vor afirma talentul probat 
în numeroase imagini de o 
stranie frumusețe din „Bacovia- 
nă“ sau „Peer Gynt“. Se înre
gistrează sclipiri poetice sur
prinzătoare, dar înecate uneori 
într-un gongorism metaforic, în 
versurile lui Vasile Mihăescu și 
Gheorghe Lăzărescu, nume deja 
cunoscute cititorilor „Preludiu
lui". Voga neliniștilor metafizi
ce, a evaziunii în transcendent 
străbate creațiile Elenei Tîrno- 
veanu și Svetlanei Nedelcu, a- 
ceasta din urmă o poetă de 
mare franchețe. Idei poetice 
viabile, dar nu îndeajuns filtra
te și transpuse în valori sensi
bile, se întrezăresc în producții
le Măriei Jecu și ale lui Ion 
Minzatu. Factura clasică, par
țial asimilată modem, dâ o 
notă particulară și destul de co
municativă creațiilor Monicăi 
Gheorghiu și ale lui Dan But- 
naru. Aș adăuga la enumerare, 
lirica debordantă a Crenguței 
Diaconcscu, învăluitoare dar cu 
tendințe superficiale și instabile 
de psihanaliză, implicațiile filo
zofice fragmentate ale Doinei 
Ciobanu precum și gingășia de 
porțelan a versurilor Emiliei 
Bărbieru.

Volumul găzduiește un poet 
original, poate cel mai autentio 
al cenaclului, cu idei interesan
te prezentate pe canava folclo
rică (în sfîrșit, superior înțelea
să). Este Paul Balahur, ale că
rui tendințe de ermetism nu 
anihilează însă farmecul pros
pețimii unor poezii ca „Ana" și 
„Răscumpărarea voinicului".

In încheiere, un cuvînt cald 
pentru toți cei care n-au putut 
fi amintiți, pentru munca ano
nimă a celor ce au înjghebat 
volumul (prea puțini știm cît de 
greu „se face" o carte) și a celor 
care l-au tipărit. Și o recoman
dare i de a citi neapărat acest 
caiet liric care, dincolo de ine
vitabilele scăderi, nu dezamă
gește pe cel ce mai orede în 
poezie.

La a treia sa apariție, antolo- ■ 
gia „Săgetătorul" — editată de ■ 
cenaclul reprezentativ al Capita- — 
lei cu sprijinul Clubului elevilor “ 
— constituie un mic eveniment. ■ 
Fiind prima în dată cronologică g 
dintre antologiile municipale, 
cea mai substanțială (ca un re- ■ 
flex al numărului mare de forțe g 
pe care le înmănunchează cena- — 
ciul bucureștean) și favorizată “ 
oarecum de ambianța artistică ■ 
a Capitalei, ea constituie, dacă g 
nu un barometru, cel puțin un 
punct de referință al nivelului. ■ 
al orientării poeziei adolescenți- g 
lor în această zodie a limpezirii 
și a cultivării cîntecului auten- ■ 
tic. ■

Și trebuie să recunoaștem, cu g 
unele mici excepții, că „săgeta- 
torii" cultivă o poezie a sinceri- ■ 
tății, a adresei directe, într-o g 
limbă aleasă, ferită de molima g 
torsionărilor ermetice și vulga
rizării argotice, că în interiorul 
antologiei se omogenizează pro
moții care cuprind și pe cei 
care au pășit din vara trecută 
pragul facultății și pe aceia care 
abia au călcat pragul liceului 
E meritul conducătorului cena
clului, prof. Tudor Opriș că, 
respectînd fiecare individuali
tate artistică, o acordează la to
nalitatea generală a cenaclului, 
reușind astfel să realizeze o 
„atmosferă".

Cei mai tineri „săgetători" au 
luat, fără îndoială, un start 
bun. Apreciem voluptatea de a 
crea, setea de palpabil și certi
tudini din poezia Marcelei Gră- 
dinaru („Ciutura de lemn" e o 
remarcabilă replică adolescentă 
a „Mărului d? lîngă drum"), in
terpretarea folclorică, cu o sub
tilă alternare de accente ludice 
și grave a „arborului vieții", 
din „Săptămîna în dodii" a Au
rorei Tocaciu, natura meditati-

■ ■■■■■■■■■■■■
vă (deși datoare pe alocuri lui 
Blaga) a poeziilor lui Florin 
Iaru.

Alături de ei, „consacrații" — 
să le spunem așa — întregesc 
registrul fundamental al antolo
giei. Poeziile Ioanei Crăciunes- 
cu, cu o vizibilă și chiar orgo
lioasă acceptare a feminității, 
sînt excepțional de comunicative 
și aderențe. O evidentă auto- 
persiflare din teama de a nu 
cădea în melodramă și o volup
tate a grotescului prin prelungi
rea lucidă a mitului în existență 
se manifestă în poeziile lui 
Bogdan Ghiță-Ulmu. Lista poe
ților notabili e departe de a fi 
epuizată. Am putea aminti pe 
Ioana Păunică, Adrian Negru, 
Mircea Toma, Nadia Giroveanu, 
Marinela Ilcanca, Maria-Magda-

Tudor Arghezi — „Testament*

Desen de IIERSCHDORFER GABOR 1

Lucian Blaga — „Mirabila Sămînța*

Desen de N. TEODORESCU

■ ■■■■■■■■■■■■
lena Popa — despre care vom 
mai auzi cu siguranță.

Nu-i mai puțin adevărat însă 
că unii colegi relativ cunoscuți, 
ca Virginia Stoica, Gabriela Ni- 
colau, Dan Nasta — marchează 
în această antologie un pas îna
poi, o ușoară oboseală față de 
aparițiile precedente. Virginia 
Stoica și Gabriela Nicolau sem
nează poezii incolore, iar Daa 
Nasta, încercînd să realizeze o 
poezie „totală", obosește prin 
ambiguitate semantică, alambi- 
care și prețiozitate.

In ansamblu, (cu toate scăde
rile provenite din ambiția de re- 
prezentativitate) antologia râmî- 
ne, un seismograf sensibil al 
adolescenților din anii ’69—’70.

MONICA ȘURTEA
Liceul „N. Bălcescu*  — Cluf
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Vizita președintelui Zambiei,

dr. Kenneth David Kaunda
In dorința de a cunoaște as

pecte ale dezvoltării multilate
rale a României, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 

* David Kaunda, împreună cu so
ția, și celelalte oficialități zam
biene au plecat în cursul după- 
amiezii de ieri într-o vizită prin 
țară.

Șeful statului zambian a luat 
mai întîi cunoștință de unele pro
bleme ale organizării agriculturii 
noastre, vizitând Cooperativa 
agricolă de producție din comu
na Otopeni, specializată în pro
ducerea de legume și zarzava
turi, una din principalele surse 
de aprovizionare a Capitalei.

La sosirea în această unitate 
fruntașă, înaltul oaspete a fost 
salutat de Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, Gheorghe Ionescu, 
primarul sectorului 1 al muni
cipiului București, de colectivul 
de conducere al unității. După 
datina străbună, bătrînul coope
rator Nicolae Mihai întîmpină 
pe oaspeți cu pîine și sare, urîn- 
du-le bun venit. Tinere coopera
toare le oferă flori.

în fața unei expoziții cu pro
duse legumicole, oaspeții pri
mesc ample explicații în legă
tură cu dezvoltarea acestui sec
tor, cu profilul cooperativei, or
ganizarea producției și a muncii 
în legumicultură și în celelalte 
sectoare ale unității.

Președintele cooperativei, Con
stantin Alexe, invită apoi pe

na Otopeni, președintele Repu
blicii Zambia împreună cu soția, 
și celelalte persoane oficiale 
zambiene au plecat cu un avion 
special la Baia Mare, unul din 
cele mai vechi orașe ale țării, a 
cărui personalitate s-a conturat 
în zilele noastre printr-o puter
nică dezvoltare industrială și so- 
cial-culturală.

Oaspeții sînt însoțiți în vizita 
prin țară de Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului
de Stat, cu soția, Constantin
Stătescu, secretarul Consiliului
de Stat, Ion Drînceanu, ambasa
dorul României în Republica
Zambia, și de alte persoane ofi
ciale.

Intr-o atmosferă festivă — pe 
clădirea aerogării erau arborate 
drapele române și zambiene, iar 
pe mari pancarte înscrise urări 
de bun venit — președintele 
Kaunda și soția au fost salutați 
la ooborîrea din avion de pre
ședintele Consiliului popular ju-

Soția președintelui Republicii 
Zambia, Betty Kaunda, împre
ună cu persoane oficiale ro
mâne și zambiene, a făcut marți 
dimineața o vizită la Combina
tul de confecții și tricotaje Bucu
rești, unde a asistat la prezen
tarea unei colecții de modele 
pentru toate anotimpurile și CU 
diverse destinații, realizate în a- 
oeastă modernă întreprindere.

