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Convocarea
ședinței plenare

In zilele de 12—13 aprilie a.c. va avea 
loc ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

a C. C. al P. C. R.

îndeplinit
Cu planul trimestrial

• Îndeplinind planul 
trimestrial la toii indi
catorii, întreprinderile 
de industrie chimică din 
regiunea Ploiești anun
ță totodată că de la în
ceputul anului au livrat 
în plus beneficiarilor 
mai mult de 3 000 tone 
superiosiati, 2 200 bucăfi 
anvelope, însemnate 
cantități de hîrtie, deter- 
genți și alte produse 
chimice, a căror valoare 
depășește suma de 8 
milioane lei. In această 
perioadă au tost intro
duse în fabrica/ie noi 
sortimente, printre care 
polietilena pentru amba
larea produselor fine, 
detergenți pentru spăla
rea albiturilor și mijloa
celor de transport ele.

Institutul de mine din Petroșenl. După orele de curs studenții își continuă studiul 
in laborator.

• Unitățile aparți
ni nd Direcției generale 
a cărbunelui din Minis-

terul Minelor și-au rea
lizat planul trimestrial. 
Realizări deosebite au 
obținut Trustul minier 
Oltenia, care a dat pes
te plan 20000 tone căr
bune, Combinatul car
bonifer din Valea Jiu
lui cu 21 500 tone, 
Trustul minier Ardealul 
cu 19 000 tone și Trus
tul minier Muntenia — 
14 000 tone.

• Decadă de decadă 
și lună de lună minerii 
din Crișana și-au reali
zat și depășit sarcinile 
de producție, reușind 
astfel să îndeplinească 
înainte de termen și 
planul trimestrial. După 
calculele preliminare, 
minerii vor extrage pînă 
ia siîrșitul trimestrului 
peste plan circa 19 000 
tone cărbune și impor
tante cantități de 
bituminos și bitum.

'ACEST
LnumărJ

• Substanța poetică a mitului fol
cloric (2) (tn paginile a Il-a și a 
lila)

• „Dacice t" se pregătește pentru 
examenul de translator (fn pagi
na a Il-a)

• Dr. Faust în „retortele" lui Gopo 
(In pagina a Il-a)

• De doi bani... demnitate (tn pa
gina a III-a).

• SPORT (In pagina a III-a)

Proletari din toate țările, uniți-vâ!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Cine
99

pantofii

cumtF

.ucrțului ? • tind fabrica
c strinsă „cu ușa" de
furnizori ® Și cind furni
zorii au acoperire „legala":

p
STASH 9 Două propuneri 
pentru Direcția generală

Zile de primăvară

e adresa redacției a sosit un colet poștal și o scrisoare. Scrisoarea era un fel de aviz de expediție pentru colet. S-o citim împreună. Am cumpărat o pere
che de pantofi galoșați cu 
talpă vulcanizată produsă de 
Fabrica „Pionierul" din Capi
tală. îmi veneau foarte bine 
și-i purtam cu plăcere. Pînă 
aici toate bune. Numai că 
după a patra zi de purtare — 
fața 
rupt, 
spre năra bă pe bună dreptate, cum de este posibil să pătrundă în comerț produse de o calitate atît de slabă ?...Pornim, cu mostra în mînă, pentru a primi răspunsul de la cei în cauză. Facem primul popas la magazinul de unde au fost cumpărați pantofii (Magazinul de pe strada 13 Decembrie nr. 1).— Nu-i nici un necaz, tova
rășe — precizează Ilie Leulescu gestionar. Mergeți la fa
brică și vi-i schimbă. Am mai 
avut cazuri.— De ce nu respingeți pantofii cu defecte pentru a nu mai intra în băm

unuia din pantofi s-a 
V-am trimis pantofii, 

convingere in colet. Tî- cumpărătoare se întrea-

rețea ? — între-noi.
N-avem 
sînt cu 

recepția 
cei care-i verificăm bu-

de unde știi 
defecte. Noi fa- 

cantitativă.
care
cern
Pe
cată cu bucată — și-i găsim cu 
defecte — fiți siguri că-i res
pingem...— Spuneți-mi, vă rog — și-i arătăm tovarășului Leulescu celălalt pantof — acesta are vreun defect?

...Gestionarul ridică pantoful spre lumină. Se uită a- tent la el, îl întoarce și pe o parte și pe cealaltă. Repetă operația încăodată și apoi declară cu autoritate : „N-are, 
tovarășe, nici un defect".Realitate e că pantoful avea defecte. Fața de velur negru era plesnită în două locuri, de-a lungul cantului. Aici, ca și în alte cazuri, trebuia să intervină ochiul de cunoscător al gestionarului și să încerce pantoful în acele părți unde se știe că apar anumite defecte.Avem, așadar, o primă explicație la întrebarea pusă de tînăra cumpărătoare. In magazine mai odată produse slabă pentru că țului este prea rară.De la magazin ne tăm spre fabrică. Vrem să a- flăm unde putea fi evitată fabricarea cu defecte a acestor pantofi. Pornim pe fluxul tehnologic. Ultimul punct — și cel mai important — este C.T.C. produse finite. Cerem părerea controlorilor tehnici de calitate din schimb.

— Materialul e ars la prese — spune Ion Haineș. Asta-i 
cauza.Pantofii trec din mînă în mînă.

— Șpaltul — e de părere Fănică Radu — a venit degra
dat din tăbăcărie. Prea se ru
pe ușor, n-are rezistență.întrebăm, din nou, în fața acestor opinii : cine putea să preîntîmpine ieșirea pe poarta fabricii a acestor pantofi ?Părerile și de data aceasta

apar de „sita" cîte- calitate comer-îndrep-

CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare tn pag. a III-a)
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MARELE
Isaccea din Tulcea

VitezeleLA SEMANAT

terminat însămînțările

Pînă în turi G.A.S. au anunțat terminarea însămînțărilor din epoca I, iar celelalte executăceastă lucrare pe ultimele suprafețe. Potrivit datelor primite la Departamentul Gostat, în unitățile din întreaga tară s-a însămînțat cu mază- ovăz, borceag și legumî-re,

noase perene mai mult de 95 la sută din terenurile planificate. Muncitorii și mecanizatorii din G.A.S. au pregătit, totodată, terenurile rezervate culturii florii-soarelui, și îndată ce temperatura solului se va ridica la 7—8 grade vor începe semănatul.(Agerpres)

sînt bune. Dar calitatea?
Unii dau zor cu arăturile și celelalte lucrări de pregătirea terenurilor pentru însămînța- rea ultimelor suprafețe cu culturi din prima epocă, alții

fiecare din aceste multiple lucrări ? Tovarășul Tudor Tîr- bă, președintele Uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție Calafat ne in-
<9

RAIDUL NOSTRU
pea ca

în zilele cînd Bucureștiul găzduia unul din cele mai importante evenimente din viața tineretului țării, cel de al VIII-lea Congres al U.T.C., pe meleagurile Calafatului și Vînjului Mare ca, de altfel, peste tot în Oltenia, mii și mii de cooperatori, mecanizatori, lucrători din G.A.S. și specialiști din unitățile agricole de producție și-au mutat centrul de activitate Ia cîmp, ogoare.Organizarea exemplară muncii, dorința fierbinteacest prim an al cincinalului să constituie și o nouă treaptă în drumul spre producții ridicate, determină pe toți cei ce își desfășoară munca pe o- goare — tineri și vîrstnici — să imprime un ritm mult mai susținut lucrărilor agricole de- cît în anii precedenți. O incursiune făcută în aceste zile prin raioanele Calafat și Vîn- ju Mare, de la Ghidici și pînă dincolo de Dealul îți oferă o imagine nantă. Pe cîmp, cît cu privirea, numai mașini, atelaje.

deschid noi dramuri apelor care în miez de vară vor fi aduse la rădăcina plantelor transformînd dealurile pleșuve în adevărate grădini înfloritoare. Este firesc ca în fața unei asemenea activități să te întrebi: în ce stadiu se află
formează. Bătrînii au o vorbă : „Cine se scoală de dimineață departe ajunge". Așa au făcut și cooperatorii din raionul nostru. Se mai scurgeau încă șuvoaiele de apă către Dunăre prin topirea zăpezilor, cînd

cooperatorii din Ciuperceni, Basarabi, Desa, Poiana Mare, Cetate, Gîrla Mare, Salcea și altele, împînziseră cîmpul precum dau S-au cele 2 600 hectare cu mazăre, peste 7 000 hectare sfeclă de zahăr și floarea-soarelui 1 000 hectare cu plante de nutreț și celelalte culturi din epoca I. Tot în această perioadă, lucru pe care îl consider foarte important, au fost desfundate aproape 200 hec-

albinele salcîmii cînd în floare. Rezultatul ? terminat de semănat

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a III-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
In urmă cu cîtva timp, zi

arul nostru a dezbătut cîteva 
probleme din activitatea tine
rilor proaspăt absolvenți ai 
școlii profesionale de la „Au
tobuzul". Au fost criticați cei 
care nu-și îndeplineau norma, 
dar au fost semnalate și ne
ajunsuri în organizarea pro
ducției. Secția mecanică II a 
luat între timp unele măsuri 
tehnico-organizatorice. To
tuși, aici, 27 de tineri au ră
mas din nou sub normă. 
Fiindcă întîrzie sau'lipsesc de 
la lucru, fiindcă pierd vremea 
prin secție sau pur și simplu 
lucrează cu o încetineală de 
melc. Băieții au fost criticați, 
discutați în adunări ale ute- 
ciștilor, dar, dincolo de anga
jamentele luate, a rămas ace
eași nepăsare și poză către 
„originalitate" și „autonomie". 
„Eu sînt lucrător!“ „Muncesc 
cît vreau dar nu cer un cîștig 
mai mare decît mi se cuvineȘi iată că de data aceasta, 
conducerea secției și comite
tele U.T.C. au trimis invitații 
părinților celor 27 de tineri. „Să discutăm despre munca copiilor dv. Vă rugăm să ne ajutați să-i creștem ca ade- vărați muncitori". Acestea au 
fost cuvintele pe care șeful 
secției le-a adresat părinților

cind aceștia s-au adunat în 
sala de ședințe de la mecani
că II. O invitație cit se poate 
de firească, căreia unii din
tre părinți i-au răspuns cu 
multă solicitudine. Alții, dim
potrivă.

...Printre primii a luat cu-

Am și vorbit la mine la uzină 
ca să-l mut acolo.

Oare aceasta era rezolva
rea ? De aceasta este nevoie 
de mutarea lui Andrei ? Și, 

pentru acest tînăr, e cea mai 
bună cale ? Răspunsul acestei

O întrebare
pentru

27 părinți
vîntul in consfătuire tatăl lui 
Ion Andrei:

— Eu știu că băiatul meu 
nu-și îndeplinește norma. 
Cîștigă și foarte puțin. Nu-l 
socotesc vinovat și de aceea 
am hotărît să vă scap de el...

mai-întrebări i l-a sugerat 
strul Alecu Balaban.

— Vreți să-l luați pe 
drei de aici... nu cred că 
bine. Il veți duce acolo unde 
lucrați dv. O să-l ajutați, să-l 
protejați chiar; dar cit? Un 
an, doi, trei și pe urmă f, Ce

An- 
i e

MEȘTER

Gheorghe Tomozei

Fruntea ni se apleacă de tot
deauna cu smerenie în fața minu
nilor cu care popoarele s-au dă
ruit.

Gravat pe efigii dacice, chipul 
bărbos al înaintașului nostru are, 
dincolo de căutătura înnegurat- 
tragică a ochilor săi, noblețe de 
făurar, har de meșter.

Oștenii lui Stefan, ori ai lui Mi
hai, între o bătălie și alta împodo
beau cu cetăți și mînăstiri vatra 
țării lor și răgazul le era de obi
cei foarte scurt, săbiile dușmane a- 
mestecînd adesea vopseaua zugră
velii cu slngele meșterilor... Dar

s-au intlmplat lucrurile în ace
lași chip și peste secole ?

Copaci de sare, case de sare, 
un cerdac muscelean, care cu spi
te albe, de sare ■— le-am văzut în 
muzeul Doitanei, dăltuite de mîini- 
le trudite ale comuniștilor, 
din mlinile meșterilor 
să scoată la iveală 

pe care le îngăduia 
de după gratii.

Azi, țara socialistă, 
înflăcăratul nostru partid, își de
săvârșește minunile.

Țară de poeți ?
Da, România e leagăn al stihu

rilor. Versurile curg, amestecate 
cu cenușa celor care au murmurat 
pentru întîia oară „Miorița". E 
poet și strănepotul creatorilor u- 
nei vieți, protagonistul emoționat 
de la atîtea spectacole de artă 
populară, acela care aduce în 
fluera sa întregul gîlgîit al apelor, 
lunecarea lină a ierburilor, răsu
fletul cald al pămîntului.

Ori, poate e zugrav ?
Sărut urma mlinilor tale, meș

ter care ai zugrăvit, alături de 
calfele tale, pereții Voronețului 1 
Fenomen unic pentru această parte 
a globului — constatarea e, iarăși, 
a unor învățați de peste hotare — 
pictura ctitoriilor din Țara de sus 
dovedește geniu, patetism, con
sfințește o logodnă a omului cu 
culorile ce împodobesc lumea, re
lații de uimitoare subtilitate între

(Continuare în pag. a III-a)

Harul 
se căznea 

frumusețile 
locul strimt

condusa de

Stîrminei, impresio- cuprinzi oameni,
1

ti- Ifel de om va ieși dintr-un 
năr cocoloșit ?!

Am mai discutat și cu pri
lejul altor articole despre 
acei părinți a căror drqgoste 
față de copii îi împiedică să 
vadă că fiul lor nu crește 
drept. Este drept, nu este vor
ba decît de o categorie res- 
trînsă de oameni dar poate 
tocmai de aceea îți vin în 
minte întrebări ca cea pusă 
de șeful secției, mamei lui Ili
escu Victor.

— Cum credeți că se poate 
trăi fără să ai răspunderi ? 
Răspunderea dv. față de fiu 
este să-l ajutați să simtă gre
utatea propriilor obligații și 
nicidecum să i le luați de pe 
umăr.

