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liric.
la elevi.
de teorie lite-

Eleva Abela Popa de la Liceul 
de muzică nr. 2 din Capitală, 
ascultă, imprimată pe bandă, 
una din piesele interpretate în 
clasă. In felul acesta, va putea 
mai ușor să sesizeze și să-și 
Îndrepte greșelile de interpre-

nteia

PREZENȚA
TINERILOR

putut adăuga ? Poate cîte un
u
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ZILEI DE 1 MAI

ȘI A CELEI DE-A

45-A ANIVERSARI

A CREĂRII P.C.R.

angajamentele
Schela de extracție

Moinești

BACĂU (de Ia coresponden
tul nostru). — Petroliștii de la 
schela de extracție Moinești 
și-an îndeplinit angajamente
le luate pînă la 8 Mai. La pro
ducția globală și marfă ei au 
obținut depășiri de 
și respectiv 437 000 
miile realizate la 
cost atingînd suma 
lei.

Silvicultorii

din in trea ga țară

Silvicultorii din Întreaga 
țară întîmpină ziua de 1 Mai 
și cea de-a 45-a aniversare a 
creării partidului cu realizări 
de seamă în producție. Cei din 
regiunile București, Dobrogea, 
Iași, și Oltenia au îndeplinit și 
depășit planul de împăduriri 
prevăzut pentru campania de 
primăvară.

în întreaga țară, a fost îm
pădurită pînă acum o supra
față de peste 30 000 de hecta
re, din care mai mult de ju
mătate este plantată cu specii 
de rășinoase.

Campania împăduririlor de 
primăvară se desfășoară în 
prezent cu intensitate în zo
nele de munte.

(Agerpres)
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SEMNA TURILE
ENTUZIA SMUL UI

URĂRI de la : acad. M. 
G. Filipescu, acad. prof. 
Eugen Macovschi, acad, 
prof. Ștefan Milcu, acad, 
prof. Emil Petrovici, 
acad. prof. Al. Phillippi- 
de, Marin Preda, acad. 
M. Sălăgeanu.
Oameni pe care i-am cu
noscut (acad. V. Eftimiu 
despre G. Coșbuc).
Colocviu
Poezii de
Dicționar
rară (de Ov. Papadima).
Revista revistelor școlare 
(de Octav Pancu-Iași).
Elevii școlii „Ion Necul- 
ce“ despre romanul „Ci- 
reșarii“.

289 000 Iei 
lei, econo- 
prețul de 
de 815 000

DE NUME

Hărnicia șf priceperea — două atribute caracteristice tînărulut Petre Dincă. El se numără 
printre fruntașii secției mecanică a Fabricii de ventilatoare București

Foto: I. CUGU

DINTRE MIILE

în legănare pe undele apelor...

c aut începuturile. Pe țărmul dimpotrivă — case pescărești în varuri tari, mult roșu, mult albastru, culori de răsărit și de apă. în pragul o la cu pă- în-

de Tita Chiper
-----•----- se

fiecărei case barcă legănată, tresărind zbaterea valului. Și sălcii, rădăcini pînă în fluviu, rînd niște vietăți de apă lemnite, și stuf, foșnind înclinat, cu foi ruginite, și păsări izbucnind în zbor, curb, în spre cuib sau către o pradă presimțită. Cîteodată, în clipe limpezi, blocurile Maliu- cului se oglindesc frumos, prelungind spre malul celălalt contururi ademenitoare.în muzeu cineva răsucește un buton și o machetă se luminează într-un albastru fragil :— Maliucul — așa cum se vede astăzi.Clădirile au așezarea știută, oaspetele sosit de cîteva zile e ispitit să identifice „unde sță“, dintr-o plăcere aproape copilărească. Albastrul curge în- tr-alt ton, se subțiază, încîn- tînd, și în lumina trecătoare