★

CRONICA U.T.C

pe țară a celei de-a IlI-a ediții

ACUM, ClND SE ȘTIU CAMPIONII
★

Fotografii: A. PASAT
R. CRISTESCU

dețean Maramureș, Gheorghe ■ 
Blaj, cu soția, de primarul mu- g 
nicipiului Baia Mare, loan Vij-g| 
deluc, și de alte oficialități lo- 
oale. "

După solemnitatea primirii, Bl 
coloana de mașini se îndreaptă g 
spre reședința rezervată oaspe- g 
ților. Intrarea în oraș se face 
prin noul cartier Săsar, locuit în ® 
prezent de peste 20 000 de oa- ■ 
meni, în marea lor majoritate g 
mineri. »

Seara, la Teatrul liric, oaspe- 
ții au asistat la un spectacol" 
oferit de Ansamblul de cîntece ■ 
și dansuri din localitate. Progra
mul a prilejuit cunoașterea ne-" 
mijlocită a bogăției și frumu- ■ 
seții tradițiilor folclorice din a- g 
ceastă regiune a patriei noastre. &

Mircea S. IONESCU ■ 
Mihai CHEBELEU ■

Soția președintelui Republicii _ 
Zambia a făcut, de asemenea, " 
vizite la una din creșele săptă- ® 
mînale și la grădinița combina- ■ 
tului. în timpul vizitei, dmag 
Kaunda a apreciat bunele con- 
diții de îngrijire și educația ce" 
se asigură copiilor în timp ce ■ 
părinții lor sînt ocupați în pro- ■ 
ducție. g

(Agerpres)

Depunerea unei coroane
de flori

înalții oaspeți să viziteze cîteva 
sere și solarii ale cooperativei, 
care se întind pe aproape zece 
hectare. Președintele Kaunda 
și specialiștii care îl însoțesc sînt 
plăcut impresionați de modul de 
organizare a serelor, de varieta
tea și producțiile mari obținute 
în acest sector.

Pe întregul parcurs al vizitei, 
cooperatorii au făcut o caldă pri
mire președintelui Republicii 
Zambia, mărturie a sentimen
telor de stimă și prețuire ale po
porului nostru față de poporul 
zambian.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, semnează în Car
tea de onoare a cooperativei, su
bliniind că atunci cînd poporul 
însuși conduce propria sa econo
mie se realizează libertatea și in
dependența sa.

După vizitarea Cooperativei 
agricole de producție din colilii-

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
însoțit de membrii delegației 
oficiale, a depus, marți dimi
neața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit 
din partea română de Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Ion Drînceanu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Lusaka, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Tudor Jianu, directorul 
protocolului din. Ministerul Afa- 
cerilor Externe.

La solemnitate au luat parte ® 
Dumitru Popa, primarul gene- ■ 
ral al Capitalei, general-locote- g 
nent Ion Coirian, membru al — 
Consiliului de Stat, adjunct al" 
ministrului forțelor armate, ge-® 
nerali și ofițeri superiori. ■

Le sosire, pe platoul din fațag 
monumentului, președintele Zam- B 
biei a primit onorul gărzii mi-H 
litare. Au fost intonate imnurile® 
de stat ale României și Zam- 8 
biei. g

După depunerea coroanei de — 
flori, asistența a păstrat un mo-" 
ment de reculegere. A fost vizi- ® 
tata apoi rotonda monumentului. ■

Defilarea gărzii de onoare a g 
încheiat solemnitatea.

SPORT

șahistelor romance 
in turneul zonal

Turneul zonal feminin de 
șah de la Vrnjacka Banja 
s-a încheiat cu un remarca
bil succes al reprezentante
lor României, Elisabeta Poli- 
hroniade și Gertrude Baum- 
stark, care termina pe pri
mele locuri ale clasamentu
lui, obfinînd calificarea pen
tru turneul interzonal al 
campionatului mondial. A 
treia jucătoare calificatâ 
este valoroasa șahistâ ma
ghiară Maria Ivanka.

Gheorghe Bădiliță, campionul seniorilor, la cîțiva pași de medalia 
de aur

Foto : VIOREL RABA

După finala
a „CROSULUI TINERETULUI"

Ne sînt încă proaspete în memorie secvențele de neuitat ale 
marii întreceri de la Timișoara. Tinerii sportivi care — cu prețul 
unor eforturi deosebite — și-au cîștigat dreptul de a participa la 
sărbătorescul act final al celei mai populare competiții de masă, 
„Crosul tineretului* 4, — competiție inițiată și organizată de 
U.T.C. — au înscris o nouă filă, a treia, a dramaticului poem 
închinat idealului generos al fortificării trupului, ființei lor 
prin mișcare, sport, exercițiu fizic. Imaginea acestor finaliști — 
care ne-au făcut o elocventă demonstrație de tinerețe și vigoare 
— se va fixa cu statornicie în memoria spectatorilor care i-au 
urmărit și ovaționat. Dăruirea, curajul de.care.au dat dovadă 
în apriga luptă cu secundele, cu distanțele, în lupta cu ci înșiși, 
virtualelor calități demonstrate de proaspeții campioni vor anima, 
și pe mai departe, competițiile tinereții, făcînd ca amploarea lor 
să crească de la an la an — spre lauda organizatorilor și iniția
torilor — determinînd, în continuare, apariția din anonimat și 
a altor talente care vor îmbogăți prin succesele lor, sîntem 
siguri, vitrina cu prestigioase trofee ale sportului nostru de 
masa.

Dar să revenim cu oîteva as
pecte și declarații culese după 
marea întrecere, pe care le-am 
promis în relatarea de luni.

Disputele propriu-zise au fost 
precedate de o excelentă de
monstrație a celor mai tineri 
crosiști 5 pionierii. Privit din 
înălțimea terasei Universității 
timișorene „stolul de rîndunici“ 
a acoperit citeva sute de metri 
de traseu intr-un ritm alert, cu 
sprint final în toată regula, pre
vestind întrecerile „celor mari". 
Primul intervievat *— Augustin 
Stepan, elev la Liceul nr. 5 din 
Timișoara, învingător aplaudat 
la sprint, al cursei pionierilor : 
„îmi doresc o victorie, peste 
cîțiva ani, și în grupa juniorilor 
mici la una din finalele „Crosu
lui tineretului". Două tinere 
eleve din Sibiu, Anamaria Mun
tean și Hermina Arz, au urcat 
pe podium, pe prima și a doua 
treaptă a grupei 15—16 ani. Tot 
un exemplu de colegi și prieteni, 
Gheorghe Ghipu și Alexandru 
Ivan, de la Grupul școlar Auto 
din București, au ocupat locu
rile I și III în aceeași categorie 
a juniorilor mici. „Sîntem bucu
roși amîndoi că tactica promisă 
pentru finală (la faza pe Capi
tală, cînd au ocupat primele 
două locuri — n.n.) a dat roade 
— ne-au întîmpinat cei doi, 
atleți. Pe măi departe vă promi
tem noi victorii în competițiile 
tineretului, de orice gen ar fi 
ele. Vedeți doar că știm să ne 
ținem de cuvînt"... Un mare în
vins : K a? am ar Szdcs, elev în 
clasa a IX-a a Școlii generale

1 Odorheiul
cu ...o /sută _ ....

înainte firului de sosire

Secuiesc 
de me-

nf. 
care 
tri 
a căzut (!) schimbînd „aurul" cu 
locul ” 
de 
unui 
să și 
buic
+ r-adevăr, primul oare l-a felici
tat pe învingător a fost Szocs !

La „veterani" a alergat un 
profesor, ceva mai în vîrstă : 
Dominic Barabaș, care condu
cea, la Timișoara, lotul finaliști- 
lor de la Miercurea Ciuc. Sosit 
pe locul VI, profesorul de edu
cație fizică a oferit un minunat 
exemplu elevilor sfii. „Nutresc o 
statornică dragoste pentru atle
tism, lucru pe care mă străduiesc 
să-1 cultiv la tinerii pe care îi 
pregătesc". Aminteam în ulti
ma relatare, că la startul între
cerilor finale s-au prezentat și 
cîțiva tineri sportivi, în majori
tate elevi, din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, care au ți
nut să omagieze în acest fel 
marea noastră competiție. Am 
asistat la scene de caldă prie
tenie cînd, spre exemplu, spor
tivii cehoslovaci au aruncat în 
sus pe .campioana junioarelor 
mari, Iuliana Demeter, o auten
tică speranță a atletismului. Ja
romir Harna, conducătorul de
legației de sportivi din Ceho
slovacia, inspector în Ministerul 
învâțămîntuluî din această țară, 
ne-a declarat : „Am luat parte 
la o excelentă finală a marii dv. 
competiții sportive de masă 
..Crosul tineretului". Plecăm cu

cele mai frumoase amintiri 
impresii, despre un tineret des
toinic, capabil, care știe, minu
nat, să se întreacă pe terenul 
de sport".