Alți părinți, ca tatăl lui Pa- 
ulian Tomescu sau mama lui 
Tănase Lungu socotesc că fiii 
lor sînt destul de mari ca 
„să-și poarte singuri de grijă"— E adevărat că 
devenit un flăcău 
legea — a spus
A. Caragea — dar își poartă 
de grijă într-un mod ciudat. 
Vine și pleacă cînd vrea, 
s-a apucat și de băutură.

— Iar despre Tănase pot să 
vă vorbesc eu — a. continuat

Paulian a 
în toata, 
maistrul

VICTOR 
CONSTANTINESCU

(Gontinaareln pag. a II-a)
I Activitate febrilă a montorilor laminorului de tablă groasă din 

Combinatul siderurgic Galați- Colosul va produce nu peste 
mult timp, primele cantități de oțel laminat.

IERI, LA MOSCOVA

S-a deschis
cel de-al XXIII-lea

Congres al P.C.U.S
MOSCOVA 29 (Agerpres). — în marea sală a Congreselor din Kremlin s-a deschis marți dimineață Congresul al XXIII- lea al P.C.U.S., eveniment de seamă în viața partidului și poporului sovietic. Congresul a fost precedat de o largă dezbatere a Directivelor noului plan cincinal în cadrul adunărilor de partid și obștești, al conferințelor raionale, regionale, de ținut și al congreselor partidelor comuniste republicane. La Congres au fost aleși peste 4 900 de delegați. De asemenea, participă delegații din partea a 86 de partide comuniste și muncitorești, național democratice și socialiste de stînga. Este prezentă delegația Partidului Comunist Român din care fac parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, conducătorul delegației, Ion Gheorghe Maurer, membra al Comitetului Executiv și al Prezidiului permanent al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului permanent, secretar ăl C.C. al P.C.R., Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.Orele 10. Delegații întîmpi- nă cu vii aplauze apariția la tribuna prezidiului a membrilor Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și conducătorilor unor delegații sosite de peste hotare. împreună cu șefii unor delegații străine, în prezidiu iau loc tovarășii N. Ceaușescu și I. Gh. Maurer.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S., tovarășul L. I. Brej- nev declară deschise lucrările Congresului și rostește o scurtă cuvîntare. La propunerea sa, asistența păstrează un minut de reculegere în memoria unor activiști de seamă ai P.C.U.S. — O. Kuusinen și F. Cozlov, precum și a unor militanți de frunte ai mișcării comuniste și muncitorești internaționale — M. Thorez, P. Togl'itti, Gh. Gheorghiu—Dej, W. Gallacher, E. Flynn, A. Ghosh, O. Grotewohl, A. Za- wadzki, D. Ganey, L. Moriss, C. Silvestre.Congresul a aprobat următoarea ordine de zi:1) Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. — raportor
(Continuare In pag. a IV -ai
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DU 1“ SE PREDĂEEȘEE

PENEW EX/WVL DE ERAMSLAEOR
-a spus, și nu 245 de lucrări originale publi- 
de puține ori, 
că „fanteziile" 
unor 
ca Jules Verne,

■ Wels și mulți 
alții au deve
nit, cu anumi
te aproximații, 

realizări de mult cunoscute 
tuturor. Dacă un submarin 
atomic străbate oceanul zile 
în șir croindu-și drum pe sub 
un uriaș și masiv pod de ghe
ață, dacă o rachetă străbate 
întunericul albastru — ceea ce anticii, numeau chaos — și

I CINEMA70GRAFE
I
I
I

RĂSCOALA — cinemascop — 
completare — Țara Hațegului 

rulează la Patria (orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15),
București ((orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Grivi- 
ța (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PORȚILE PĂMÎNTULUI

Adeseori concepția, ideile din filmele lui Gopo se continuă, se înlănțuiesc, cu toată aparenta lor autonomie. Ultimul său film „De-aș fi... Harap Alb" conține chiar în titlu posibilitatea unor interpretări multiple sau, mai bine zis, a unei duble interpretări. Izvorul filmului este... și nu este povestea lui Harap Alb, așa cum o știm de la Creangă, personajele transmit spectatorului mesajul basmului, dar nu întocmai » îi multiplică sensurile pînă la con- temporaneizare. Dedublarea personajului într-o anume concepție — care nu transpune pe ecran nici fabulația integrală și nici circulația ideilor din opera de la care se pornește, dînd astfel spectatorului posibilitatea de a intui realități contemporane lui — conferă de la bun început ineditul și valoarea modalității de expresie cinematografică a lui Gopo.
— Intr-adevăr, îmi dau sea

ma că există o anume filiație 
între „De-aș fi... Harap Alb" și 
filmul la cate lucrez acum, ne-a declarat Ion Popescu-Gopo, pe care l-am întîlnit recent într-un mic parc bucureștean, unde filma ultimele secvențe din „Nimic nou, dr. Faust I" Ca șl Ha
rap Alb, bătrînul profesor din 
noul meu film se tot întreabă 
dacă el este sau nu este doc
torul Faust.

Filmul pune problema bătri- 
neții și tinereții. Tinerețea nu 
se mai obține, însă, conform 
legendei, prin întinerirea inte
grală a corpului, ci prin trans
miterea experienței și a cunoș
tințelor individuale într-un alt 
organism. De reținut că totul

mecanică tină — București, se bucură 
din partea beneficiarilor. In imagine, 

și

Produsele Uzinelor de 
de o bună apreciere 
inginerul Radu Ghilezan și rectificatorii Mihai lonescu 
Constantin Marinescu, făcînd un ultim control microscopului 

universal înainte de a lua drumul beneficiarilor.

(Urmare

întrebare pentru

27 părinți
din pag. 1)

maistrul

Or. Faust
in „retortele44

aceeași idee 
Ghiulț. Lucrează cel mai 
din secție și e cu gîndul me
reu la altceva decît 
lui. Din neatenție 
piese. Simbătă era 
bul doi, a plecat de
Știți de ce ? Să vadă filmul 
„Sfîntul". Vedeți, vorbim, de 
maturitatea lor 
sînt încă 
bească 
simple 
cerem 
uzinei.
desfășurată aici de organiza
ția U.T.C. să fie completată 
de dv.

Cei mai mulți dintre părin
ții celor 27 de tineri au înțe
les sensul exact al ajutorului 
cerut de secție. In consfătuire, 
a fost criticat Marian lonescu. 
Au vorbit despre el maiștri și 
muncitori din schimbul lui. 
„Nu-și face norma, dar poa
te". „Are absențe, părăsește 
locul de muncă, iar in schim
bul de noapte doarme". „Are 
vocabular urii și șe ceartă cu 
toată lumea".

Marian nu era de față; 
evitase probabil o nouă con
fruntare. Mi-am amintit însă 
de el. Pe tînărul acesta, plă
cut la înfățișare, l-am cunos
cut într-o consfătuire la care 
i se atrăsese atenția asupra 
actelor de indisciplină. El în- 
vîrtise pe deget o falsă te
orie despre lipsa de lucru și o 
abordase cu atîta inteligență 
încît unii dintre cei de față 
începuse chiar 
mescă. „Uite 
n-are de lucru 
el“. Dar cînd a 
înfățișeze cîteva fapte 
de gol.

Merceologul Elena 
sora acestui tînăr, 
consternată la cele 
seama lui Marian.

— Noi, acasă, 
nimic despre aceste compor-

Ion încet
la mașina 
rebutează 
în schim- 
la ora ÎS,

dar ei nu 
în stare să deose- 

răspunderile de niște 
plăceri. De aceea vă 
să ne ajutați în afara 

Munca de educație,

țări. L-am văzut plecînd în 
fiecare zi la uzină ; nu mi-am 
închipuit că el de fapt lipseș
te. El trebuie să-și realizeze 
norma și poate, ați confir- 
mat-o și dv. aici. Vă promit 
că o să-l controlăm cu toții 
zilnic. Am să mă interesez și 
de anturajul lui. Cine știe cu 
cine și-o fi pierzînd vremea. 
N-o să-l lăsăm să ne mai 
facă de rîs : în casa noastră 
toți muncim.

— Și eu cred că trebuie să 
vedem cu cine sînt prieteni 
copiii noștri — a spus la rîn- 
du-i Nicolae 
Mihai Jianu.
turaj este 
nu demult, 
chetul cu :

Jianu, tatăl lui 
. Uneori acest an- 

periculos. Pînă 
Mihai lua pa- 

mîncare și în loc 
să se ducă la uzină o apuca 
către prieteni. Am aflat în
tâmplător. „Puiuțu", cum. îi zic 
„prietenii", are bani și de 
aceea e adulat. E invitat la ci
nema. la băutură etc. Evi
dent, acum se va termina cu 
toate acestea. Dar vă între
bați și dv. odată cu mine, cum 
de a ajuns aici ? ! Adevărul 
este că multi dintre noi, pă
rinții, luați cu treburile noas
tre. am scăpat din mînă edu
cația copiilor noștri. Eu, pe 
cînd eram de vîrsta lui Mihai 
am. muncit altfel, mai greu. 
Poate de aceea dorim ca 
fiii noștri să trăiască cit mai 
bine. Așa trebuie să fie, să 
trăiască cît mai 
nu înseamnă că 
scăldăm 
genței.

în apa

bine, dar asta 
trebuie să ne 
roză a indul-

cate pînă în acest an, în re
vistele de specialitate de la 

scriitori noi și din străinătate, nume
roase au fost acelea care au 
rezolvat 
practice. Protocoale de lucrări 
predate întreprinderilor, sim
pozioane cu caracter mai larg, 
pentru un public numeros, 
deplasări la uzine, 
mari unități agricole, pentru 
a studia problemele 
de acestea — iată numai cî
teva forme de lucru. De pildă 
la Uzinele Tehnofrig, Industria sîrmei, Unirea, Fabrica 

se îndreaptă țintă spre Lucea- Armătura și Atelierele de re- 
fărul de ziuă — toate acestea parat material rulant „16 Fese datoresc muncii încordate bruarie" din Cluj, s-au ținut 
a creerului omenesc, seînteie- ședințe de comunicări, în corilor sale pline de frumusețe <’ și geniu. Dar dacă te gîndești 
o singură clipă că fiecare șu
rub al navei cosmice are ecu
ația sa precisă, încerci o stare 
de amețeală gîndindu-te cite 
calcule au trebuit să fie efec
tuate pentru a pune la punct 
mașina aceasta de transport a 
viitorului.

Mă gîndeam la toate aces
tea privindu-l cu îndreptățită 
uimire pe Dacice 1. La 
prima vedere, îmbrăcat în 
carcasa parcă emailată, pare 
un frigider puțin mai mare, 
puțin mai neobișnuit. însă 
nu este altceva decît o 
mașină electronică de calcul 
care încearcă să înlocuiască 
măcar o părticică din activi
tatea creerului omenesc. Da
cice 1 poate citi prin mijloace 
fotoelectrice benzile perforate 
care-l informează, cu o viteză 
de 1 200 caractere pe secundă, 
ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, nu este puțin. ț

Această mașină este numai 
una dintre realizările de seamă 
ale Institutului de calcul din 
Cluj.

Înființat în anul 1957, cu 
scopul de a desfășura cerce
tări de matematică legate de 
teoria, tehnica și practica o- 
perațiilor de calcul — institu
tul (și prin aceasta înțelegem 
colaboratorii săi) a considerat 
întotdeauna că printre sarci
nile sale de frunte este lega
rea teoriei de practică, orien
tarea cercetărilor științifice 
spre sprijinul producției. Cu 
alte cuvinte s-a acordat o de
osebită atenție, au fost cerce
tate și rezolvate în primul 
Tind problemele ridicate de 
procesul de producție din di
ferite sectoare de activitate. 
In afară de abordarea unor 
probleme teoretice de impor
tanță fundamentală, cum ar 
fi, de exemplu, studierea for
mulei de interpolare a lui 
Newton, din punctul de vede
re al preciziei calculelor nu
merice (ca să nu amintim, in- 1 
formativ,. decît despre o sin
gură preocupare cu caracter 
fundamental), colectivul a re
zolvat cu succes numeroase 
probleme de producție, cola- 
botîrid cu aproape 40 de în
treprinderi din țară. Din celeK——__

lui de trasare a podului de peste rîul Someș în comuna Ilva-Mică (beneficiar: D.S.A.P. 
Cluj).

Și numeroase alte lucrări, 
spinoase probleme din toate domeniile de activi- i tate, chiar din lingvistică (de 

exemplu, Dacice 1 a „învățat", 
, în timpul său „liber", declina- 
, rea substantivelor. Se trage , nădejdea că pînă în... viitorul 
. an școlar ca un elev silitor ce : este, el va învăța să traducă 

din limbi străine). De ase
menea, au apelat, și nu o dată, 
la ajutorul institutului medici, 
biologi, ridicînd probleme de 
diagnostic, de statistică a unor 
date experimentale.

După sumara 
care am încercat 
vim în rîndurile 
s-ar putea crede 

! tutui de calcul lucrează niște i dr. Faust în mai multe exem
plare, extrem de încruntați și 
mormăind cifre, cifre, cifre... 
Dar nu e cîtuși de puțin așa. 
Sub conducerea și îndrumarea 
acad. prof. Tiberiu Popovici 

'. aici lucrează mai mulți tineri 
de profesii diferite. Iată cîte
va nume : Emil Munteanu, șe
ful secției de programare la 
mașinile de calcul. Încă din 
vremea cînd și-a susținut teza 
de doctorat cu o temă din do
meniul programării automate, 
a primit cele mai elogioase 
aprecieri. Lucrarea a fost 
tradusă în mai multe limbi, 
Emil Munteanu devenind cu
noscut curînd peste hotarele 
țării. Așa se explică faptul că 
a fost invitat la Congresul in
ternational de fizică atomică. 
(I.F.A.C.).

Dar nici cei mai proaspeți 
colaboratori nu sînt mai pre- 

• jos. „Stagiarii" Liviu Negres-
■ cu sau Cicortaș Kramer Flo- 
i rica, absolvenți ai facultății : abia din anul trecut, lucrează
■ cu o precizie deosebită, la 

programări, operațiunile reu-
. șindu-le din prima încercare. Asta dovedește nu numai o 
( simplă îndemânare, ci pasiu

nea^ dragostea pentru această 
muncă, trăsături cultivate 
de-a lungul celor cinci ani de , studiu. Încă de la vîrsta clase
lor de liceu, pe coperta a IV-a 

'i a revistei de Matematică și fi
zică, acolo unde se treceau nu
mele celor care dezlegau pro- 

’ blemele mai grele, erau trecu
te și numele acestor „stagiari".

Cu toate aceste mici efor
turi, deși nu neînsemnate, co
laboratorii Institutului de 

i calcul din Cluj se străduiesc — ; și reușesc de cele mai multe
■ ori, să rezolve spinoasele, dar ! în același timp pasionantele

probleme de producție. Și în 
același timp, cum spuneam, 
ei au elaborat și teme care 
răspund cerințelor actuale ale 
dezvoltării matematicii în lu
mea întreagă, contribuind ast
fel la creșterea ; școlii românești tehnică și practică a1 lului.

fabrici,

ridicate

drul cărora cercetătorii Insti
tutului de calcul au expus cele 
mai noi rezultate obținute de 
ei și care prezintă interes 
pentru întreprinderile respec
tive. Pe de altă parte ingine
rii și tehnicienii din uzină au 
expus teme interesante, pen
tru viitoarele studii de calcul. 
Iată un sistem de lucru util 
și eficace.

imagine pe 
să o zugră- 
de mai sus 

că la Insti-

Reportaj
la Institutul

de calcul
din Cluj

Și acum, cîteva exemple ex
trase din lunga listă a proble
melor rezolvate și care odată 
aplicate au ușurat procesul de 
producție în însemnate pro
centaje :— Stabilirea grosimii vîrfu- lui dintelui la cuțit-roată și stabilirea numărului minim de dinți ce se pot prelucra fără interferență (beneficiar : Uzinele Tractorul din Brașov);— Turnusul locomotivelor pe distanța Brașov—Predeal 
(beneficiar: Direcția regională 
C.F.R. Brașov);— Calculul celor mai economice șarje la topit fonta 
(beneficiar: Uzinele Unirea 
din Cluj);— Problema codurilor suprapuse pe fișe biografice 
(beneficiar I.M..F. Tg. Mureș);— Calculul geometric al pi- nionului planetar și satelit de la diferențialul autocamionului Carpați în vederea prelucrării prin metoda broșării circulare (beneficiar: Uzinele Steaguf roșu din Brașov);— Calculul variantei optime a campaniei de fabricare a zahărului în cele două zone naturale_ a culturii sfeclei de zahăr din țara noastră (bene
ficiar : Institutul de cercetări 
alimentare din București);— Calculul necesar planu-

prestigiului 
de teorie, 

calcu

tilm mai interpretea- 
dublu rol de com- 

Iurie Darie, cunos-

are o bază științifică. In me
dicina actuală s-au făcut citeva 
asemenea experiențe de muta
rea reflexelor condiționate la 
cobai. Genericul filmului adu
ce, de altfel, in fața spectato
rului o atare experiență. Filmul 
nu este, așadar, o ecranizare a 
legendei ci o variantă origina
lă, o parodie modernă, i-aș zi
ce, comico-științifico-fantastică.— Știind că multe din realitățile filmului trebuie să rămî- nă surpriză pentru întîlnirea cu publicul, v-am ruga să ne spuneți, în cîteva cuvinte, părerea dv. despre interpreți.

— Foarte bună. De la con
sacratul Emil Bolta, pină Ia de
butantul Voicu Jorj, fiecare a 
căutat să-mi înlesnească con
fruntarea personajelor mele 
imaginare cu cele din realita
te. In 
ză un 
poziție
cut tuturor ca un actor foarte 
Înzestrat, alături de care își 
dau pe de-a-ntregul concursul 
Stela Popescu, Mircea Crișan, 
Puiu Călinescu. Ion Iancovescu, 
Mircea Bogdan, Valeria Rădu- 
lescu și Nicolae Secăreanu. 
Rolul Margaretei este interpre
tat cu talent și virtuozitate de 
către cunoscuta actriță poloneză 
Eva Krzyzewska.într-o pauză de filmare am solicitat și părerile cîtorva actori :

VOICU JORJ: „Apar pentru 
pririta'oară tn film. Este o mare 
fericire pentru mine că se în- 
tîmplă acest eveniment sub ba
gheta fermecată a marelui di
rijor al ecranului, care este 
Gopo. și care a știut să mă a- 
ducă întotdeauna la valoarea 
justă a momentului cinemato
grafic Iată de ce m-am stră
duit să redau un Mefisto așa 
cum și l-a imaginat el".

PUIU CĂLINESCU : „Despre 
mine, ce să zic ?... dracu' gol 1 
Mi-am dorit de mult un astfel 
de rol. și-am încercat să-l fac 
acum cît mai plauzibil, sub mî- 
na de sculptor a iul Gopo".

IURIE DARIE: „Un film des
pre tinerețe și bătrînețe, dar 
care prin mesajul lui aparține 
tineretului. In ce mă privește 
am căutat să susțin tinerețea cu 
toate forțele mele mature de 
actor... tînăr"...Ultima întrebare am adresa- t-o din nou lui Ion Popescu- Gopo:— Pe cînd premiera ?

— Filmul este ca și terminat. 
Peste cîteva zile poate fi vizio
nat. Cred că premiera va avea 
loc In vară, la Festivalul de Ia 
Mamaia.Așadar, pe curînd...

I. ANDREIȚĂ
I. RUS

să-l compăti- 
săracu, dacă 
se plimbă și 
fost invitat să 

s-a dat

Juncu, 
rămasa

auzite pe

nu știam

H

★ I i
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în sera de flori a întreprinde
rii horticole „1 Mai" din Ca

pitală

oprim aici. Concluzi-Să neile ? Socotim că fiecare din 
cei prezenți la consfătuire are 
la ce să reflecteze. Și nu cre
dem să greșim spunînd că do
rința unanimă este ca din 
secție să pornească din nou, 
și cit mai curînd, 27 de invi
tații care să anunțe părinții 
că fiii lor sînt sărbătoriți 
pentru victorii în muncă.

i
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Premieri la Teatrul de stat 
din Timișoara: „Maior Bar

bara" de G. B. Shaw

Foto: AGERPRES

C
um pot fi folosite și cum sînt folosite astăzi resursele inepuizabile file folclorului nostru — care am văzut ce imensă și puternică temelie au constituit pentru atîtea dintre marile înălțări ale literaturii noastre în trecut ? •) Ne vom mulțumi deocamdată cu analiza unor aspecte — și poate că din a- ceasta vor rătnîne cîteva concluzii de ordin mal general.Vom încerca să analizăm una dintre cele mai discutate încercări în acest sens: romanul talentatului prozator tînăr Vasile Rebreanu „Călăul cel bun“. îi spunem „roman*1 fiindcă astfel și-a intitulat autorul opera pe copertă, probabil supunîndu-se unor comandamente editoriale. De fapt, avem aici de-a face cu o povestire în tonul poemului în proză, dintre acelea care au făcut mai de mult farmecul artei unui Oscar Wilde, iar mai curînd a unui Antoine de Saint Exupery. Dar nu aceasta e problema aici. Ne interesează numai dacă găsim în lectura cărții lui Vasile Rebreanu vreun răspuns la întrebarea pe care ne-am pus-o. Tema ei este complexă : după un război care amenință să înăbușe însăși umanitatea din om — un jocheu rămas cu totul singur la bătrînețe, dorește să aibă din nou în mîini, să-1

•) „Scînteia tineretului" nr. 
5203.

răsfoiască, un album cu fotografiile cailor pe care îi în- călecase în întreaga lui carieră. Acest album nu însemna pentru el numai o simplă colecție de amintiri, ci însăși viața lui; mai mult: însăși poezia acestei vieți, fără de care ea nu merită să fie trăită. Albumul se află undeva departe, în păstrarea unei femei. în forfota aspră a vieții din jurul lui — unde, după un război pustiitor, oamenii dibuiau aproape orbi căi noi spre bucurie — nimeni nu-1 putea înțelege pe bătrînul jocheu. Trebuia să apară un suflet ca al lui și în același timp extrem de pur în tinerețea sa, ca să poată lega firul noii poezii a vieții cu aceea a trecutului. Acesta se ivește în refugiul pe care și-l căutase bătrînul într-o „cabană", aproape de un lac, adică în natură. Era un copil cu o natură de poet care se ignoră, caracterizată printr-o înfinită candoare, care după autor ar fi singura în stare să reînvie poezia, să o readucă iarăși oamenilor ca un dar de preț. Acest băiat îi promite bătrînului că-i va a- duce „caii", adică albumul, și pleacă în căutarea lor. El trece printr-o sumă de peripeții, care își au fiecare cifrul lor simbolic, și află femeia căutată care — în societatea ei dominată de o cruntă luptă pentru viață — ajunsese într-o atroce însingurare, pier- zînd putința de a comunica nu 
numai cu oamenii, nu numai

S.. • 'I
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Termocentrala „Steaua Roșie"- 
Fintinele. La stația de trans

formare de 220 Kv

LA
— cinemascop — completare
— Un bloc neobișnuit

rulează la Republica (orele 
10; 12; 14.15; 16,45; 18.45;
21)

LUMINA VERDE — cinema
scop

Concertele

săptămînli

:<• •'

fw

■
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la așteptarea marilor evenimen- 
le artistice pe care Filarmonica 
le pregătește pentru ultima parte 
a stagiunii (să amintim numai con
certele care se vor bucura de 
concursul lui David Oistrach ca 
dirijor sau Wilhelm Kempf ca in
terpret al tuturor celor cinci con
certe beethoveniene), ne mulțu
mim cu o săptămină muzicală „me
die" ca valoare de ansamblu, dar 
in care vom putea participa la 
două manifestări de inedit Inte
res :

In primul rlnd seara de muzică 
contemporană dirijată de Vasile 
Plutea în care vom putea asculta 
„Nunta" Iui Stravinski și o altă 
mare cantată a lui Karl Orii (după 
ce zilele trecute Mircea Basarab 
a dirijat la Radio, „Carmina bura- 
na", „Cattull Carmina").

In al doilea rind, concertul or
chestrei de studio a Radiotelevizi- 
unii (dirijor Carol Litvin) dominat 
de două prime audiții: tragedia 
lirică „Vocea umană" a lui Fr. 
Poulenc după piesa cu același 
titlu a lui Jean Cocleau șl fante
zia lirică „Copilul și vrăjite" de 
Maurice Ravel.

In sfirșit, în cadrul audițiilor 
organizate Ia Bibliotecă Centrală 
putem asculta una din primele 
mari creații ale istoriei , 
„Încoronarea Popeei’ de Claudio 
Monteverdi, iar simbătă seară la* 
Operă un spectacol cu „fj 
dirijat de Edgard Doneux 
dirijor la Teatrul de la Monrtaie 
— Belgia) bucurîndu-se de 
cursul sopranei belgiene C. 
stell.
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rulează la Luceafărul (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30:
— completare — Secretul 
trecutului), Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30; — Com
pletare — Au fost salvați).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Capitol (Orele 
9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21 — completare — Politețe? 
Tomis (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19» 21 — completare — 
Pasiuni), Modern (orele 
10; 12; 15; 17; 19; 21).

TRANZIT — cinemascop 
rulează la Festival (orele
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .
JONES
rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30
— completare — Tîrguri si
iarmaroace), Lira (orele 15; 
17,45; 20,30 — completare
— Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în 
nea Crișana).

UNCHIUL MEU
rulează la 
9,30; 11,45;
20,45).

DEPĂȘIREA — 
Lucrările 
pe țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21).

DE LEGHE PE AMA-

Central 
14; 16,15»

regiu-

(orele 
18,30;

completare — 
primei Consfătuiri

800
ZOANE — completare — Lu
crările primei Consfătuiri pe 
țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Union (orele 
14,30; 16,30; 18.45; 21).

PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața ora 10. — ANI 
CLOCOTITORI — completare
— Politețe ?

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Arta (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

CĂLĂTORIE
Școala de la Meri — Liniște
— Comori de 
că — Știință 
5/1965

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CEA MAI FRUMOASĂ — 
completare — Lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții -*<

rulează la Giulesti (< e 
16; 18,15; 20,30), M; hr 
(orele 15; 17; 19;
completare — Scoarțe , > /fi
lare).

BEATA — completare — Pir- 
vu Mutu-Zugravul

la Aurora (orele 
14,15; 16,30; 18.45;

rulează 
9,45; 12; 
21).

WINNETOU

IMAGINARA

artă româneas- 
și tehnică nr.

I.

con-
Gou-

s.
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cinemascop 
completare — 

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Bc- 
nat

rulează la Excelsior (orela 
. ...........10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
PROCESUL ALB — cinema
scop -i-

rulează la Dacia (orele 9,45: 
— 12,15 în continuare 15; 
17,45; 20,30), Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii —

rulează la Buzești (orele 16; 
19,30).

ȘAH LA REGE — completare 
— Adam și Eva în Fîat

rulează la Crînaasi 
16; 18; 20).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează Ia Cosmos

Lux
(orele

(Orele 
16; 18; 20), Cotroceni (ore
le 16; 18,15; 20.30).