Filmul finalei, în continuare, 
cuprinde numeroase secvențe 
dintre care unele pline de dra
matism. La fel de merituoși ca 
și campionii sînt și ocupanții 
celorlalte locuri, de la 3 la 6, 
care merită deopotrivă aureolați 
cu titlul de cinste, cel al consa
crării sportive. In „arena" de 
Ia Timișoara, s-au înfruntat a- 
proape 500 de sportivi, dar în 
spatele lor intuim coloane de 
peste un milion de tineri cîști- 
gați pentru sport — principalul 
învingător din această tinereas
că înfruntare de calități, am
biții și pasiuni.

Grupaj realizat 
de VIOREL RABA

HAILE SELASSIE I. împăratul Etiopiei a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în care se 
spune: Apreciem profund amabilul mesaj de felicitări și 
bune urări pe care Excelența Voastră ni l-a adresat cu oca
zia celei de-a XXIX-a aniversări a Zilei Victoriei.

La rindul nostru, transmitem călduroase urări de sănătate 
dumneavoastră și de bunăstare poporului prieten român.

In cursul zilei de ieri de
legația Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia condusă de 
Janez Kocijancic, preșe
dintele prezidiului Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia, 
a făcut o vizită la sediul 
C.C. al U.T.C. Delegația a 
fost primită de tovarășul 
Ion Iliescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tinere
tului. La discuții au parti-

cipat secretari ai C.C. 
U.T.C., membri ai Biroului, 
activiști ai C.C. al U.T.C

In cursul întrevederii s-a 
făcut o informare recipro
că privind activitatea orga
nizațiilor de tineret din cele 
două țări, un schimb de o- 
pinii cu privire la mișcarea 
internațională de tineret- 

întrevederea a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

*
I
I
*
I 
I
I

VI. „Sînt afectat, desigur, 
această neșansă. Dar 
sportiv i se poate întîmpla 
piardă. Și el, atunci, tre

să știe să piardă...“ în-

Clasamentul județelor
FETE : 1. Sibiu — 67 de puncte ; 2. — Cluj 80 ; Iași — 108. Du

blul succes (aur și argint : Anamaria Muntean și Hermine Arz) în
registrat în cursa junioarelor mici, ca și o bună comportare a în
tregii echipe, a adus reprezentantelor județului Sibiu și satisfacția 
primului loc în clasamentul pe echipe.

BĂIEȚI : 1. Iași — 56 de puncte*;  2. Municipiul București — 59; 
3. Cluj —• 63. O medalie de argint (juniori mari — Virgil Lascăr) 
și una de bronz (junioare mici — Olga Miron), au constituit pen
tru ieșeni atuurile principale. Reprezentanții Capitalei (aur și 
bronz la juniori mtoJ) au pierdut de puțin primul loc, datorită 
unei penalizări suferite pentru abandonul fortuit (gripă și tempera
tură) al unei alergătoare.

GENERAL : 1. Cluj — 143 puncte; 2. lași — 164, 3. Sibiu — 199. 
Un meritat succes al clujenilor, 1 aureați ai marii cupe, constatat 
foarte buni în toate categoriile de vîrstă și seX; chiar fără să fi 
dobîndit vreun titlu suprem.

ȘECȚIA DE MECANIZARE
(Urinare din pag. 1) 

predarea lecțiilor există foarte 
mult formalism și se încheie o- 
dată cu primăvara ! Noi, tinerii, 
cei care debutăm în meserie, 
vrem ca la secție, școala să țină 
tot anul, iar profesori să ne fie 
șeful secției, mecanizatori cu 
10—15 ani de experiență. Dorim 
prezentarea pe film a modului 
de funcționare a tuturor mași
nilor agricole noi ce intră în 
dotare, existența unei biblioteci 
la secție.

— Am terminat școala pro
fesională cu cea mai bună me
die din serie — ne spunea ION 
NICHIȚELEA» mecanizator la 
I.M.A. Făurei. Dar cînd m-am 
urcat pe tractor pa mecaniza
tor, mi-am dat seama că 
notele de 10 avute în școală 
nu valorau mai nimic. în loc de 
un ajutor, de o îndrumare sis
tematică din partea șefului de 
secție, a mecanizatorilor cu ex
periență, m-am trezit într-o di
mineață că mi se ia tractorul. 
„Tu nu Iad nici cit o ceapă 
degerată, mi s-a spus. Lasă 
tractorul și începe-o de Ia șter
sul mașinilor cu șomoiogul de 
bumbac". Așa am început eu, 
anul trecut, activitatea de meca
nizator. Am fost și sint descu
rajat...

— Dar dacă dumneata ai fi 
fost șef de secție, cum ai fi 
procedat ?

— Oricum, nu printr-o indi
ferență totală față de un om, 
printr-o lipsă de încredere în 
cineva pe care nu-1 cunoșteam, 
dar căruia i-am observat stîn- 
găcia în activitatea profesiona
lă, inerentă începutului. M-aș fi 
apucat să-1 ajut în mod sistema

tic, săptămînă. aceasta o mași
nă, săptămînă viitoare alta, 
după aceea recapitularea. L-aș 
fi obligat să citească, să rămî- 
nă ore în șir lingă mașinile pe 
care nu le cunoaște pentru a 
le pătrunde secretele. Intre în
datoririle șefului de secție eu pe 
aceasta aș așeza-o pe primul 
plan : să mențină mereu în ac
tivitate școala, practică și teore
tică, din cadrul secției.

— Am cinci ani in meseria 
de mecanizator — ni se destăi- 
nuie ÎLIE MURGU, întîlnit, la 
semănatul porumbului, pe una 
din tarlalele cooperativei agricole 
Cotulung. Știu să lucrez cu 
toate mașinile agricole aflate în 
dotarea secției ; știu să sudez ; 
știu să luci'ez la strung ; mă 
pritep sâ modelez tabla; am car
net de rutierist. Și, nu nUmâi eu 
mă pot lăuda cu aceste calități, 
dl toți cei care lucrăm la coope
rativa agricolă Cotulung, din 
raza I.M.A. „1 Mai" Brăila. Am 
învățat toate acestea în cadrul 
secției, în orele cînd cîmpul nu 
ne permitea să lucrăm, iarna în 
atelierele întreprinderii. Și, a- 
cestui fapt, cred eu, se datorea
ză realizările obținute anul tre
cut, în primele patru luni ale 
lui 1970 : o depășire cu 23 000 
lei a venitului planificat pentru 
1969 ; realizarea încă de la data 
de 9 mai a planului ce-mi re
venea în campania de primăva
ră a acestui an. Cred că mult 
mai mult ar crește competența 
noastră profesională dacă 1) ac
tualele notițe tehnice ar ii du
blate, la fiecare I.M.A., cu un 
film care să prezinte modul de 
execuție a principalelor F dări, 
reglajele și întreținerile L*  ma

șinile noi intrate în dotare ; 2) 
olimpiadei tinerilor mecanizatori 
i s-ar acorda și în fazele de 
masă cel puțin aceeași atenție 
ca la faza județeană ; 3) la în
ceputul fiecărei campanii agri
cole s-ar iniția dezbateri în ca
drul secției asupra organizării 
muncii, modului de funcționare 
a mașinilor etc. ; 4) filmele de 
care dispune Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Institutul 
de Cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, ar rula și la clubu
rile întreprinderilor noastre. Cit 
ar costa ?

Exact, cît ar costa toate a- 
cestea ? Probabil cineva va face 
și acest calcul. Dar neapărat 
l-am vrea dublat și de cel care 
să reflecte eficiența unei atari 
investiții.

Secretarul comitetului coordo
nator U.T.C. de la întreprinde
rea pentru mecanizarea agricul
turii Jirlău, tovarășul ILIE IS
PAS, și-a formulat astfel punc
tul de vedere :

— In formarea mecanizatoru
lui, șefului de secție îi revine 
sarcina cea mai importantă. Ni
ciodată. însă, conducerea între
prinderii nu-1 întreabă pe aces
ta de ce unul sau altul dintre 
tinerii mecanizatori nu se inte
grează. Totul se rezumă la ci
frele de plan. Și aprecierea 
competenței acestuia tot numai 
în funcție de plan se face. 
Ți-ai realizat planul, ești bun, 
chiar dacă succesul s-a obținut 
printr-o repartizare suficientă a 
efortului. In aceste condiții, pen
tru pregătirea profesională a ce-

lor tineri nu se găsește nici 
timp și nici forme adecvate. 
Dacă totul ar începe de la om, 
atunci lucrurile s-ar schimba. 
S-ar găsi vreme și pentru in
struirea practică a celor tineri 
și pentru sprijinirea lor în re
glarea mașinilor și pentru rea
lizarea săptămînală a unui dia
log al experienței, să-1 zic eu, 
pentru formularea unor răspun- 
suri-lecție la întrebările lor.