A FOST CINDVA HOȚ — 
nemascop — completare 
Rășinari

rulează la Bucegi (orele 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Glo
ria (orele 
16; 18,30;
— Cînd 
Floreasca 
15,30; 18; 
tare — 
Flamura forele 9,15i 11.30; 
13,45; 16, 18,15; 20,30)

FEMEIA IN HALAT — com
pletare — Tîrguri și Iarma
roace —

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

IN PUSTIUL PATAGONIEl 
— completare — Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române 

rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

ci-
t L

10;

9; 11,15) 13,30;
21 — completare 
soția e plecată), 

(orele 12,30; 
20,30 — comple- 
Ajutor mă Înec),

SUBSTANȚA POETICA A
cu natura, dar și cu lucrurile ce o înconjurau. Ca să o vindece, băiatul se duce să-i a- ducă „soarele, luna și stelele" prilej pentru alte peripeții simbolice. Zbucium inutil, deoarece la întoarcere ea nu mai avea nevoie de darurile lui, fiindcă i se părea că se împăcase cu civilizația ultra mecanizată dar golită de suflet, a lumii din jurul ei. Cu albumul în buzunar, băiatul ia calea întoarcerii. Pe drum — într-o metropolă cu clădiri de peste 50 de etaje, cu oameni neurastenizați de febra banului, readuce poezia în sufletele acestora, dăruindu-le „caii" din buzunar, păstrîn- du-și doar unul, vlăguit de bătrînețe. Revenit la marginea lacului, copilul e și el a- cum bătrîn. își lasă calul pradă corbilor și dispare din ochii bătrînului jocheu, o clipă luminați de bucuria că i-ar fi adus darul promis. înstrăinarea omului pe acele meleaguri era, se pare, prea înaintată pentru ca să o poată remedia poezia.Acesta e, ca să zicem așa, conținutul „descifrat" al povestirii, epica ei poematică, dezghiocată din învelișurile ei simbolice. în această învelire simbolică, autorul a vrut să potențeze la maximum fiorul 
meditației lirice asupra vie

de Ovldiu Papadîma

ții prin apelul masiv la resursele mitice ale folclorului românesc. De la început se ivește astfel o stranie și imensă antinomie. într-un peisaj urban — ultra cosmopolit prin însuși indefinitul localizării lui geografice — nu numai e- roul povestirii, dar și multe alte personaje gîndesc și vorbesc românește, la modul folcloric. Dar aceasta nu e singura antinomie. Eroul — copilul a- cesta de șapte ani cu suflet de poet lunar, menit pînă la urmă să fie înfrînt de viață — e proiectat de la început ca un simbol opus, e transpus în făptura solară, etern victorioasă a basmului nostru : Făt-Fru- mos. Am spus înadins „ a basmului nostru", deși Făt-Fru- mos este eroul universal al basmului, pe orice meridian al pămîntului. Dar „Omul cu fes alb" — căci așa se numește eroul povestirii lui Vasile Rebreanu — băiatul acesta îmbrăcat într-un „trening uzat", în mînă cu „o sacoșă de piele" este născut dintr-o bucată de lemn legănată de doi bătrîni fără de copii, ca în basmul Tei legănat publicat de un anonim în revista „Șezătoa
rea". El nu numai că vorbește

în proverbe și zicători românești, dar gîndește la fel, privind natura și viața prin ochii unui copil hrănit cu toate credințele și obiceiurile folclorului de pe pămîntul vechii Dacii. E o nouă ipostază a Lizu- căi din Dumbrava minunată a lui Mihail Sadoveanu — fetița de șase ani care fugise din salonul înghețat al mamei sale, doamna Mia Vasilian, ca să regăsească poezia vieții în casa de țară a furnicilor, tre- cînd prin lumea de basm a pădurii, noaptea. Dar aici contrastul de optici în viziunea vieții era firesc și precis localizat, în aceeași lume.Mai mult decît atîta. în povestirea lui Vasile Rebreanu peripețiile căutării „cailor" printre oameni de diferite categorii, sociale ca și sufletești, evocă neguros o altă temă folclorică, cu alte atribute simbolice dăruite aici de autor: cîntecul ciobanului ca- re-și caută oile pierdute. Cele două simboluri — al lui Făt- Frumos și al ciobanului întristat — se ciocnesc și se a- nihilează reciproc. Acest contrast funciar nu are încă maximă importanță — deoarece a doua ipostază simbolică

a eroului poate fi și o iluzie a noastră ca cititori, între intențiile autorului fiind poate și aceea de a mima tehnica romanului picaresc. Dar iarăși junul, simplul Făt Frumos nu poate fi sinonim cu eroii romanului picaresc — băieți vagabonzi, cerșetori și chiar hoți la nevoie. Ceea ce însă există precis — pe deasupra oricăror supoziții aie criticii — este intenția autorului de a pigmenta la maximum o tematică urbană prin excelență cu mirodenii folclorice. O spune clar și unul dintre personaje într-un pasaj care ar putea figura foarte bine ca motto al cărții : „Așadar e frumoasă nițică haiducie ! Ne aduce un parfum tare de munți. Altfel ne-am asfixia. îi trebuie puțină răcoare civilizației noastre".Autorul oscilează permanent între funcțiunea mitică a folclorului — ca hrană substanțială a operei de artă — și funcțiunea lui ornamentală, ca accesoriu care poate lipsi. Iz- bînzile lui în această carte apar atunci cînd apelează la cea dintîi funcțiune — și în- frîngerile lui, atunci cînd a uită. Cele din urmă sînt cu a- tît mai inevitabile atunci cînd funcțiunea pur ornamentală apare în mișcarea unor perso-



DE DOI BANI... DEMNITATE
L

egi scrise ți 
nescrise ates
tă sarcinile și 
datoriile pă
rinților față de 
copiii lor, obli
gația morală 
și socială de 
a-i integra ge-

nerăției tinere ca pe niște oa
meni formați, cu o personali
tate distinctă, cu o conștiință 
clară a rolului lor între se
meni. Ne-arn întrebat însă, 
noi și foarte mulți tineri, cum. 
trebuie să răspundem celor 
care au muncit pentru noi, 
ne-au asigurat toate condițiile 
ca să intrăm în viață, indepen- . 
denți cu pasul simplu, firesc și 
încrezător al tinereții ? Ce le 
datorăm oare părinților noș
tri ? Nu, nici o lege nu con
semnează aceasta și totuși... 
Totuși răspunderea noastră 
este, în toate cazurile, tot atît 
de însemnată ca și cea pe care 
și-au luat-o ei adueîndu-ne 
pe lume.

O scurtă fișe caracterolo
gică pentru eroul însemnări
lor de față: se numește Alex
andru M. singurul copil al lui 
Voinea M. Are 26 de ani și 
aproape SO de kg, jovial, cu un 
breton insinuant și cu obraji, 
rumeni, plesnind de sănătate, 
cu o privire totdeauna veselă, 
puțin cam prea încrezătoare în 
sine. Cîteva antecedente : a 
terminat liceul relativ bine, a 
vrut să urmeze Facultatea de 
metalurgie.

— Am încercat să-l aju
tăm, mărturisește tatăl, am 
muncit și eu și soția mea, nu
mai cu gîndul la băiat... „A- 
lexandru, (i se spune în fami
lie Puțu, diminutiv care de
notă, prin metaforă, căldură 
și dragostea eu care l-au în
conjurat) nu a reușit la Me
talurgie, dar în graba mare, 
a mai apucat să dea examen 
devenind student, la Con
strucții. Bucuria părinților a

fost de scurtă durată; tran
sferat însă cu multe interven
ții la Politehnică, la Meta
lurgie, este exmatriculat după 
trei luni din cauza absențelor. 
Părinții s-au întrebat nedu
meriți de ce, ce i-a lipsit bă
iatului ca să-și vadă de carte, 
acasă avea doar toate condi
țiile, avea asigurați bani 
de cheltuială, de distrac
ții... Tatăl aflase că Alexan
dru intrase într-un grup de 
prieteni cu care juca cărți, 
făcea chefuri. Strașnici prie
teni, într-adevăr I, 
ternic l-au 
din spirit 
Alexandru, 
facultate 
cum este aceea de jucător de 
poker sau de chefliu 1

După armată, M. Alexandru 
nu s-a arătat prea 
să se apuce de o 
serioasă, își regăsise 
amici, mîncare avea, îmbră
căminte avea, părinții cumpă
raseră radio, televizor... Să se 
apuce din nou de facultate7 
I s-a părut prea dificil, cei 
cîțiva ani de întrerupere îi 
treziseră gustul de a nu face 
nimic serios, de a nu se pre
ocupa decît de cărți (nu, 
bineînțeles că nu de cele cu 
coperți și pagini scrise!) de a 
dispune de timp după bunul 
său plac. Totuși, tatăl i-a găsit 
un serviciu, nu prea greu, dis
pecer la Fabrica de confecții, 
cu un salariu de 935 lei pe 
lună. Băiatul ajunsese la vîr- 
sta cînd s-ar fi putut între
ține singur, ave - 24 de ani, 
vîrstă la care orice tînăr este 
independent, format, gata să 
înfrunte viața cu propriile 
puteri, vîrsta la care sute de 
mii de tineri pe băncile facul
tăților, marile șantiere, în 
fabrici și uzine, măsoară, cu 
entuziasmul și puterea lor de 
muncă pulsul construirii socia
lismului, tineri care știu să-și 
pună talentul și inițiativa în

și ce pu- 
influențat ei, îneît 

de colegialitate, 
a „renunțat" la 

pentru o ocupație

grăbit 
treabă 

bunii

scurt

Disputa la panou (fază din 
recenta partidă feminină de 
baschet Politehnica Bucu
rești—Mureșul - Tg. Mureș)

• Mîine sfe dispută jocurile eta
pei a 3-a a returului campionatu
lui categoriei. A la fotbal, ip care 
la Ploiești, în partida derbi, se în- 
tîinesc formațiile Petrolul și Rapid.

în Capitală, pe stadionul „23 
August", iubitorii sportului cu ba
lonul rotund pot asista la un nou 
cuplaj în care de la ora 14,00 Stea
ua va juca cu Universitatea Cluj, 
iar de . la ora 16,00 Dinamo Bucu
rești. va întîlni pe Steagul Roșu 
Brașov. Iată celelalte partide pro
gramate în țară : Dinamo Pitești— 
Farul Constanta ; U. T. Arad— 
Cnșul Oradea i Siderurgistul Ga
lați—C.S.M.S. Iași > Știința Craio
va—Politehnica Timișoara.

Telespectatorii vor putea urmă
ri meciurile Steaua—Universitatea 
și Petrolul—Rapid.

• Schiorii români continuă să 
se comporte merituos în concursul 
internațional de. pe muntele Vito- 
sa (Bulgaria), dotat cu „Cupa Ale- 
ko". In proba de slalom uriaș, cîș- 
tigată de austriacul Stufer cu tim
pul de 1’38" 6/10, Cornel Tăbăraș a 
ocupat locul doi, iar , Kurt Gohn 
tocul trei. La combinata alpină, 
Cornel Tăbăraș s-a clasat pe lo
cul trei, după Stufer și Berthold* 
(Austria!.

Iureșul muncii întregii țări. 
Dar pe Alexandru nu-l inte
resa nimic, viitorul său, mun
ca, continua să fie întreținu
tul părinților și nimeni nu știa 
ce făcea cu ' 
că o pierdea 
cheltuia prin

— Intîrzia 
venea mahmur sau chiar cu 
urme vizibile de beție, ne spu
ne tov. Cazangiu, sub condu
cerea căruia lucra M. Alexan
dru. Nici n-am avut timp 
suficient să ne ocupăm de el, 
s-a transferat de la noi după 
un an... „Nu mi-a mai plăcut, 
declară Alexandru, și apoi nu 
suportam sgomotul, m-am 
îmbolnăvit de astenie din ca
uza huruitului mașinilor de 
calculat". Sensibilul tînăr se 
îmbolnăvise, deci, de astenie. 
Mii de tineri muncesc în con
diții mult mai grele și nu re
nunță, nu capătă dureri de 
cap... Acasă, situația se com
plicase. De cîteva luni apă
ruse în viața lui o femeie. 
Fără să le ceară permisiunea, 
eără căsătorie, părinții s-au 
trezit c-o aduce acasă și, ne
oficiala lor noră o ducea bine, 
mînca în familia M, se folosea 
de lucrurile lor, fără mustrări 
de conștiință, fără dorința de 
a deveni legal soția tânărului 
M. Alexandru.

Părinții au încercat s-o tra
teze ca pe propriul lor copil, 
își spuneau că dragostea din
tre ei, dacă există o dragoste, 
ar putea să folosească în a-l 
aduna de pe drumuri pe 
fiul lor. La toate certu
rile dintre fiu și părinți 
ea însă nu intervenea nici 
pentru el și nici pentru ei, și 
întrebată de noi de ce nu 
împiedică scandalurile, de ce 
nu-l sfătuiește pe Puiu să fie 
mai respectuos cu părinții, 
ne-a răspuns că aceste lu
cruri n-o interesează. Un ultim 
conflict în familie a fost mai 
grav decît toate. I se reproșa 
din nou că își însușește fără a 
cere voie lucruri 
lor. „Vă omor pe 
gat, repezindu-se 
tălui. Și nu i-ar 
s-o facă, dacă mama n-ar fi 
intervenit între ei, dacă n-ar

leafa. Unii spun 
la cărți, că o 

restaurante.
de la serviciu,

ale părinți- 
toți," a stri- 

asupra ta
il fost greu

fi îndepărtat mîinile furioase 
ale fiului de pe umerii soțu
lui — „M-a jignit, spune 
Alexandru M., m-a jignit și 
eu nu admit nimănui să se a- 
tingă de mine, de demnitatea 
mea".

★
...Tînărul mă privește cu o 

sinceritate desăvîrșită, nu se 
simte cu nimic vinovat.

— De ce face tata atîta 
tevatură, m-a crescut, m-a 
întreținut, ei și ce, era dato
ria lui, nu vreau să mă jig
nească, șt ar fi bine să nu 
se mai amestece în treburile 
mele. Invocarea unor înda
toriri de respect și stimă față 
de părinți nu-l mișcă — „Nu 
am intrat niciodată în con
flict cu legile, mărturisește. 
E drept că în urmă cu cîțiva 
ani n-am fost tocmai... cu
minte, intrasem într-o gașcă 
de prieteni care jucau cărți, 
beau, dar acum m-am făcut 
om 
am 
la 
mă 
m-ar da în judecată, cum spu
neți, pentru huliganism, n-ar 
avea martori"...

Comentariile sînt de prisos. 
Nu, M. Voinea — tatăl — nu-și 
va da fiul în judecată. Venind 
în redacție ne-a spus că n-ar 
suporta durerea și rușinea de 
a-și ști singurul fiu dat pe 
mîna justiției.

Să încercăm să ne imagi
năm situația cu toată triste
țea ei: la 26 de ani M. 
Alexandru „nu admite să fie 
jignit" ca și cum întreaga lui 
viață n-ar fi o jignire, o în
călcare grosolană a tinereții, 
a purității ei morale și spiri
tuale. Pînă la 26 de ani el 
încă n-a învățat că datorii 
față de părinți avem totdea
una, fiecare dintre noi, și nu 
le putem plăti decît printr-o 
viață demnă, bine clădită pe 
principii sănătoase, prin res
pectul continuu pe care trebuie 
să-l arătăm părinților și care 
nu înseamnă pînă la urmă 
decît respect pentru propria 
noastră persoană.

serios, serviciul pe care îl 
(M. Alexandru vinde gaz 
o unitate din Militari) 

mulțumește. Dacă tata

GALINA BĂDULESCU

Congres al II. T. C.

BUCUREȘTI
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CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

TELEGRAMĂ
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Popas în lumea cărților ...(biblioteca Liceului nr. 4 din Tg. Mureș) Foto: O. PLECAN

„la punct fix" (SPORT) |
De cîteva zile, pe aerodromul 

aeroclubului Central „Aurel Vlai- 
cu' domnește animația caracteristi
că zilelor de zbor. Hangarele și-au^ 
deschis larg porțile și zgomotul 
motoarelor umple iar cîmpul. A 
reînceput sezonul de parașutism 
sportiv I in legătură cu acest eve
niment și cu bogatul program de 
activitate ce se anunță, am stat 
de vorbă cu maestrul emerit al 
sportului GHEORGHE IANCU, co
mandantul detașamentului de pa
rașutism al aeroclubului Central.

— Parașutismul, se .pare, este 
prima dintre disciplinele aviatice 

tiare și-a reînceput activitatea de 
aerodrom...

— Da. Așa este. Federația Ro
mână de Aviație și Aeroclubul au 
luat măsurile corespunzătoare pen
tru ca îndată ce vremea va fi pri
elnică să putem „decola* ca să mă 
exprim în termeni aviatici, pentru 
că ne așteaptă un sezon bogat în 
evenimente.

— Ținînd seama de numărul 
mare al tinerilor care au început 
să execute 
aeronavă 
început cu 
plin*.

— Exact, 
două grupe 
rii, dintre 
primit „botezul aerului1 
cut și parașutiștii avansați, de per
formanță, care vor forma loturile 
noastre reprezentative în întîlnirile 
internaționale. Și pentru unii și 
pentru alții este important ca acti
vitatea să fie cit mai bogată, cu 
un randament cit mai bun. Iată 
de ce : între 20 și 24 martie pe 
aerodromul Clinceni se va desfă
șura prima competiție a anului — 
etapa regională a campionatului 
republican de parașutism. Con
cursul este deschis sportivilor din 
prima grupă de care vorbeam si 
va consta din mai multe probe, cu 
salturi de la diferite înălțimi și a- 
terizare la punct fix.

Pentru sportivii de performanță 
vor fi organizate o seamă de cri
terii de verificare și selecție în ve-

salturi cu parașuta din 
se poate spune că ati 

„toate motoarele în

Pregătirile cuprind 
de sportivi î începăto- 
care o mare parte au 

anul tre-

MARELE MEȘTER
(Urmare din pag. I)

In numele guvernului chinez, al poporului chinez și al meu personal, țin să vă exprim dumneavoastră ți, prin dumneavoastră, guvernului și poporului român, mulțumiri cordiale pentru telegrama de compasiune pe care mi-ați trimis-o, cînd regiunea Sintai din provincia Hupei a Chinei a suferit de pe urma cutremurului.

In cursul zilei de marți au părăsit Capitala, îndreptîndu- se spre patrie, alte delegații care au participat la lucrările celui de-al VIII-Iea Congres al U.T.C.; delegația Uniunii Tineretului Socialist Arab din R.A.U., condusă de Adel Abdel Fattah, secretar al U.T.S.A. ; delegația Uniunii Tineretului Cehoslovac, condusă de Jiri Neubert, secretar al C.C. al U.T.C.; delegația Tineretului Liber German din R. D. Germană, condusă de Wolfgang Herger, secretar al C.C. al acestei organizații ; delegația Uniunii Tineretului Comunist din R.P. Ungară, condusă de Laszlo Pataki. secretar al C.C. al Uniunii; delegația Uniunii Tineretului Comunist din Spania ; delegația Tineretului

Ambasadorul R. P. Albania la București, Răpi Gjermeni, a oferit marți după-amiază un cocteil cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.
★

La invitația Comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare ale o- 
rașelor București, Cluj, Constanța

Frontului Național de Eliberare din Algeria, condusă de Salhi Khier, secretar național al informațiilor al acestei organizații ; delegația Uniunii Tineretului Comunist din Chile, condusă de Sergio Vargas, membru al C.C. al U.T.C.C. și delegația Uniunii Tineretului Comunist din Franța, condusă de Michelle Girard, șeful Departamentului relații internaționale U.T.C.F.La plecare, delegațiile fost conduse de secretari C.C. al U.T.C., de membri Biroului și activiști ai C.C.U.T.C. Au fost de față membri ai corpului diplomație acreditați în Republica Socialistă România.

alau ai al al

și Iași și a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, au sosit în Capitală, pentru a 
face o vizită în țara noastră, Lu
cien Cooremans, primarul orașu
lui Bruxelles, Lode Craeybecmx, 
primarul orașului Anvers și Emiel 
Claeys cu soția, primarul orașului 
Gând din Belgia.

(Ageipres)perioară. Mecanizarea acestor operații, care în prezent se execută manual, va elimina posibilitatea apariției unor vicii ascunse. în planul de investiții s-a prevăzut și construirea unul transformator propriu pentru ca întreruperile de curent să nu mai a- fecteze calitatea produselor. Conducerea sectorului experimentează acum un nou cauciuc buretos pentru umplerea branțului spre a evita apariția denivelărilor.Defectele din cea de a doua categorie nu pot fi rezolvate de fabrică cu forțele proprii. Specialiștii întreprinderii cu care am discutat au făcut în acest scop două propuneri direcției generale. Prevederile actualului STAS după care se recepționează pielea în tăbă- cării sînt depășite. Ele prevăd ca la recepționarea pieilor să se ia probe de rezistență numai din mijloace. Anormal întrucît, Jn fabrică, pielea se utilizează pe toată suprafața. Specialiștii fabricii sînt de părere ca Direcția generală să dea curs propunerii făcute de circa un an de zile, pentru modificarea STAS-ului.Aceștia propun, de asemenea, sporirea producției de hu- ting în tăbăcării pentru ca întreaga încălțăminte galoșată, vuicanizată să se confecționeze din acest material mai flexibil și mai rezistent.... în fața calității nantofi- lor cu talpă vuicanizată au a- PȘrut, pe drumul de la cumpărător la fabrică, o serie de obstacole. Acum, la sfîrșitul acestui drum, putem trage u- nele concluzii. Direcția gene
rală tutelară este prima inte
resată să ia măsuri prompte 
pentru ca în fata calității a- 
cestui produs să nu mai stea 
nici un obstacol. Posibilități 
sînt. La fel fabrica. Rămîne ca 
și Ministerul Comerțului Inte
rior să analizeze cu discernă- 
mînt cazul petrecut în ma
gazinul din strada 13 Decem
brie. < 
credere
Iui 
cesta e 
mintă.

Cine „bate cuie“lucruri în lumile nevăzute din 
lăuntrul lor. Dar e zugrav și ță
ranul care-și desenează, încruntat, 
apăsat de aura inspirației, stîlpii 
casei sale, ori scindurile netede 
ale căruțelor de Brăila.

Arhitect î
N-am dat suficient tribul de cer

neală minunii de la Argeș. Jertfa 
lui Manole Meșterul semnifică în
treaga noastră istorie. La Întrecere 
cu natura, meșterul a armonizat 
cu frunza și cerul nava de mortar 
a mlnăstiril, i-a dat volume dulci 
ca fructele mari, înfierbântate de 
zahăr ale toamnei, a pus să clnte 
unghiurile și firidele cu lumină 
de candel prăfuit. .., ..

Dar îi putem uita pe meșterul 
(e o imagine plurală, acest singu
lar) care 1n vecinătatea ilntinil 
în care mal respiră legenda Iui 
Manole, a InSlfat superbul arc al 
hidrocentralei de pe Argeș ?

Ion. Mihai. Petre. Vasile. Așa 
se vor fi numind oamenii care au 
trudit prin colb de toamnă și vint 
Înghețat, iarna, pentru ca hidro
centrala să fie vie, să se mute din 
cartoanele arhitecfilor In viată. 
Deci In istorie.

Vor trece decenii, secole.
Pe drumurile acestei /ări In care 

ideea de frumos se asociază Înda
toririlor vitale, primordiale de a 
munci, de a bea ori de a tace co
pii, culorile vor înflori cu scăpă
rări unice.

Nu se va stinge cu nimic fante
zia meșterilor care vor continua 
lunga lor bătălie cu lemnul, gra
nitul, metalul...

Poporul — artist cuprins intre 
clmpii fertile și munfi cu creștetul 
in plină baladă — se numește u- 
neori Ion Neculce ori Mihai Emi- 
nescu, George Enescu, Constantin 
Brăncuși, Tudor Arghezi ori Ion 
Țuculescu. Ori acele, simple, Ion, 
Gheorghe, Vasile, nume de con
structori care durează baraje și 
uzine și orașe noi.

Cu aceste nume, scăpărări cu 
lumini schimbătoare ale aceleiași 
fintlni de geniu. Marele Meșter, 
poporul, vorbește lumii despre 
(ara Mioriței și a zidirilor contem
porane, România socialistă I

deiea participă
rii la Campiona
tul mondial de 
parașutism care 
se va desfășura 
anul acesta intre 
25 iulie — 6 au
gust pe aerodro
mul MOSKAU 
din Leipzig.

. — Ce ați. putea 
să ne spuneți in 
legătură cu a- 
ceastă mare com
petiție ?

— Campionatul 
este organizat de 
aeroclubul R. D. 
Germane sub aus- 
piciul Federației 
Aeronautice 
ternaționale 
va fi 
niment 
mai 
pentru 
tismul 
— cu 
timul an au fast 
aduse o seamă 
de modificări e- 
sențiale regula
mentelor de con
curs. Astfel, la 
întreceri vor fi admiși numai sporti
vii care execută evoluțiile aeroba- 

•tice din proba de stil într-un timp 
mai scurt de 15 sec. și cei care din 9 
salturi consecutive au realizat o 
distanță medie față de punctul fix 
mai mică de 5 m, de asemenea, în 
ce privește țintele de aterizare au 
fost aduse importante modificări.

— Am dori să știm care este sta
diul actual de pregătire al parașu- 
tiștilor noștri fruntași și în ce vor 
consta antrenamentele pentru cam
pionatul mondial care este, după 
cum se vede, destul de aproape ?

— Comportarea parașutiștilor 
noștri fruntași în anul care a tre
cut, dovedește că aceștia sînt !n- 
tr-o „formă* bună. Amintesc că la

un 
cu 

important 
parașu- 

mondial 
cit în ul-

Salt intr-o probă de coborire la punct iix

I
I
I
I
I

adus în ultima vreme R 
regulamente. Sperăm ■

I

Concursul international de la 
Skoplje, din R. S. Iugoslavia, unde 
echipa noastră a ocupat lo
cul I cîștigînd două medalii de aur, 
două de argint și una de bronz. 
Performanțele obținute în țară sînt, 
de asemenea, valoroase. Dar aceas
ta nu înseamnă ca sîntem sufici
ent de pregătiți. împreună cu Fe
derația Română de Aviație am în
tocmit un riguros plan de antre
nament pentru sportivii selecționa- 
bili în vederea mondialelor, insis- 
tînd în special asupra acelor părți 
în care s-au adus în ultima vreme 
schimbări în i
într-o bună comportare.

V. MUREȘAN

MITULUI FOLCLORIC («)
• -° Idin Paris, rîs cu 3 balegă de

in pantofii cumpărătorului

(Urmare din pag. I)

naje cărora vește.Sa nu fim Nu-i facem pentru că ar
nu li se potri-înțeleși greșit, proces autorului c_________ __ fi dat alte sensuri miturilor folclorice. Era nu numai dreptul, dar chiar datoria lui. De exemplu, unor mituri folclorice caracterizate printr-o, mare gravitate în înțelegerea vieții, autorul le-a acordat o dublă valență, obli- gîndu-Ie și la o funcțiune satirică. Episodul meșterului care sculptează porți e caracteristic în acest sens. El e în fond un „Meșter Manole" vi- șînd mereu să facă alte porți „mai frumoase". Dar el nu se mai jertfește pentru opera sa —• nu mai cade victimă unui comanditar egoist, ca domnitorul din baladă — și îl trage hotărît în țeapă pe „domnul cu ochelari", care voia să-1 semneze și pe el pe poartă, cit mai sus; în funcție de „coautor", ca să-și „consolideze poziția". întrucît prin această ambivalență, mitul Meșterului Manole crește sau scade în semnificații, rămîne o întrebare deschisă.Una dintre reușitele cărții ■este modernizarea imaginii folclorice a morții, fără a-i degrada funcțiunea rustică — de altfel una dintre marile tentative care au ispitit frecvent romantismul ca și simbolismul. în folclorul nostru, moartea e privită senin, ca o fază

necesară a vieții. Imaginea ei cea mai caracteristică în acest sens e aceea a unei bătrîne ce n-are nimic scheletic, ca în plastica creștină feudală, cie o biată femeie de la țară care aleargă mereu — supunîndu-se unei porunci inexorabile — să-și îndeplinească datoria mai mult prin blînde viclenii de- cît prin gestul atroce al coasei neiertătoare. în povestirea Iui V. Rebreanu moartea e o elegantă și frumoasă doamnă în negru, care se deplasează conducînd volanul unei moderne limuzine și care își a- măgește supușii prin sărutul dăruit ca un omagiu frumuseții ei. Cînd are o pană de motor, ea se vaită citadin și fol- eloric totodată : „Și iar mi-a făcut figura mașina asta ! Cred că o s-o schimb, deși e nouă... Nu pot fără mașină (...). Ar însemna să nu mai pot face nimic. Și eu trebuie să circul cu viteză". Credinței populare că potcoava ar putea aduce noroc, V. Rebreanu îi dă o subtilă și frumoasă interpretare nouă : „La început, spunea bătrînul jocheu, caii alergau foarte mult pe drumurile lor cu ierburi și ploi, nu li se rodeau copitele Pierzîndu-și acum potcoavele poate caii își amintesc, pentru o clipă, de vechile drumuri sălbatice și sînt pentru o clipă ei înșiși. Altfel, de ce ar fi oare o potcoavă găsită semnul norocu-

lui?". La fel de poetică este, în vorbele meșterului lemnar, Interpretarea atenției care se acordă frumuseții porților în zonele arhaic folclorice: „Poar- .ta e oglinda casei". îndrăzneață și frumoasă e și confundarea în imaginea unică a snobului grav — care trăiește numai din idei furate și care u- cide prin aceasta orice viață artistică adevărată din preajma lui — a funcțiunii simbolice a cucului în folclor, ca- re-și depune oul în cuiburi străine unde puiul său azvîrle la pămînt progenitura păsărilor înșelate astfel, și a realității ucigătoare a uliului. Și exemple de astfel de îndrăzneli izbîndite artistic se mai pot încă aduce destule.însă cînd eleganta doamnă în limuzină, moartea, poartă cu ea permanent o coasă — în povestirea lui V. Rebreanu — nu ne izbește numai facilitatea trăsăturii simbolice, dar și inutilitatea ei, identitatea personajului fiind perfect sugerată de autor prin alte mijloace, mult mai subtile. Iar cînd a- ceasta — într-un restaurant ultramodern — vorbește în zicători românești ca „dă-ți, popo, pintenii și bate iapa cu călcîile" și mai ales cînd își cere voie țărănește să se ducă pentru cîteva momente să-și „bată", adică să-și ascută, coasa — avem de-a face cu simple teribilități și mai gratuite.