Solicitat și dumnealui să-și 
splină părerea, tovarășul Milea 
Baicu, prim-secretar al Comite
tului județean Brăila al U.T.C. 
remarca faptul că, în scopul 
continuei ridicări a cunoștințe
lor profesionale, organizațiile 
U.T.C. din secțiile I.M.A. au 
făcut- prea puțin. Dar că în 
prezent in atenția lor se află, ca 
urmare a măsurilor inițiate de 
către comitetul județean U.T.C. 
inițierea unor acțiuni de mare 
eficiență. Amintesc, între altele: 
desfășurarea de-a lungul unui 
an a Olimpiadei tinerilor meca
nizatori, dezbaterea, la începutul 
fiecărei săptămîni, a particula-

• CORNELIU MANESCU, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a primit o telegramă de mulțu
mire din partea lui Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al 
Olandei, pentru felicitările trans
mise cu ocazia zilei naționale a 
Olandei.

dansuri populare și-au găsit in- 
terpreți de valoare în- artiștii oas
peți, soliști ai Teatrului Mare și 
Filarmonicii din Moscova, teatre
lor de operă și balet din Lenin
grad și Riga, filarmonicilor din 
Kiev, Minsk și Tbilisi.

• ARTIȘTI DE FRUNTE din 
Uniunea Sovietică, care se află 
în turneu în țara noastră, au pre
zentat marți seara în Capitală cel 
de-al doilea spectacol omagial 
Lenin. în sala Ansamblului Uniu
nii Cenerale a Sindicatelor din 
România, ei au oferit spectatori
lor bucureșteni un bogat program 
literar, muzical, coregrafic. Ver
suri. piese instrumentale și core
grafice, arii din opere, melodii și

Direcția generală a dru
murilor din Departamentul trans- 
porturilor-auto, navale și aerie
ne și Inspectoratul General al 
Miliției au dispus accesul auto
turismelor pe sectorul București- 
Otopeni-Snagov (în cura de mo
dernizare) în fiecare săptămînă, 
în perioada : sîmbătă ora 16,00 
— luni ora 7,00. Pe măsura ter
minării unor noi faze ale lucră
rii urmează să se ridice și alte 
restricții.

(Agerpres)

Dacă aș fi secretar U.T.C.
(Urmare din pag. I)

dedispun de rezervele atît 
necesare materializării ideilor 
care se nasc, că autoritatea co
mitetului comunal al organizației 
U.T.C. este indispensabilă desfă
șurării unei vieți culturale com
plexe. în felul acesta nu-mi în
calc atribuțiile de colaborator 
al comitetului județean pentru 
cultură și artă, încercînd să 
aflu, înainte de orice, dacă or
ganizația de tineret din comună 
este cu adevărat o organizație, 
dacă prezența ei se face simțită, 
dacă ea își îndeplinește obiec
tivele pe care și le propune în 
programele de activități discu
tate, după cîte sint informat, în 
adunările generale ale uteciști- 
lor. Pornind pe un astfel de 
drum nu mă mai pot limita la o 
singură latură a activității orga
nizației, la un singur domeniu, 
acela al muncii cultural-distrac
tive, pentru că, e de la sine 
înțeles, el nu reprezintă o unică 
preocupare, izolată de ansamblul 
direcțiilor asupra cărora se con
centrează interesul tinerilor. în 
fond, ceea ce înțelegem prin 
muncă culturală este, sau ar 
trebui să fie, un ansamblu de 
mijloace propagandistice care 
influențează conștiința tinărului, 
care determină atitudinea aces
tuia în muncă, în viață, defi- 
nindu-1 ca pe un om cu respon
sabilități sociale majore. Din a- 
cest punct de vedere, prima 
mea cunoștință cu organizația 
U.T.C. din comună mă face 
să-mi pun citeva întrebări că
rora încă nu știu ce răspuns să 
le dau.

Îiîainte de a veni aici, am luat 
parte, timp de citeva zile, la 
instruirea aparatului comitetului 
județean U.T.C. Șeful secției

economice prezentase ' atunci 
sarcinile organizațiilor U.T.C. de 
la sate și din expunerea sa, 
destul de nesistematizată și con
fuză, abia reușesc acum să-mi 
extrag citeva idei utile muncii 
care mă așteaptă.

în comună există nouă orga
nizații U.T.C. — două la C.A.P., 
două în secțiile I.M.A., patru 
ale cadrelor didactice și ale ele
vilor, una pentru tinerii din in
stituții. Sint prevenit din capul 
locului asupra dificultăților, 
îmi sînt relatate întîm- 
piări, argumente în favoa
rea sfaturilor care mi se dau in 
legătură cu cea mai potrivită 
comportare pe care aș putea-o 
avea în viitor, a atitudinii pe 
care se va cuveni să o adopt în 
funcție de împrejurări și de oa
menii la sprijinul cărora aș 
apela. Cutare are obiceiul sa 
tăgăduiască tot ceea ce i se so
licită, ca să-și uite deîndată 
promisiunile, cutare este orgo
lios și nu-1 cîștigi decît cu con
diția să-i flatezi amorul propriu, 
unii susțin că sînt foarte ocu
pați și-ți întorc spatele, alții re
cunosc din capul locului că „de 
vreme ce tinerii au probleme 
proprii, să se ocupe singuri de 
rezolvarea lor". Apoi, mi se ex
plică, legăturile de rudenie sau 
de interese prea înguste mă vor 
împiedica să am ciștig de cauză, 
chiar dacă insist in dreapta sau 
în stînga. Oricum ar fi. recu
nosc că nu-mi va lipsi timpul 
să .meditez lâ ceea ce mi s-a 
spus și nici faptele care să-mi 
dovedească gradul de adevăr al 
afirmațiilor.

Insă presupun că nu sint a- 
cestea singurele obstacole. Am 
sentimentul că descopăr alte 
citeva chiar in sinul organiza-

Instructorul de la 
dată cu mine 
două zile, a- 
necesare sa 
perioadei ur- 
activului din 

îngăduie să răs- 
de

ției U.T.C. 
județ, venit aici o 
dar numai pentru 
titea cite ii sint 
pună problemele 
mătoare in fața 
comună, îmi ...9_ — aM
foiesc programe de activități, 
grafice de ședințe, dosare cu 
materiale care vădesc două as
pecte contradictorii — pe de o 
parte consecvență, punctualitate, 
ambiția respectării datelor pro
puse pentru fieqare adunare, a 
tematicii fixate, iar pe de alta 
parte, abundența de elemente 
teoretice, de materiale care e- 
nunțâ principii generale despre 
necesitatea pregătirii politico- 
ideologice, a unei activități cul
tural-educative bogate, a înde
plinirii propriilor angajamente. 
Pe urma, vechea meteahnă — 
fraze și obiective transcrise de 
pe primul trimestru in progra
mul celuilalt trimestru, angaja
mente neonorate de luni de zile 
și aproape nicăieri ceva care să 
individualizeze 6 organizație, să 
o facă să nu semene cu cea
laltă. să evidențieze preocupări 
specifice categoriei de tineri 
care o alcătuiesc — țărani coo
peratori, mecanizatori, cadre di
dactice, funcționari, elevi.

— E încă bine și așa, mi se 
spune. Acum șase luni nu exista 
nici atît. Totul era ia pămînt, 
nici registre de evidență n-a
veau. Cînd au auzit atunci de 
programe de activități, au în
ceput să rîdă. Ce să mai vor
bim, e un pas înainte...

Secretarul comitetului comu
nal, căruia ii fac in cele din 
urmă cunoștință, profesor la 
școala generală din centrul de 
comună, cel căruia i se dato
rează, de fapt, acest „pas îna
inte", mă privește cîteva clipe 
cu aerul omului care e gata să 
mă întrebe : „dumneata ce-âî 
fi făcut dacă ai fi fost in locul

MILEA BAICU ILIE ISPAS ION NICHIȚELEA

rității principalelor lucrări a- 
gricole, editarea unei foi vo
lante a tinerilor din I.M.A.» 
organizarea unor schimburi de 
experiență etc.