în același restaurant — ce pare a fi situat departe de bă- trîna Europă chiar — un personaj cîntă folcloric românește: „Pe sub horn și pe sub vatră, I Pîn-om da de trup de fată"... în graiul personajului care simbolizează moartea, limbajul de cabaret se amestecă straniu cu cel folcloric — ca atunci cînd înglobează credința populară că după o anume zi, apele sînt primejdioase pentru scăldat, explicîndu-se mitic și înfricoșător copiilor realitatea unei precauțiuni medicale firești față de răcirea vremii la începutul toam-a Și sănei: „Miroase a toamnă, făcut cerbul pipi în apă s-au răcit și rîurile. Am beau un Riesling. îmi plac vinurile seci, vinurile puțin mai bărbătești". Mai departe, același personaj vorbește ca în- tr-o satiră de estradă : „îți dai seama, fiind mereu singură, mereu în delegație, mereu pe teren (...) Deplasări, deplasări, și iar deplasări. Nu pot suferi hrana rece". Prin asemenea a- lunecări voite, desigur, dar nu mai puțin facile — frumusețea severă a reînnoirii unui mit folcloric dorită de autor e sensibil deteriorată.Expresii din cărțile populare, locuțiuni din jocurile copiilor, fraze în stilul Iul Mihail Sadoveanu, zicători populare sînt amestecate voit cu gîndiri moderna alături de

trivialități de_ bulevard.., fetiță plîns, (pag. 68) „Femeia asta nu-i decît Maria Magdalena, cea _ cuvioasă și blajină, cea < tată și frumoasă, care și-t_____ __seama că dragostea e vax. E _ dușmănie, suferință, jug greu" | (pag. 66)... „și pe urmă țolu pe
mînz" | i-i alta | , cea desfă- I i-a dat I

se împart. Tudor Utoiu: „Ori C.T.C. mineral, ori secția cro
it". Ion Haineș : „Dacă contro
lul final întindea 'bine fața în 1 jurul cantului, se observa că 
materialul e ars". Fănică Radu : „Comisia 
poartă întreaga 
buie să avizeze 
în fabricație a 
prime necorespunzătoare".Trei păreri, trei cauze. Pornim pe urmele lor. Cerem părerea, la secția prese, unui muncitor fruntaș.

— S-ar putea — ne spune Marin Dobre — ca defectul să 
fie și de la prese. Se produc 
deseori întreruperi de curent. 
Atunci, fără voia noastră tem
peratura nu mai poate 
glată. Fața pantofilor 
în presă, în momentul 
ruperii curentului, se 
slăbi.în secția croit — aflîndu-se povestea cu pantofii — se întrunește un adevărat consiliu. Sînt prezenți: șeful serviciului C.T.C. și adjunctul său, maiștrii Alexandru Măgăran și Florea Banu, șeful secției tăbăcărie.— E șpalt sosit de la „Fla
căra roșie" remarcă tovarășul Ion Panait adjunctul șefului serviciului C.T.C. Am avut și 
continuăm să avem greutăți 
serioase dinI lor. De laI „Dîmbovița",

| București șiI Bacău primim mereu șpalt de 
calitate necorespunzătoare, cu 
rezistență slabă.— De ce-1 primiți dacă nu corespunde ?

— Nu-l primim — intervi-

de recepție 
vină. Nu tre- 

introducerea 
unei materii

fi re- 
prinși 
între- 
poate

partea tăbăcari- 
„Flacăra roșie" 

„Jilava" din 
„Proletarul" din

ne maistrul Măgăran — nu ne 
facem planul. în lunile ianua
rie și februarie am avut zile 
în șir de stagnări din lipsă de 
materie primă.Fabrica „Pionierul" are preocupări consecvente pentru îmbunătățirea calității produselor. Este singura întreprindere din orașul București, sectorul încălțăminte, pe care comerțul a împuternicit-o să-și livreze produsele pe bază de autorecepție, retră- gîndu-și recepționerii de aici de circa un an de zile. Această măsură este o recunoaștere a rezultatelor tot mai bune obținute de colectivul de aici pe linia ridicării continue a nivelului calitativ al produselor.Pantofii galoșați cu tălpi vulcanizate constituie și pentru fabrică și pentru cumpărători un sortiment rentabil. Asupra calității acestor pantofi comerțul a avut și anul trecut și are și anul acesta unele observații. în ce constau acestea ? Ele se împart în două 

categorii. Din prima fac parte 
defectele de execuție: denive
lări ale branțului interior, cu
sături de îmbinare asimetrice, 
de carîmburi deviate etc. Din 
a doua categorie fac parte de
fectele datorate calității ma
teriei prime: crăpături și rup
turi de fețe.Conducerea fabricii, receptivă la sesizările comerțului, a luat măsuri pentru eliminarea defectelor de execuție. Inginerul Dorin Moca,foarte perseverent se documentează pentru proiectarea a două mașini — una de curățat bavuri și alta de curățat bentițele din partea su-

un tînăr
de

Cumpărătorul are în- 
în competența omu- 
după tejghea. Șî a- 

dator să nu i-o dez-chioru și drum la Pitești (...) 1 Trebuie să vezi și această casă B
I
I

I

I
I
I
I

dătătoare de mari desfătări și de plăcută zăbavă", (pag. 68). „Uite ce bucuros e! Parcă a și încălecat pe un cal bun. Și ce ochi are ! — Ochii stăpînu- lui îngrașă calul" (pag. 73).O splendidă viziune în spiritul folcloric, ca aceea prin ochianul Morții, în care cel „de dincolo" se pregătesc — ca în bocetul popular — „să-și trimită pe firul ierbii, ca să le spele cei vii" cămășile înegri- te de jalea acelora, este a- proape anihilată de un inutil comentariu teribilist: „E destul de bine organizat totul".Cea mai mare primejdie în B artă o constituie eclectismul, amestecul mai multor stiluri în aceeași operă. Substanța artistică nu poate fi extrasă ca un precipitat pur, neutru, făcînd abstracție de stilul în care s-a încorporat originar. Există și un grotesc în folclor, dar acesta apare aici fără să contrazică trăsăturile stilistice proprii viziunii folclorice. în „Călăul cel bun", Vasile Rebreanu ne-a dăruit pagini memorabile cînd a ținut seama de aceste adevăruri elementare și ne-a întristat cu facilități stridente atunci cînd 
le-* uitat.

Vitezele sînt bune
Dar calitatea?

(Urmare din pag. I)de vii,20 000tare pentru plantațiile s-au plantat aproape pomi; pe 18 675 hectare ocupate cu grîu au fost administrate îngrășăminte. Și încă ceva aș dori să evidențiez: pasiunea și entuziasmul cu care miile de țărani cooperatori din comunele amintite și din altele ca Basarabi și O- bîrșia de Cîmp au săpat zeci de canale, amenajînd pentru irigare peste 1 000 hectare.i din raionul Calafat găsești acoperirea în fapte a acestor aprecieri. La Obîrșia de Cîmp, Salcia, Gogoșu, Pristol, Gru- U ia Și in celelalte comune I din cele două raioane din

I

I
■

I

I
 irigare peste 1 000 hectai în fiecare cooperativă y»."» 4 zi*» «vi —
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vecinătatea Dunării, culturile din epoca I au și răsărit. Dar cu calitatea cum stăm ? La Consiliul agricol raional Vînju Mare nu am primit nici un fel de răspuns la întrebarea noastră. Doar că, în situația operativă, calitatea nu este „prinsă". De fapt, dacă nu te deplasezi la fața locului, nu ai cum să știi că la unele cooperative agricole ca, de pildă, Recea, se însămîn- țează floarea-soarelui într-un teren insuficient pregătit, ceea ce va influența negativ calitatea culturilor, în timp ce o grapă reglabilă stă de mai multe zile părăsită undeva pe tarlale, iar cele 7 tractoare ale S.M.T. Vînju Mare datorită „calității" reparațiilor efec-

tuate funcționează cu mari întreruperi.în prezent, cooperativa agricolă din Recea nu are inginer agronom, dar nici de la consiliul agricol raional nu a trecut nimeni pe aici pentru a-i ajuta pe oameni.Poate că același motiv explică și situația întîlnită la cooperativa din Vlădaia unde pe cele 30 hectare mazărea a fost mai mult lăsată afară de- cît introdusă în sol, că unele brigăzi execută terasări la jumătate din adîncimea Indicată, că o parte din pomi au fost strîmb plantați.Peste cîteva zile începe semănatul celei mai importante culturi — porumbul. Țăranii cooperatori și mecanizatorii au datoria să se mobilizeze, să muncească cu mai multă atenție, împărtășind din experiența fruntașilor.Faptul că în cele două raioane s-au pregătit bine două treimi din suprafața ce va fi însămînțată cu porumb, constituie o primă garanție a reușitei acestei importante lucrări.Dar... atenție la calitate.



Interviu cu S-a deschis cel de al Hlll-lea

oaspeții noștri

Arfei 'brfr! Fattah
„O dovadă a pres

tigiului tineretului 

român4

Congres al P.C.U.S-
(Urmare din pag, I)

Aeroportul Bănoasa 
Ia o oră matinală. Gi
gantica pasăre argin
tie se pregătește să-și 
ia zborul spre țărmu
rile mediteraniene. 
Printre călătorii care 
după cîteva minute a- 
veau să urce pe sca
ra avionului se afla și 
ADEL ABDEL FAT
TAH, secretar a! Uniu
nii Tineretului Socia
list Arab din Republi
ca Arabă Unită.

Oaspetele a partici
pat la cel de-al VIII- 
lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comu
nist. li solicităm o 
scurtă declarație des
pre evenimentul la 
care a asistat.

— Slnt deosebit de 
bucuros că am putui 
lua' parte la acest 
Congres. Contactul cu 
tineretul român și or
ganizația sa îl consi
der deosebit de ins
tructiv. Dezbaterile 
Congresului, cuvintui 
rostit de numeroșii

delegați care au urcat 
la tribună, au ilustrat 
activa preocupare a 
generației tinere a 
>României în ceea ce 
privește participarea 
la grandioasa operă 
de construcție socia
listă pe care o între
prindeți. Tineretul ro
mân contribuie cu 
energie la marele e- 
iort constructiv al 
poporului.

Interlocutorul nostru 
dorește să reliefeze o 
altă idee :

— Marele număr de 
delegații străine care 
au luat parte la Con
gres, ampla lor repre- 
zentativitate, sini o 
dovadă a prestigiului 
de care se bucură ti
neretul român și Uni
unea Tineretului Co
munist din România 
în mișcarea mondială 
de tineret. Prezenta a- 
titor delegații este o 
recunoaștere a merite
lor U.T.C. în lupta no

bilă pe care o duce 
generația tlnără a o- 
menirii.

In încheiere, oaspe
tele schițează cîteva 
impresii despre Bucu
rești :

— Bucureștiul este 
un oraș frumos, care 
incintă pe vizitatorii 
străini. I-am parcurs 
străzile și ceea ce m-a 
impresionat cel mai 
mult au fost noile 
construcții. Aproape 
pe fiecare stradă am 
lntîlnit blocuri noi, e- 
legante,’ moderne. Ele 
exprimă elocvent gri
ja pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viată 
ale cetățenilor.

Înainte de .a părăsi 
ospitalierul București 
— spune Adel Abăel 
Fattah —■ doresc să 
transmit tineretului 
român un salut cordial 
și urarea de a obține 
noi și importante suc
cese pe drumul reali
zării aspirațiilor sale.

• LA Ambasada Republicii So
cialiste România din Paris, a avut 
Ioc prezentarea filmului „Duminică 
Ia ora 6', distins cu premiul spe
cial al juriului Ia Festivalul inter
national al filmului de Ia Mar del 
Plata — 1966.

Au asistat producători de filme 
și critici cinematografici ai unor 
ziare franceze, cineaști.

Au luat parte, de asemenea, V. 
Dimitriu, ambasadorul României la 
Paris și membri ai ambasadei. 
Au fost prezentați asistentei pro
tagonista Ulmului Irina Petrescu, 
și scenaristul Ion Mihăileanu.