Spațiul ne obligă sâ oprim 
aici consemnarea răspunsurilor 
la ancheta noastră. Chiar și nu
mai acestea permit conturarea 
unei imagini aproape exacte a- 
supra unei stări de lucruri : in 
județul Brăila sint încă timide 
măsurile întreprinse în sensul 
pregătirii profesionale a tineri
lor mecanizatori. Ffirft îndoială, 
sub forma sugestiilor am putea 
acoperi coloane întregi de ob
servații, Ne mulțumim însă să 
amintim celor în ale căror în
datoriri cade și aceasta, că în 
1969. din cauza slabei pregătiri 
profesionale aproape jumătate 
dintre mecanizatorii județului 
Brăila nu și-au îndeplinit planul. 
Aceasta a însemnat indici scă- 
zuți de utilizare a mașinilor, lu
crări agricole executate cu în- 
tîrziere, producții diminuate, in
satisfacții. O invitație la măsuri 
concrete...

ILIE MURGU

VASILE MOLDOVEANU

MARIN BRATU

meu, cum ai fi procedat și cum 
ai proceda mai ales acum dacă 
ai fi secretarul comitetului co
munal ? Ca și cum n-aș înțe
lege, schimbăm alte cuvinte și 
ne despărțim. Dar in sinea mea 
tocmai lucrul ăsta sint hotărit 
să-1 încerc. Să fiu, timp de o 
lună de zile, secretarul comite
tului comunal, omul care se 
străduiește să îndrume, să ajute, 
să coordoneze, sâ conlucreze cu 
ceilalți factori din comună, ur
mărind un obiectiv precis 
educarea tinerilor din cele patru 
sate în spiritul organizației co
muniste de tinetet. Pentru asta 
îmi trebuie, știu bine, prieteni 
și tovarăși de nădejde și unul 
din ei îmi va fi, neapărat, bi
bliotecara. Am putea realiza, 
împreună, organizație U.T.C. și 
bibliotecă, acțiuni care, lărgind 
orizontul politic și de cultură al 
tinerilor, să le stimuleze inte
resul pentru tot ceea ce vom 
înfăptui de acum încolo noi 
toți, organizația noastră, fiecare 
din organizațiile care formează 
colectivul de tineri din comună.

Biblioteca e însă închisă. Pe 
bibliotecară o găsesc, în plin 
program de funcționare a biblio
tecii, vînzînd pîirie și ouă la ma
gazinul alimentar. I se pare 
foarte firesc să procedeze astfel. 
Soțul ei o gestionarul magazinu
lui. De ce nu i-ar da o mină 
de ajutor ?

Seara nu pot adormi. Mă frfi- 
mintă tot felul de ginduri. în 
liniștea care se lasă străbat
centrul tăcut al comunei. Din
biroul președintelui de consiliu 
comunal se aude muzică. Up 
aparat de radio uitat deschis 
care iși consumă inutil bateriile. 

Așadar, ce aș face eu, dacă 
aș fi secretarul comitetului co- 
fhunăi U.T.C. ? La ora asta n-am 
nici un plan de bătaie. Aștept 
cu încordare ziua de miine.

de.care.au


Sesiunea

C. A. Ea R.
VARȘOVIA 12 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : La Varșovia s-a 
deschis marți cea de-a XXIV-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Delegațiile 
celor opt state socialiste care 
participă la lucrările sesiunii sînt 
conduse de prim-miniștrii din 
Bulgaria — Todor Jivkov, Ceho
slovacia — Lubomir Strougal, 
R D. Germană — Willi Stoph, 
Mongolia — Jumjaaghiin Țeden- 
bal, Polonia — Jozef Cyrankie- 
wiez, România — Ion Gheorghe 
Maurer, Ungaria — Jeno Fock, 
Uniunea Sovietică — Alexei Ko- 
sîghin.

Este, de asemenea, prezentă o 
delegație a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Aleksandar Grlicikov, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale.

în prima ședință J. Cyrankie- 
wiez a prezentat un referat con
sacrat aplicării ideilor leniniste 
în colaborarea tarilor socialiste.

Lucrările sesiunii continuă.

5. U. A.:

Puternice 
tulburări 

rasiale 
la Augusta

6 MORȚI Șl 60 DE RĂNIȚI

NEW YORK — Orașul Au
gusta (statul Georgia) este scena 
onor puternice tulburări rasiale 
care au provocat moartea a 6 per
soane și rănirea a altor 60. Inci
dentele s-au declanșat luni seară, 
cînd poliția a încercat să împrăș
tie o demonstrație a tinerilor de 
culoare. Guvernatorul ’ statului 
Georgia, Lester Maddox, a trimis 
la Augusta 1 000 de soldați ai 
gărzii naționale care au deschis 
focul asupra demonstranților. 
Numeroasele incendii care au iz
bucnit în timpul tulburărilor au 
provocat pagube importante. Șe
ful poliției municipale a declarat 
că cele șase persoane ucise sînt 
victimele poliției sau ale unor 
trăgători izolați.

Autoritățile municipale au con
vocat pe conducătorii populației 
de culoare pentru a discuta si
tuația. în acest timp, soldații 
gărzii naționale continuă să pa
truleze pe străzile orașului.

Necesitatea inițierii unor 
programe de luptă împotriva 

paludismului
ROMÂNIA PRINTRE AUTORII REZOLUȚIEI DIN CADRUL O.M.S.

Participanții Ia cea <îe-a 23-a Sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Mondiale a Sănătății au adoptat o rezoluție cu pri
vire la măsurile ce vor fi aplicate în vederea eradicării paludis
mului. Printre autorii rezoluție se numără și România. Rezoluția 
subliniază necesitatea inițierii unor programe de luptă împotriva 
paludismului, în cadrul serviciilor generale de sănătate, atunci 
cînd eradicarea nu este imediat realizabilă, și a sporirii aportului 
O.M.S. și al altor organisme internaționale la realizarea acestor 
programe.

Prezentând rezoluția, delegatul român, dr. N. Racoveanu, a 
amintit că școala românească de malariologie a adus o contribuție 
esențială în elaborarea actualei teorii și practici de eradicare. 
Vorbitorul a relevat importanța transformării diviziei de speciali
tate a O.M.S. într-un puternic organism de asistență tehnică pe 
scară mondială, care să fie în perfectă corelație cu nivelul econo- 
mico-social și cu necesitățile sanitare ale țărilor beneficare.

• DELEGAȚIA de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Nicolae Mihai, mem
bru al C.C. al P.C.K., prim-se- 
cretar al comitetului județean 
Brăila al P.C.R., a fost primită 
marți după-amiază de către 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a fost prezent Nicola? 
Blejan, ambasadorul român la 
Sofia.

O RECOMANDARE 
A CONSILIULUI 
DE SECURITATE

R. P. D. COREEANA. — Aspect din timpul lucrului la o uzină 
producătoare de televizoare

Evoluția situației din
Asia de sud-est

Acțiuni ofensive ale 

patrioților sud-vietnamezi

SAIGON. — în ultimele 24 
de ore a avut loc o intensificare 
a acțiunilor ofensive lansate de 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud împotriva bazelor și in
stalațiilor militare americano-sai- 
goneze. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, forțele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au 
bombardat cu rachete și mortie- 
re 40 de poziții fortificate ale 
trupelor S.U.A. și ale administra
ției saigoneze. Printre principa
lele obiective atacate de patrioți 
s-au aflat baza de artilerie a di
viziei a 5-a a forțelor S.U.A. și 
tabăra militară americano-saigo- 
neză de la Dak Pek, situată în 
provincia Kontum, în zona Pla- 
tourilor înalte

50.000 de militari americani 

in Cambodgia

Regiunea Takeo, situată la 
sud de Pnom Penh, a devenit in 
ultimele 24 de ore „punctul fier- 
binte“ al operațiunilor trupelor 
americano-saigoneze in Cam
bodgia. în perimetrul regiunii 
menționate au avut loc cele mai 
intense ciocniri dintre trupele 
interventions ste și forțele rezis
tenței populare.

Ciocniri de intensitate similară 
au fost semnalate și in regiunea 
Kampot. situată în Golful Siam, 
unde unitățile americane și sai
goneze au atacat orașul Kampot, 
cucerit de forțele de rezistență 
populară.

Pe de altă parte, menționează

jp e
IMPORTANT ACORD 
FINANCIAR UNGAR

• BANCA NAȚIONALA UN
GARA o semnat recent cu con
sorțiul bancar „Bank of London 
and South America Ltd" 
(B.O.L.S.A.), unul dintre cele 
mai importante acorduri finan
ciare din ultimii ani ; potrivit 
acestui acord se va acorda Băn
cii Naționale ungare un credit 
de 30 milioane dolari, rambursa
bili în trei ani.

Același consorțiu a pus anul 
trecut la dispoziția Băncii Na
ționale ungare un al credit de 
15 milioane dolari pentru dez
voltarea industriei aluminiului.