Filmul s-a bucurat de 
favorabile.

aprecieri
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primul secretar al C.C. al P.C.U.S., tovarășul L. I. Brej- nev.2) Raportul Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.U.S. — raportor președintele Comisiei centrale de revizie tov. N. A. Muraviova.3) Directivele celui de al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. cu privire Ia planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1966

—1970, raportor președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., tovarășul A. N. Ko- sîghin.4) Alegerea organelor centrale ale partidului.în prima zi a Congresului au fost prezentate Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. și Raportul de revizie.CongresulP.C.U.S. își rile.
Comisiei centraleal XXIII-Iea al continuă lucră-

înaintea alegerilor
din Anglia

I *_ 7
• Sondajele indică un avantaj net in favoarea laburiștilor

Wolfgang Herger
„Hotărîrea tineretu
lui roman de a mer
ge pe drumul arătat 

deparțid"

— îți voi repeta ceea ce le-am spus ți tovarășilor de la U.T.C. Sîn- 
tem profund impresionați de desfășurarea celui de-al VUI-lea Congres 
al organizației dumneavoastră. Păstrăm în memorie puternicele aclamații 
cu cere delegații au salutat pe conducătorii Partidului Comunist Ro
mân. însuflețirea cu care fiecare vorbitor a exprimat atașamentul față 
de politica partidului. Congresul a demonstrat hotărîrea tineretului ro
mân de a merge înainte pe drumul arătat de partid...

Este prima impresie (,,cea mai puternică" — cum a ținut să sublinieze 
chiar oaspetele) pe care ne-o comunică WOLFGANG HERGER, secretai 
al Consiliului Central al Tineretului Liber German din Republica Demo
crată Germană.

—- Raportul de activitate al Comitetului Central al U.T.C. ca și dez
baterile au abordat multe probleme esențiale ale activității organizației 
— .continuă oaspetele. Am sesizat receptivitatea față de nou, preocupa
rea de a promova acele forme și metode de muncă care corespund cel 
mai bine sarcinilor actuale. O caracteristică a Congresului a reprezen- 
tat-o sentimentul mîndriei patriotice față de înfăptuirile poporului ro
mân îndrumat de partidul său comunist. Mai.mulți vorbitori au afirmat 
de Ia tribună, în fraze diferite, același gînd : România socialistă dato- 
rește înflorirea ei partidului care a mobilizat energiile poporului.

încă o subliniere :
'— După părerea mea — spune tovarășul Herger — foarte important 

este faptul că cel de-al VUI-lea Codares al U.T.C- a prilejuit gazdelor 
și oaspeților lor o manifestare unitară de solidaritate cu eroicul popor 
vietnamez. Toate delegațiile străine au afirmat sprijinul lor iată de 
Vietnamul care luptă împotriva agresiunii americane.

Wolfgang Herger ne-a infătisal apoi aspecte din activitate» Tineret-r 
lui Liber German (F.D.J.)

— Luptăm pentru ca pe pămîntul german să nu izbucnească un nou
război, pentru ca între cele două state germane să se stabilească relații 
normale. F.D.J. se străduiește să lărgească colaborarea cu organizațiile 
muncitorești de tineret din Germania occidentală. Peste puțină Vreme va 
avea Ioc Congresul tineretului muncitor din întreaga Germanie care se 
va desfășura la Karl Marx Stadt. Am propus ca un asemenea congres 
să aibă loc și în Germania occidentală — arată interlocutorul, nostru — 
însă guvernul de la Bonn duce o politică care subminează contactele 
inlergermane. , ( ...

Reprezentantul tineretului din R. D. Germană a încheiat exprimind 
calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în zilele petre
cute în România.

• PARTICIPANȚII la 
fa Uniunii Tineretului 
din Costa Rica, care are Ioc 
capitala tării, au adoptat noul sta
tut al organizației și o serie de 
rezoluții. Intr-o rezoluție specială, 
conferința condamnă „agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam" și-și 
manifestă „solidaritatea cu poporul 
vietnamez și cu lupta sa eroică". 
O altă rezolufie exprimă protestul 
fată de regimul dictatorial din 
Guatemala și cheamă tineretul 
costarican să se alăture luptei 
poporului guatemalez pentru li
bertate și progres.

Conferin- 
socialist 

în

tis... :

U.R.S.S. — Imagine din sala Palatului Congreselor din Moscova 
unde își desfășoară lucrările al XXIlI-lea Congres al P.C.U.S.

Demisia juntei ecuadoriene
INTERVIUL

LUI POMPIDOU

Michelle Girard
99 Înalt simț al 

responsabilității 

sociale

în cele trei săptămîni cît a durat campania ek L din 
Anglia, aparatele de propagandă ale partidelor Ujurist și 
conservator au funcționat din plin, iar liderii politici au fă
cut lungi și obositoare turnee prin țară, atacînd și contra- 
atacînd.

• CU prilejul plecării sale defi
nitive din R. P. Albania, Gheorghe 
Velcescu, ambasadorul ~ 
Socialiste România Ia 
oferit un cocteil. Au 
Nesti Nașe, ministrul 
externe, Pirro Dodbiba, ministrul 
agriculturii, Thoma Deliana, mi
nistrul educației și culturii, 
Shefget Musaraj, vicepreședinte al 
Adunării. Populare a R.' P. Alba
nia și alte persoane oficiale.

Republicii 
Tirana, â 

participat 
afacerilor

• CONTINUÎNDU-ȘI vizita îri 
Pakistan, Liu Șao-ți, președintele 
R. P„ Chineze, a sosit. Ia .28.martie 
la Lahore, capitala Pakistanului de 
vest. în călătoria prin țară, 
ședințele Liu Șao-ți este însoțit 
Zulfikar Aii Bhutto, ministru 
externe al Pakistanului..

Guvernatorul Pakistanului

pre- 
de 
de

de 
sst a oferit un banchet în cinstea 
esedintelui Liu Șao-ti. t

Junta militară ecuadoriană, in frunte cu 
Ramon Castro Jijon a demisionat marți și a pă
răsit capitala plecind într-o direcție necu
noscută.Vestea a fost anunțată unei mulțimi de manifestanți adunați în fața palatului național din Quito, printr-un comunicat semnat de șefii forțelor armate, generalul maior Telmo Vargas, amiralul Carlos Mon- teverde, generalul Jorge Aguinaga Meneses și colonelul Jorge Salgado Marillo. în a- celași comunicat se anunță că prin îndepărtarea juntei se creează posibilitatea instituirii unui guvern civil provizoriu alcătuit din principalii lideri ai partidelor politice din E- cuador.

Căderea juntei este consecința directă a demonstrații de stradă din capitală și din provincie, în cursul cărora au fost înregistrați morți și răniți și au fost arestate sute de persoane. Manevra de ultim moment prin care junta militară anunța intenția sa de a admite consultări cu liderii politici în vederea restabilirii calmului și revenirii la regimul constituțional, nu a mai putut servi la nimic.

puternicelor

• RÂSPUNZIND invitației gu
vernului francez și . organizațiilor 
naționale care . grupează cele măi 
mari întreprinderi ale industriei 
chimice, la 28 martie a' sosit • la 
Paris, o delegație de reprezentanți 
ai industriei chimice poloneze, 
condusă de Antoni Radlinski, mi
nistrul industriei chimice, și Josef 
Niedzwîecki,1 președintele ~ Comisiei 
Seimului pentru industriile grea, 
chimică, și minieră.

Membrii delegației poloneze vor 
vizita cele mai noi- obiective in
dustriale de - produse petrochimice 
și îngrășăminte minerale, precum 
și întreprinderi chimice ■ pentru 
prelucrarea cărbunelui.

Membrii delegației vor avea 
convorbiri cu reprezentanți ai gu
vernului Franței.

Generalul Ky se dezminte...

Rașpunzînd cu ama
bilitate solicitării re
porterului, MICHELLE 
GIRARD, șeful depar
tamentului relații in
ternaționale al Uni
unii Tineretului Comu
nist din Franța a finul 
să ne împărtășească, 
în primul tind, impre
siile ei despre Congre
sul al VlII-lea al 
U1T.C. :

— Am văzut minu
nat reflectate în lucră
rile Congresului opti
mismul viguros, entu
ziasmul, atașamentul 
pentru partidul comu
nist și pentru popor, 
patriotismul înflăcărat 
cifre caracterizează ti
neretul român. Dacă 
ar' fi, însă, să sinteti
zez în cîteva cuvinte 
ceea ce m-a impresio
nat mai mult, aș spu
ne: înaltul simț al
responsabilității socia
le. Tineretul Români
ei- socialiste are toate 
posibilitățile de a par
ticipa nemijlocit la 
viata politică și socia-

16, la treburile statului. 
Și tinerii răspund în
crederii ce li se acor
dă făcindu-și pe de
plin datoria. Împleti
rea aceasta armonioa
să intre entuziasmul 
tineresc și maturitatea 
politică mi se pare a 
ii o trăsătură caracte
ristică demnă de ad
mirat, a tinerei gene
rații din România.

— Ati mai fost în 
România ?

— Da 1 In urmă cu 
treisprezece ani. E în- 
tr-adevăr impresionant 
pasul uriaș înainte pe 
care I-a făcut tara în 
toate domeniile. Mul
te locuri aproape că 
nu le-am mai recunos
cut. S-a construit la 
dv. în proporții rar 
întîlnițe în alte fări Și 
intr-un ritm uimitor.

— Tinerii noștri ci
titori ar dori să cu
noască unele din cele 
mai actuale preocu
pări ale Uniunii Tine
retului Comunist din 
Franfa.

— Pentru că și Con
gresul dv. a prilejuit 
o caldă manifestare de 
solidaritate cu Vietna
mul luptător. După or
ganizarea în vara, și 
toamna anului trecut a 
unor mitinguri îrt toa
te orașele tării, a fost 
inițiată acum o nouă 
acțiune pe care o spe
răm valoroasă: am 
realizat, cu ajutorul 
cunoscutei ziariste 
Madeleine Riiaud un 
film documentar re- 
flectînd lupta forțelor 
patriotice din Vietna
mul de sud. Acest 
film va fi proiectat în 
toate orașele, în mi
cile așezări, la sate 
etc. Prin toate acestea, 
organizația noastră 
contribuie Ia dezvol
tarea largii mișcări de 
solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului 
vietnamez, la unirea 
celor mai largi mase 
ale tineretului francez 
pe platforma apărării 
păcii.

• POTRIVIT relatărilor postului 
de radio Sanaa, trupele 'republica
ne yemenite au interceptat în re
giunea Wadi Harib o caravană de 
mașini care transportau. armament 
și muniții și cate a încercat să 
pătrundă pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen venind din Arabia 
Saudită. Întreaga caravană: a fost 
capturată.

După promisiunile de a crea o comisie care să elaboreze o Constituție, și de a organiza alegeri generale în curșul anului viitor, șeful juntei militare de la Saigon, generalul Ky, a proferat marți amenințări la adresa studenților și budiștilor din orașele Dan Nahg și Hue. Generalul Ky declara în cursul unei conferințe de presă ținută iert la Saigon că „dacă va fi nevoie el, va lua măsuri drastice pentrti a pune capăt agitației politice care amenință guvernul său".Generalul Ky a făcut cunoscut »că a hotărît deja să sancționeze șapte ofițeri tineri care au luat parte la manifestații antiguvernamentale.La rîndul lor studenții re- beji au adresat juntei militare de la Saigon o telegramă în

care amenință că vor trece imediat „la acțiuni directe11 dacă aceasta nu va satisface cererile formulate de studenții budiști și alte pături ale populației cu prilejul demonstrațiilor împotriva regimului de la Saigon.

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : In cursul emisiunii „Față 
față", transmisă săptămînal 
televiziunea franceză, primul 
nistru Georges Pompidou
răspuns luni întrebărilor 
de trei ziariști de la Le Mon
de, Combat și Depeche du Midi, 
întrebările s-au referit la politica 
Franței față, de N.A.T.O., proble
mele economice și sociale, viitoa
rele alegeri legislative din primă
vara anului 1967.

In ce privește N.A.T.O., primul 
ministru a declarat : „Integrarea 
armatelor franceze în cadrul unui 
sistem care, în cele din urmă, 
este un sistem dominat de armata 
americană ar putea să ne antre
neze într-un conflict izbucnit în 
legătură cu o problemă ce nu in
teresează nici Atlanticul de Nord, 
nici Europa. Dimpotrivă, este evi
dent că fără integrare vom putea 
aprecia dacă merită sau nu, dacă 
trebuie sau nu să intrăm în 
război".

Abordînd problemele 
și sociale, Pompidou a 
tre altele, explicații cu 
politica prețurilor și a 
stabilitatea prețurilor 
necesitate economică.

Cu privire la viitoarele 
legislative, Pompidou s-a 
să-și exprime dprința ca 
majoritate guvernamentală 
tă prezenta un candidat unic 
toate circumscripțiile, precizînd 
însă că „oricum, U.N.R. va trebui 
să rămînă baza majorității de 
mîine".

în 
de 

mi- 
a 

puse

economice 
dat, prin- 
privire 
afirmat 

rămîne

la 
că 
o

alegeri 
limitat 

actuala 
să poa- 

în

Formarea noului cabinet
indonezianDJAKARTA 29— Președintele anunțat duminică noului cabinet indonezian pe care îl conduce în calitate de prim-ministru. Citind postul de radio Djakarta, agenția
(Agerpres). Sukarno a componența

Sergio Vargas
„Posibilități nemăr- 

glnite de afirmare a 

talentelor'

Volubil, expansiv, pe scurt — temperament latino-american, SERGIO 
VARGAS, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist din Chile constituie pentru reporterul dornic să „ia un interviu 
genul de interlocutor ideal.