Creditul acordat recent va fi 
folosit, după cum scrie ziarul 
„Magyar Hirlap", pentru asigu
rarea creșterii producției in
dustriei farmaceutice ungare, în 
următorul plan cincinal, cu 
25—30 la sută. Pe această bază 
și exportul ungar de medica
mente se va dubla.

• POLIȚIA FEDERALĂ AME
RICANA a arestat luni 57 de 
persoane în cadrul unui raid 

corespondenții agențiilor de pre
să, unitățile americane și saigo
neze au cucerit localitatea Neak 
Leung, situată pe fluviul Me
kong, cu ajutorul unei adevărate 
armade constituite din peste 130 
de nave, a unui intens bombar
dament cu rachete și a tancuri
lor amfibii..

Potrivit unor surse oficiale a- 
mericane, totalul trupelor S.U.A. 
angajate în Cambodgia se ridică 
la 50 000 de militari.

Telegrama adresată de

A. Kosighin lui Norodom Sianuk

„Uniunea Sovietică salută for
marea Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, întărirea frontu
lui unic antiimperialist al po
poarelor Indochinei și măsurile 
adoptate în vederea organizării 
luptei forțelor patriotice ale 
Cambodgiei împotriva interven
ției americane", se spune intr-o 
telegramă adresată de șeful gu
vernului sovietic, Alexei Kosî- 
ghin, lui Sâmdech Norodom 
Sianuk. „Lupta pe care o duceți 
împreună cu forțele patriotice 
ale țării împotriva agresorului, 
pentru libertatea, independența 
șy neutralitatea Cambodgiei^ vor 
găsi și în viitor înțelegere și 
sprijin în Uniunea Sovietică", se 
spune în telegramă.

R. D. Vietnam condamnă 

intensificarea intervenției

Ministerul Afacerilor Externe 
ăl Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o decla
rație in care condamnă Statele 
Unite și administrația de la Sai
gon pentru trimiterea unor 
trupe și nave de război spre 
Pnom Penh cu scopul de a in
tensifica intervenția în Cam
bodgia.

Poporul vietnamez și guvernul 
R.D. Vietnam, se arată în de
clarație, cer în mod hotărît ca 
Statele Unite și administrația 
saigoneză să pună capăt imediat 
actelor lor agresive. S.U.A., pre
cum și autoritățile de la Sai
gon și Pnom Penh. poartă răs
punderea pentru toate consecin
țele pe care le pot avea aceste 
acțiuni.

Reuniune urgentă 

a partidelor comuniste 

din Europa occidentala

La sediul P.C.F. s-a anunțat 
că la 15 mai va avea loc la Pa
ris o reuniune urgentă a parti
delor comuniste din țările Eu
ropei occidentale. Participanții 
la întâlnire vor examina o serie 
de inițiative în vederea unor ac
țiuni mai ample de solidaritate 
cu popoarele Vietnamului, Cam
bodgiei și Laosului, împotriva 
agresiunii americane, pentru 
pace. Reuniunea a fost convoca
tă la inițiativa P.C. Francez și 
a P.C. Italian.

s o u -t
prin casele de jocuri de noroc 
din Detroit și Flint. (statul Mi
chigan), a anunțat directorul 
F.B.I., Edgar Hoover. în cadrul 
raidului, executat simultan in 
58 de localuri a căror cifră de 
afaceri se ridică zilnic la 250 mi
lioane dolari, au fost confiscate, 
de asemenea, sume mari de bani 
și arhivele acestora, pentru a 
servi la stabilirea exactă a acti
vității și opartenenței lor.

„COSMOS-344"
• AGENȚIA TASS anunță că 

în Uniunea Sovietică a fost lan
sat marți satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-344" în sco
pul continuării cercetării spa
țiului cosmic. Aparatura științi
fică de la bordul satelitului 
funcționează normal.

PLOI TORENȚIALE 
ÎN FRANȚA

• CA URMARE a ploilor to
rențiale care s-au abătut asu
pra regiunilor din estul Franței, 
numeroase șosele au fost inun

ORIENTUL APROPIAT
• FORȚELE ISRAELIE
NE AU PĂTRUNS PE 
TERITORIUL LIBANEZ

Unități motorizate israeliene, 
sprijinite de artilerie și aviație, 
au pătruns marți dimineața pe 
teritoriul libanez, desfășurînd 
operațiuni în regiunile Arkoub 
și Marjeyoun, situate în sudul 
țării. “

Anunțînd pătrunderea unități
lor israeliene, un comunicat 
oficial publicat la Beirut a pre
cizat că armata libaneză a ripos
tat acestui atac.

• BARAJ DE ARTILE
RIE IRAKIAN ASUPRA 
POZIȚIILOR ISRAELIE- 
NE

în. sprijinul forțelor libaneze, 
angajate în luptă cu. _ unitățile 
israeliene, au intervenit aviația 
și trupe siriene — se anunță din 
Damasc. Totodată, la Bagdad 
și Amman s-a făcut cunoscut că 
trupele irakiene staționate în 
Iordania și, respectiv, forțele 
iordaniene au deschis focul îm
potriva pozițiilor israeliene din 
Valea Iordanului. De asemenea, 
purtători de cuvînt ai unor or
ganizații polestiniene de gueri
lă au informat că unitățile lor 
au participat la lupta împotriva 
forțelor israeliene.

Luptele care s-au desfășurat 
în sudul Libanului au durat 
circa 14 ore, s-a anunțat la Bei
rut., precizîndu-se că unitățile 
israeliene au început să se re
tragă.

Numărul membrilor Comisiei
C.E.E. a fost redus la nouă

0 HOTARIRE CARE REFLECTA INEGALITATEA
EXISTENTA IN ORGANISM

BRUXELLES. — Miniștrii afacerilor externe ai „celor 
șase“, reuniți la Bruxelles în cadrul unei sesiuni de două 
zile, au hotărit să reducă numărul membrilor Comisiei C.E.E- 
— organismul executiv al Pieței comune — de Ia 14 Ia 9.

Această decizie a fost luată în 
conformitate cu prevederile Tra
tatului de „fuziune a executive
lor" și va intra în vigoare de la 
1 iulie 1970.

Noua hotărîre reflectă cu preg
nanță inegalitatea existentă în
tre țările membre și îndeosebi, 
în cadrul organului executiv, că-

în orașul Straubing din 
Bavaria a avut loc deschide
rea unei expoziții românești 
cu vînzare de produse textile 
și artizanat.

Expoziția, care ocupă mai 
multe etaje ale magazinului 
Modehaus din localitate, pre
zintă un bogat sortiment de 
produse textile, precum și ar
ticole de artizanat : costume 
naționale, cusături de mină 
cu motive folclorice, încrus
taturi în lemn, ceramică. Re
staurantul magazinului ofe
ră, de asemenea, specialități 
culinare românești, pregătite 
de maeștri bucătari bucureș- 
teni.

Expoziția a trezit un deo
sebit interes în rîndul publi
cului din localitate și îm
prejurimi.

0 nouă reuniune 
sovieto-americană 

la Viena
VIENA. — în clădirea amba

sadei Uniunii Sovietice din Viena 
a avut loc marți cea de-a șap
tea reuniune de lucru sovieto- 
americană în problema limitării 
cursei înarmărilor strategice.

Cele două delegații au fost 
conduse de Vladimir Semionov 
(U.R.S.S.) și Gerard Smith 
(S.U.A.). Următoarea întâlnire va 
avea loc vineri la sediul amba
sadei americane.

date. Circulația auto pe drumul 
național Paris—Strasbourg a 
fost întreruptă. Datorită revăr
sării Sarului în apropiere de 
Boulay, sute de hectare de pă
șuni se află sub apă.

ANDREI GROMÎKO 
L-A PRIMIT PE EGON BAHR
• ANDREI GROMÎKO, minis

trul afacerilor externe al Uniu- 
niunii Sovietice, l-a primit 
marți la Moscova pe Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria 
R.F. a Germaniei, cu care a avut 
o convorbire. Au fost abordate 
probleme de interes comun pen
tru cele două părți, precizează 
agenția TASS.

• LUNI a fost inaugurată noua 
linie aeriană Varșovia — Ma
drid, deservită de avioanele 
companiei poloneze -LET. Avioa
nele TU-134 ale companiei polo
neze vor efectua două zboruri 
pe săptămînă.

Madridul este cea de-a 29 ca
pitală cu care Varșovia are le
gătură aeriană directă.