— Impresiile dv. despre Congresul la care ați participat...
_  Am sosit cu întîrziere la București. Ziua de dezbateri la care am 

participat mi-a întipărit imaginea unui tineret cu o extraordinară hotă- 
rîre de muncă pentru binele poporului și prosperitatea patriei. M-a im
presionat profund competența, priceperea cu care tinerii delegați au a- 
bordat probleme complexe ale participării la activitatea economică, la 
viața socială și culturală. Am asistat pentru prima oară la un Congres 
al tineretului dintr-o țară socialistă. Și am simțit, cu o emoție pe care 
ii-o pot descrie, ce înseamnă socialismul pentru tineret. Aveți, într-ade- 
văr posibilități nemărginite de pregătire, de formare a personalității, de 
afirmare a talentelor și energiilor creatoare. Totul în România îți dă 
sentimentul de creație, de construcție, de dezvoltare impetuoasă.

— Ați călătorit prin țară ?
_ Am vizitat, în afara Bucureștiului, doar Brașovul. Ceea ce m-a im

presionat în modul cel mai puternic a fost pulsul Industrial al României, 
îți dai seama că te afli într-o țară cu o industrie modernă, dezvoltată.

_ Tinerii noștri cititori ar fi dornici să cunoască aspecte actuale ale 
activitSții Uniunii Tineretului Comunist din Chile.

_ Una din preocupările centrale ale organizației noastre este, în a- 
ceastă perioadă, activitatea în sprijinul luptei muncitorilor agricoli pen
tru, reforma agrară. Fără a neglija activitatea în rîndul tineretului mun
citoresc. ținem seama de acuitatea problemelor tineretului satelor. In 
timpul vacanțelor studenții pleacă la sate și se ocupă cu alfabetizarea 
tinerilor țărani. Tineri muncitori ajută la organizarea comitetelor țără
nești pentru reforma agrară. Lupta pentru lichidarea latifundiilor, pentru 
asigurarea unor condiții omenești de viață masei de muncitori agricoli 
care se zbat într-o cumplită mizerie strînge într-un front comun toate 
forțele progresiste din Chile. Este una din platformele pe care se întă
rește unitatea mișcării democratice de tineret din Chile.

Interviuri realizate de : 
EUGENIU OBREA 

și EM. RUCĂR

i i

Evoluția crizei greco-cipriote
oATENA 29 (Agerpres). — , Primul1 ministru'grec, Stephanopoulos, a adresat luni un apel președintelui Ciprului, Makarios, și generalului Grivas, actualul comandant al forțelor armate cipriote, ce- rîndu-le să pună capăt, cît mai curînd posibil, neînțelegerilor existente între ei cu privire Ia problema conducerii armatei cipriote. Se știe că Makarios ar dori, o limitare a împuternicirilor generalului Grivas, căruia i se atribuie intenția de a exercita comanda forțelor armate independent de autoritatea guverntriui. Surse

autorizate, citate de agenția France 'Presse, relatează că președintele Makarios a făcut recent o serie de demersuri pe lîngă guvernul de la Atena, în vederea trecerii gărzii naționale sub jurisdicția directă a guvernului cipriot, prin schimbarea comandamentului ei. A- cesta ar urma să răspundă de acum încolo în fața Ministerului de Interne cipriot. Potrivit* acelorași surse, Makarios, ar ■ fi cerut totodată controlul asupra contingentelor grecești, a căror comandă a fost încredințată, cu o lună înainte generalului Grivas.

Restricțiile și interdicții
le de tot felul puse în'ca
lea oricărei întruniri publi
ce n-au putut împiedica 
demonstrajia puternidă des
fășurată vinerea trecută pe 
străzile capitalei peruvie- 
ne. Mii de oameni au ma
nifestat sub lozinca: „Pe
trolul Peruvian să aparți
nă peruvienilor" ! Grenade
le cu gaze lacrimogene și 
bastoanele de cauciuc ale 
polițiștilor au intrat în ac
țiune. Demonstranții au fost 
împrăștiat!. Intr-o cores
pondentă din Lima, NEW 
YORK TIMES relevă însă : 
„Afacerea' petrolului ame
nință să încingă la. maxi
mum, pînă la explozie, 
viața politică peruviana".

Ceea ce NEW YORK 
TIMES denumește prudent 
și pudic „afacerea petro
lului", este de fapt, o ope

Cea mai mare parte a dezbaterilor a fost axată pe problemele economice interne, printre care construcția de locuințe, apreciată de premierul Harold Wilson că s-ar situa pe primul plan al campaniei electorale. Programul laburist în care sînt reluate și amplificate o serie de promisiuni, lansate încă în precedentele alegeri din 1964, a fost serios combătut de conservatori. Aceștia au reproșat laburiștilor că nu au izbutit să soluționeze — așa cum promis — dificultățile nomice. Partidul a imputat și așa numita, „artificială sprijinire" a pozițiilor lirei sterline pe plan internațional prin masivul împrumut de 900 milioane lire contractat de guvernul laburist de la băncile centrale occidentale, împrumut care urmează a fi restituit pînă în 1970.Devenind în ultimele zile obiectul unor controverse din ce în ce mai înverșunate, perspectiva aderării Marii Britanii la Piața comună a determinat conducerile partidelor să-și limpezească propriile lor atitudini. Astfel, conservator Eduard continuă să pledeze intrarea în C.E.E., la ocazie favorabilă, acceptînd prevederile tratatului de la Roma. Laburiștii au în această problemă vederi mai moderate, mai precaute, iar mierul Harold Wilson precizat, ca răspuns la zațiile conservatoare, că rarea la Piața comună buie să fie însoțită de garantarea respectării intereselor esențiale britanice și ale ță-
I
Ii. primul I și șeful I ului; Id- • ;ea Parti- I ,Nahdatul I hHiilcrani • ■ Hamengku Buwono, sultanul I Djokjakarta ; generalul Su-’ I harto și Adam Malik. ’
J mulți miniștri. I i este răspun- |

I
I
I 
I
I
I 
I
I 
II

Reuter relatează că a fost creat un prezidiu al cabinetului din care fac parte următorii șase vice-prim-miniștri: Johannes Leimena vice-prim-ministru prezidiului cabinetului;__ham Khalid, din partea Partidului musulman, „1 Ulama“ ; Ruslan Abdulgani ;
Eiecare vice-prim-ministru este coordonator al unui grup de departamente, avînd în subordine mai i Astfel, Leimena zător de problemele generale ; Idham Khalid este însărcinat cu problemele administrației de stat; Abdulgani coordonează problemele politice; Buwono — departamentele economice ; generalul Suharto este însărcinat cu problemele militare și securității, iar Adam Malik cu afacerile externe și problemele sociale.Președintele Sukarno a făcut, de asemenea, cunoscut că generalul Nasution fost ministru al apărării, face parte din noul cabinet avînd funcția de comandant adjunct al Kogam, organul coordonator ce înfăptuiește politica „de confruntare cu Malayezia".Agenția Reuter transmite că conducătorii armatei au dizolvat luni garda personală a președintelui Sukarno, ca urmare a cererilor studenților. Garda personală a președintelui a fost înlocuită cu un batalion de poliție militar.

rație de > jaf monopolist de 
cea mai obișnuită speță.

Sub presiunea Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
un președinte Peruvian a 
încheiat în anul 1921 cu 
International Oil Compa
ny o convenție care acor

au eco- conservator

liderul Heath pentru prima
pre- a și acu- ade- tre-

rilor Commonwealthului. El a adăugat că acest pas nu va fi întreprins în nici un caz prin acceptarea anticipată a condițiilor, ci numai prin discutarea lor pe cale multi sau bilaterală.In ce privește șansele pe care le au cele două partide în alegerile de la 31 martie, calculele făcute în urma deselor sondaje în rîndurile opiniei publice indică o victorie a Partidului laburist. Asaltul puternic dat împotriva pozițiilor laburiste în ultimele zece zile a făcut însă ca Eduard Heath, liderul conservator să-și îmbunătățească într-o oarecare măsură propria sa situație. Observatorii politici consideră că el a reușit să se impună ca lider al partidului astfel încît problema conducerii acestuia, vehiculată la un moment dat chiar în cercurile conservatoare, să nu mai fie ridicată după alegeri. Diversele institute de sondaje prevăd, într-o unanimitate rar întîlnită în trecut, că în viitorul parlament laburiștii ar putea deține o majoritate considerabilă ; National Opinion Poll, de pildă, afirma marți că în urma unui sondaj, actualul avans laburist, ar face posibilă o majoritate de pînă la 200 de mandate în viitorul parlament. în cercurile conservatoare mulțl s-au împăcat de pe acum cu perspectiva înfrîngerii cu toate că unii optimiști refuză încă să elimine din calcule obișnuitul factor al surprizei în alegeri.
L. RODESC» 

Corespontentul Agerpret 
la Londra

Mafia contrabandei11
Politia braziliană a 

descoperit recent re
țeaua unui gigantic 
traiic de minereuri 
„atomice" a cărui va
loare reprezintă dublul 
bugetului national : 4 
miliarde dolari 1 Des
coperire senzațională, 
iără precedent, pen
tru Brazilia, atît ca 
proporții, cît și ca 
semnificație. In alte 
fări din America La
tină, însă, contraban
da ține de cotidian și 
se întinde ca o pecin
gine pe întreg terito
riul unor state. Argen
tina, de pildă, în pofi
da strădaniilor depuse 
de autorități de a nu 
se lăsa frustate prin 
neplata taxelor vama
le, trăiește în plină e- 
pocă de aur a contra
bandei.

Acum 10 ani para
lela 42 a devenit în 
Argentina granița unul 
paradis al traticanfilor. 
La sud de această pa
ralelă se întinde cea 
mai inospitalieră regi
une argentiniană — 
Patagonia — căreia 
guvernul Aramburu îi 
acordase linele scutiri 
de taxe vamale. A 
doua zi după intrarea 
în vigoare a decretu
lui respectiv, în acea
stă zonă a începui să 
intre cantităfi imense 
de automobile, televi
zoare, mașini și măr
furi de tot felul, chi
purile „în tranzit".

Astăzi, în Argenti
na intră și ies fraudu
los mărfuri în valoare 
de aproape 2 miliarde 
dolari. Porturile și 
aeroporturile argenti- 
niene sînt adevărate 
releuri de contraban
dă ; numărul aerodro
murilor clandestine 
depășește numărul te
renurilor de aterizai 
autorizate. Contraban
da aeriană — calea pe 
care circulă fraudulos 
cele două miliarde de 
dolari — se vădește 
a fi din plin profita
bilă. Pentru o cutsă 
aeriană cu o anume

festal 
dă, ,i 
avioane 
mărfuri 
sute de 
trecute 
duios i 
dar măsurile luate nu 
sînt, se pare, de na
tură să stlrpească 
frauda și corupția. Re
cent, reprezentanții a 
6 500 de întreprinderi, 
copleșite de concu
renta contrabandiști
lor, s-au întrunit în
tr-un congres pentru 
a discuta măsurile de 
apărare care se impun 
iată de acest flagel.

t de contraban- 
ca și mereu alte 

încărcate cu 
în valoare de 

> mii de dolari 
în mod frau- 

peste graniță.

încărcătură, de la 
Miami pînă înlr-un 
punct oarecare din Ar
gentina, nici un pilot 
nu va cere mai puțin 
de 15 000 dolari. Pro
prietarul unui aero
drom clandestin, perce
pe 1 000 dolari pentru 
fiecare avion care ate
rizează ; posesorul u- 
nui autocamion nu 
transportă mărfuri iără 
un minimum de 350 
dolari pentru fiecare 
cursă.

Politia descoperă 
mereu aerodromuri 
clandestine — în pro
vincia Cordoba întreg 
traficul aerian este in-

Afacerea minereului 
de uraniu brazilian și 
neputința politiei și 
vamei argentiniene a 
produs însă în rîndu- 
rile lor un pesimism 
îndreptățit. Mafia con
trabandei din Argen
tina, fortificată de do
lari și susținută de o 
vastă rețea 
de , complici rămîne 
deocamdată ’ . _
nabilă. Fapt care, desi
gur, nu poate să nu 
lezeze, în ultimă in
stanță și echilibrul e- 
conomic al Argenti
nei.

VIORICA 
TĂNĂSESCU

externă,

inexpug-

anii trecuti, parlamentul, 
sub presiunea populară, a 
adoptat o moțiune privi
toare la „necesitatea anu
lării vechii convenții". 
Dar I.O.C. continuă să 
pompeze petrol și să nu 
plătească nici un ban. Fir

rind I.O.C. alegerea între 
un nou contract sau expro- 
piere. Societatea a respins 
oferta contractuală. Cu cî
teva luni mai tîrziu, în 
vara Iui 1965 o juntă mi
litară (evident inspirată de 
Washington) a masat trupe

Petrolul peruvian
dă societății „proprietatea 
deplină asupra bogățiilor 
subsolului". Societatea a 
controlat și continuă să 
controleze și în prezent a- 
proximativ 95 Ia sută din 
producția petrolieră, a tării, 
iără să plătească nici un 
ban drept redeventă. In

ma este o filială a lui 
Standard Oii.

Cînd actualul președinte 
Peruvian, Belaunde, a a- 
juns la putere în 1963, a 
promis naționalizarea ex
ploatărilor petroliere în 
decurs de 90 de zile. Apoi 
și-a schimbat poziția ofe

fa Lima și l-a somat pe pre
ședinte să predea puterea. 
Criza s-a rezolvat însă în 
cîteva zile printr-o simplă 
remaniere ministerială. Dez- 
nodămînt determinat de in
tervenția ambasadei ame
ricane care i-a „invitat" pe 
militarii din juntă „să fie

mai flexibili". O săptămînă 
mai tîrziu, în „mesajul a- 
dresat națiunii", Belaunde 
renunfa deschis la orice 
expropiere în domeniul bo
gățiilor petroliere.

Masele populare, forțele 
progresiste peruviene n-au 
renunțat însă la apăr ea 
avuțiilor naționale de jaful 
Iui International Oil Com
pany și al altor monopo
luri străine. Parlamentul t 
fost literalmente bombar
dat cu moțiuni și cereri d« 
toate regiunile tării, cerînd 
anularea imediată a „con* 
trâctului colonial". Demon
strația de la Lima a avui 
pare-se caracterul unui a- 
vertisment. Nu întîmplă- 
tor, corespondenții iniiuen- 
tului ziar newyorkez, ver- 
sati în materie, prevăd pe
ricolul unor „explozii poli
tice".

E. R.
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