• întrunirea con- ■ 
SILULUI DE SECU- ■ 
UITATE _

Consiliul de Securitate s-a în- ■ 
trunit marți la ora 17,35 (ora g 
Bucureștiului) într-o ședință ur- 
gentă ca urmare a cererilor pre- ■ 
zentate de Liban și Israel. ■

La începutul ședinței, secreta- 
rul general al O.N.U., U Thant, ■ 
a declarat că, potrivit informa- ■ 
țiilor primite din partea coman
dantului observatorilor O.N.U. 
de la frontiera libano-israeliană, 
40 de tancuri israeliene au pă
truns marți dimineața pe teri
toriul Libanului. U Thant a a- 
dăugat că un reprezentant mi
litar israelian a informat pe ob
servatorii O.N.U. că „acțiunea 
întreprinsă este îndreptată îm
potriva bazelor comandourilor 
palestiniene de pe teritoriul li
banez"

Reprezentantul Libanului, 
Eduard Ghorra, a solicitat Con
siliului de Securitate să ceară 
„retragerea imediată și totală a 
trupelor israeliene și să con
damne această agresiune*'.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE a aprobat luni, în unani
mitate, recomandarea ca teri
toriul Bahrein, din Golful Persic, 
să devină un stat independent și 
suveran, liber de a hotărî singur 
asupra relațiilor sale cu alte 
state. Această recomandare a 
fost făcută în raportul prezentat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, de către Vittorio 
Winspeare Guicciardi, directo
rul general al Oficiului european 
al O.N.U. din Geneva, care, la 
cererea guvernelor Marii Brita
nii și Iranului a condus luna tre
cută o misiune în Bahrein.

Reprezentantul Israelului, Jo
seph Tekoab, a anunțat că tru
pele israeliene au început pre
gătirile în vederea părăsirii re
giunii în care au pătruns.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat, apoi în unanimitate o 
rezoluție "interimară, propusă de 
Spania și Zambia, care cere „re
tragerea imediată a tuturor for
țelor armate israeliene de pe te
ritoriul libanez".

ruia se încearcă a i se conferi 
atribuții supranaționale. Astfel, 
Franța, R. F. a Germaniei și Ita
lia vor fi reprezentate de cite 
doi membri, pe cînd cele trei țări 
mai mici — Belgia, Olanda și 
Luxemburgul — de cîte un sin
gur membru.

După toate probabilitățile, doi 
dintre actualii membri ai Comi
siei pieței comune — vice-pre- 
șediinții Raymond Barre (Fran
ța) și Sicco Mansholt (Olanda), 
inițiatorul planului „Europei 
Verzi" — își vor înceta activi
tatea în cadrul comisiei.

Aspectele 

tehnice 

ale intilnirii

Brandt-Stoph
KASSEL — O delegație a R.F. 

a Germaniei, condusă de Ulrich 
Sahm, director la Cancelaria fe
derală, și o delegație a Republi
cii Democrate Germane, avînd în 
frunte pe Gerhard Schussler, șef 
adjunct al Biroului Consiliului de 
Miniștri, s-au întâlnit marți în o- 
rașul Kassel din R.F.G. pentru a 
discuta aspectele tehnice ale vi
itoarei întâlniri dintre cancelarul 
W. Brandt și primul ministru W. 
Stoph. Convorbirile celor două 
delegații s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru și au fost 
utile, a declarat presei conducă
torul delegației R F.G., Sahm.

Delegația R.D.G. a părăsit 
marți seara orașul Kassel, înapo- 
indu-se la Berlin.

• Ministrul afacerilor externe ® 
al Canadei, Mitchell Sharp, l-a ■ 
primit pe ambasadorul Repu- g 
blicii Socialiste România în — 
Canada, Corneliu Bogdan, cu — 
care a avut un schimb de ve- ■ 
deri asupra stadiului actual al ■ 
relațiilor româno-canadiene. ■ 
Cu ocazia prezenței sale la B 
Ottawa, ambasadorul român a 
avut întrevederi cu președin- ® 
tele Camerei Comunelor a Ca- ■ 
nadei și cu ministrul canadian ■ 
pentru industrie și comerț, ■ 
Jean Luc Pepin.

• Delegația culturală română, ■ 
condusă de Ion Moraru, vice- m 
președinte al Comitetului de " 
Stat pentru Cultură și Artă al ■ 
Republicii Socialiste România, ■ 
care se află în vizită în R.P.D. 
Coreeană, a fost primită marți ® 
de Ten Diun Theak, vicepre- ■ 
ședințe al Cabinetului de Mi- ■ 
niștri. La întrevedere, care s-a ■ 
desfășurat într-o atmosferă cor- ■ 
dială, a fost de față Nicolae | 
Popa, ambasadorul Ron^âniei la g 
Phenian.

• S.U.A. au procedat marți, ■
la poligonul din Nevada, la o ■ 
nouă experiență nucleară sub- ■ 
terană. ■

■

■

■

■
■

din viata tineretului lumii
„Cazul de Paola"

9 Pyragues în acțiune și studenți torturați • Opoziția 
anti-dictatorială din Paraguay

Arestarea, la Assuncion, a unuia dintre cei mai cunoscuți 
membri ai baroului Paraguayan, avocatul Annibal de Paola 
Oliva, a produs o reacție vecină cu senzația. Cauzele ares
tării, deși nedezvăluite oficial, au devenit totuși cunoscute. Au
toritățile îl acuză pe Paola Oliva că a adresat o scrisoare nun
țiului apostolic în care denunță torturile la care au fost supuși 
patru dintre clîenții săi, studenți, în beciurile poliției politice a 
lui Stroessner.

Desigur, nu e pentru prima 
oară cînd în Paraguay sau 
peste hotarele sale, devin cu
noscute schingiurile la care sînt 
supuși în închisori oponentii 
dictaturii. De data aceasta, 
însă, avem în fața un caz deo
sebit ; scrisoarea care denunță 
represiunile a fost adresată, u- 
nor foruri ale bisericii catolice, 
de un avocat catolic (fratele 
rectorului universității catolice 
din Assuncion), care apără pa
tru tineri catolici. Dacă scri
soarea în chestiune ar fi rămas 
în sertarele adresanților, aface
rea ar fi fost, probabil, înăbu
șită. Dar textul scrisorii a deve
nit cunoscut. O copie a ajuns 
în posesia ledacției ziarului bi
sericesc COMUNIDAD, care a 
reprodus-o. Și, astfel, tragicele 
amănunte au devenit de noto
rietate publică. Citind extrase 
din scrisoarea lui de Paola Oli
va (reluate în Europa de presa 
vest-germană) ai senzația că se 
relatează desfășurarea unei an
chete din timpul inchiziției. A- 
vocatul își prezintă încă din 
primele rînduri clienții : Fran
cisco Azul, de 21 de ani, Alfre
do de Moura, de 21 de ani. 
Râul Sinios, de 20 de ani, Anto
nio Yon Sosa, de 22 de ani, 
toți studenți la Seminarul cato
lic. Ei au fost reținuți la Direc
ția Generală a Siguranței doar 
72 de ore sub acuzația de „pro
pagandă subversivă" (răspîndi- 
seră foi volante dactilografiate 
în care se exprima solidaritatea 
cu greva studenților facultății 
de filozofie a Universității ca
tolice). Au fost suficiente 72 de 
ore pentru a fi bătuți crunt, a 
li se sparge dinții, a fi spînzu- 
rați de mîini, pînă și-au pier
dut cunoștința. Descrierea tor
turilor continuă de-a lungul 
multor rînduri ale scrisorii. De 
altfel, de Paola Oliva se scu
ză că trebuie să descrie ase

■

■

■

La Beirut a avut loc cel 
de al VI-Ica Congres interna
țional de știință politică pe 
tema : „Rolul tineretului in 
viața politică".

Desfășurat sub patronajul 
președintelui Republicii Li
ban, Charles Ilelou, congre
sul organizat de Asociația Li
baneză de științe Politice, a 
întrunit delegați din 14 țări : 
Camerun. Franța, Marea 
Britanie, Irak, Italia, Iorda
nia. Liban, Siria, R.A.U., Ro
mânia, Turcia. U.R.S.S., 
S.U.A., Vatican, precum și re
prezentanți ai U.N.E.S.C.O. și 
U.N.I.C.E.F. De asemenea, au 
luat parte, in calitate de ob
servatori, reprezentanți ai 
R.P. Chineze, Kuweitului, 
Marocului, Tunisiei. Din par
tea țării noastre au partici
pat semnatarii acestor rîn
duri, care au prezentat comu
nicarea : „Tineretul român — 
participare și angajare".

Congresul a fost organizat 
în trei- sesiuni succesive, ca
re au întrunit participarea 
largă a tuturor delegațiilor. 
Prima sesiune a avut ca te
mă : „Atitudinea tineretului 
față de problemele politice, 
concepțiile sale sociologice, 
filozofice, istorice și ideolo
gice".

A doua sesiune a tratat în 
cadrul plenar al Congresului 
problema „Lumea in fața 
problemelor tineretului și ale 
vieții sale politice". Cea de a 
treia sesiune s-a referit la 
problemele tineretului în 
viața politică a țărilor arabe, 
a Libanului.

Rapoartele și intervențiile 
delegațiilor au conturat linii
le definitorii ale problema
ticii tineretului contempo
ran. ale locului său în lume, 
in societate.

Astfel, s-a precizat faptul că 
tineretul formează o genera
ție specifică în ansamblul ge
nerațiilor societății. Ea se 
distinge prin poziția și rolul 
pe care le deține in viața so- 
cial-politică, în condițiile spe
cifice ale societății unde tră
iește și activează. în același 
timp, t>năra generație — du
pă cum menționa reprezen
tantul U.N.E.S.C.O. la Con
gres — constituie nu o sim
plă problemă, ci o veritabilă 
„lume a problemelor" (poli
tice, ideologice, sociale, cul
turale, raportate la tineret).

Departe de a fi un detașa
ment omogen ca structură so
cială, tineretul reprezintă o

întrunirea tineretului muncitor francez
La Paris a avut Ioc

întrunirea tineretului 
muncitor, organizată 
de Confederația Ge
nerală a Muncii din 
Franța (C.G.T.), la care 
au luat parte 15 000 de 
persoane. Cu acest pri

menea „insulte tragice la adre
sa persoanei umane", adău
gind, însă, că „nu se poate ad
mite ca autorii actelor inchizi
toriale să-și continue reperto
riul lor sinistru". Dacă amintim 
faptul că nu de mult autorită
țile au arestat cîțiva tineri pre
oți acuzîndu-i că sprijină miș
cări greviste, dacă adăugăm că 
personalități de frunte ale bise
ricii paraguayene ca arhiepis
copul de Assuncion, Mena Por
ta, și episcopul de Concepcion, 
Fleitas, au ținut să critice ve
hement pe șeful poliției, Victor 
Britez, și pe ministrul de inter
ne, Sabino Montonero, pentru 
a-și menține influența asupra 
credincioșilor care suferă rigo
rile actualului regim anti-de- 
mocratic, nu e de mirare că 
scrisoarea avocatului catolic a 
produs enervare în rîndul ofi
cialităților. Mai ales că faptele 
aduse în lumină de de Paola O- 
liva au o rezonanță de inculpa
re directă a celor mai înalte sfe
re ale actualului regim. Ele nu 
s-au petrecut într-o provincie 
îndepărtată, ci în beciurile Di
recției Generale a Siguranței, 
care se găsește în imediata ve
cinătate a sediului Ministerului 
de Interne. „Este, deci, imposi
bil de crezut — scrie de Paola 
Oliva — că a fost vorba nu
mai de simple depășiri de a- 
tribuții din partea unor funcțio
nari". în sprijinul acestei afir
mații, avocatul arată că cei 
patru tineri i-au relatat că și 
alți deținuți au suferit torturi 
similare, .,ceea ce denotă că 
ele sînt în mod curent și gene
ral practicate de pyragues" 
(pyragues — în traducere ro
mână, oameni cu picioare pă
roase — e denumirea populară 
pentru agenții poliției politice 
a lui Stroessner).

Pînă acum nu se știe încă 
nimic despre soarta lui de Pao

categorie complexă, foarte di
versificată, ce angajează toa
te clasele sociale dintr-o so
cietate dată : tineret munci
toresc, tineret rural, tineret 
intelectualizat : în acest com
plex se înscrie, firește, tine
retul de pe băncile universi
tăților, la care s-au referit în 
Congres numeroși delegați 
din Franța, Anglia, R.A.U.. 
Italia.

în intervenția sa. delegația 
română a subliniat aspectul 
angajării constructive a tine
rei generații, al creației și
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acțiunii sale colective, împre
ună cu întregul popor, cu în
treaga națiune socialistă.

Numeroși delegați (din 
Franța, Siria, R.A.U. Tur
cia, Italia. Marea Britanie) 
au dezbătut un alt aspect și, 
implicit, o altă modalitate de 
raportare a tineretului la po
litică, valabilă în cadrul so
cietății capitaliste contempo
rane : lupta și reacția activă, 
progresistă a tinerilor contra 
regimului fondat pe exploata
rea omului, contra instituții
lor politice capitaliste, pentru 
democratizarea vieții univer
sitare etc. Orice analiză sau 
discuție asupra rolului tine

lej a fost adoptată 
„Carta tinerilor mun
citori salariați". Docu
mentul conține o serie 
de propuneri privind 
drepturile sociale și 
sindicale ale tineretu
lui, dreptul la muncă și

Ia formarea profesiona
lă, reducerea limitei 
minime de vîrstă a par- 
ticipanților la alegerile 
sindicale și profesiona
le. La întrunire, care a 
fost prezidată de secre
tarul general al C.G.T.,

la Oliva. Arestarea avocatului 
catolic, ca și suspendarea tem
porară a ziarului bisericesc 
COMUNIDAD, care a publicat 
scrisoarea acestuia, reflectă în 
mod evident neliniștea cercu
rilor oficiale de la Assuncion, 
puse în fața unei opoziții me
reu mai largi. Multe simptome 
arată extinderea nemulțumiri
lor și opoziției anti-dictatoriale 
de la păturile muncitoare, 
cercurile studențești și unele 
cercuri intelectuale radicale, în 
cercuri și pături care pînă a- 
cum erau trecute în categoria 
„nu fac politică" și care apro
bau, mai mult sau mai puțin 
deschis, actualele structuri poli
tice. Semnificative în acest sens 
sînt criticii© la adresa actualu
lui regim formulate la recenta 
conferință națională a „Cercu
rilor culturale", asociații cato
lice cu caracter cultural care 
reunesc un mare număr de ti
neri. în aceeași ordine de idei 
a atras atenția scrisoarea adre
sată generalului Stroessner de 
12 scriitori catolici de frunte 
prin care aceștia revendică 
„democratizarea vieții publice". 
Toată această conjunctură ex
plică de ce „cazul" de Paola 
Oliva a luat o turnură explo
zivă. ;

E. R ” 
W

Congres al tineretului 
de pe continentul 

latino-american
SUB AUSPICIILE Universi

tății boliviene și a Ununii In
ternaționale a studenților, între 
15 și 18 mai se va desfășura la 
La Paz un Congres al tineretului 
de pe continentul latino-ameri
can. La congres a fost invitată 
și o delegație a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud.

Participanții vor dezbate o 
serie de probleme ale luptei ti
neretului de pe continentul la
tino-american, precum și din 
alte țări în curs de dezvoltare 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. învățătură și viață.

retului in viața politică tre
buie, în mod necesar, să con
sidere aceste două direcții, 
raportate nemijlocit la esența 
cadrului social dat: acțiu
nea constructivă, creatoare, 
manifestată pregnant în con
dițiile socialismului și spiri
tul de revoltă, mișcările so
ciale revendicative, caracte
ristice tineretului progresist 
contemporan in lumea capi
talistă.

In același timp, participanții 
la Congres au insistat asupra 
particularităților luptei tine
retului progresist în țările în 
curs de dezvoltare, în fați 
cărora se pun probleme vita
le, privind lichidarea râmi- 
nerilor în urmă, a consecin
țelor asupririi coloniale, for
marea unei economii autoh
tone pe baze industriale mo
derne etc.

Al Vl-lea Congres Interna
țional de știință politică de 
la Beirut a consacrat — du
pă cum aminteam la început 
— o sesiune specială, în ple
nul Congresului, problemelor 
privind locul și rolul tinere
tului în viața politică a țări
lor arabe. Cu acest prilej, 
s-a subliniat că tineretul 
arab, în numele idealurilor 
profund umaniste și democra
tice, se pronunță contra im
perialismului, a politicii de 
încordare a relațiilor dintre 
națiuni, de menținere și în
treținere a unor focare de 
război în Orientul Apropiat, 
în Vietnam, în Anieri- 
ca Latină. Totodată, s-a 
arătat necesitatea anga
jării comune a tineretului lu
mii în lupta sa consecventă 
împotriva tendințelor reacțio
nare, antiumaniste și anti
sociale. Dată fiind vasti
tatea și complexitatea 
acestei problematici, cu 
particularități specifice de 
la o categorie socială la 
alta, de la o țară la alta, 
de la un sistem social la 
alt sistem, s-a prezentat ca 
o necesitate actuală ideea u- 
nui efort științific comun, în 
vederea studierii concrete și 
multilaterale a tuturor mari
lor probleme care frămintă 
tineretul contemporan.

Se poate aprecia că prin 
eforturile Asociației Libane
ze de Științe Politice s-a e- 
fectuat un lucru util și opor
tun în ceea ce privește in
vestigarea și cunoașterea ti
nerei generații.

Georges Seguy, au luat 
parte reprezentanți ai 
Federației Sindicale 
Mondiale și ai unor 
sindicate din alte țări, 
printre care și o dele
gație din România.
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