blocurile scad, imaginile suprapun într-o clipă unică.— Maliucul — așa cum era cînd am venit noi aici, spune însoțitorul.Cîteva case, ca pe țărmul celălalt, cu bărci în prag și sălcii și stuf încremenit în preajmă. Pe o „frînghie“ cît un chibrit se usucă o cămașă la soare.— Iar cămașa e a lui S... așa se zice...S, aflăm, e unul dintre primii cercetători stabiliți la Maliuc. Dacă ne-ar fi condus el, pesemne că minuscula element de decor, ar ținut interlocutorului O glumă locală. Dar torul veteran al există. Cineva mi-1 arată într-o fotografie ; un vînt șui îi scutură poalele paltonului lung, cum se purta acum vreo 10—12 ani... Și iarăși, împli- nindu-și timpul priveliștea se preface sub ochii noștri: în albastrul aerisit au răsărit din nou — literalmente ca din pă- mînt — blocurile noii așezări.

cămașă, fi apar- nostru. cercetă- Maliucului

Cînd intru într-un muzeu mă pregătesc pentru trecut; dintr-un ritm al zilei exact împărțită în ceasuri și minute îmi potrivesc sufletul la alt timp ; un ulcior cu coapsa prelungă învie sub ochii mei un mileniu, o cămașă de zale mă tulbură cu sunetul secolelor duse. Acum, aici, cămașa unui contemporan înseamnă istorie ; haina lui, care-mi aduce aminte exact de tiparul la modă cu 10—12 ani în urmă, e vestmîntul unuia dintre întemeietori. întîlnit pe stradă, la teatru, într-o adunare, pe scara unui troleibuz aglomerat, pe terenul de sport, în lift, contemporanul nostru e vecinul sau tovarășul, sau prietenul, sau cunoscutul nostru. „Ctitor“ ori „întemeietor“ e un cuvînt cu sonorități de cronică, nimerit pentru oameni și îndepliniri trecute în cronici.Astăzi întemeietorii sînt contemporanii.Ziua capătă dimensiune istorică, într-o neîntreruptă urcare ; legenda de mîine începe astăzi, cu beton, cu metal, cu sticlă, iar întemeitorii, ca ni-

Rafinăriei Ploiești i s-a decernat nu de mult titlul și diploma de întreprindere fruntașă pe ramură. Un eveniment dintre cele mai importante din viața colectivului de aici.în mod firesc se naște întrebarea : cum ați devenit fruntaș 
și ce vă propuneți pentru a vă menține pe primul loc 7 Șeful serviciului producție, inginerul Haralamble Popescu, răspunde laconic scoțînd din mapă situația cu rezultatele centralizate ale întrecerii.într-adevăr, ce ar mai fi semnul exclamării după cifrele de or- i dinul miilor, sutelor de i mii și milioanelor, rîn- , duite toate pe o jumăta- I te de pagină dactilogra- ! fiată. Transcriem cîteva . din ele. 7 942 000 lei eco- 1 nomii suplimentare la I prețul de cost, 14 987 000 >lei beneficii peste plan, 3609 tone de țiței sustra- • se risipei altădată soco- ■ tită inerentă procesului I de rafinare... IPătrunzînd în secții, I îți dai seama că cel puțin componentele rezul- * țațelor de mai sus nu | țin, la drept vorbind, I de spectaculos. Dimpo- ■ trivă. Sînt roadele mun- i cii de fiecare zi, înde- | plinite cu competență și ■ spirit de răspundere, i Redus la esențial, însuși I procesul de rafinare a ți- I țeiului nu e altceva de- ■ cît trecerea acestuia prin diferite conducte și « retorte la anumite tem- ■ peraturi și presiuni. Dar ce labirint de țevi și re- I zervoare ! Cîți parametri ce trebuie respectați cu strictețe pe fiecare treaptă a procesului tehnologic ! Cîte a- parate și diagrame ce-ți solicită atenția ! ...Lasecția DA (distilație atmosferică), una din cele șase secții fruntașe ale rafinăriei, Romică Cre- meneanu, Ion Moruzl și Petru Carola — toți tineri uteciști — sînt măsurători de țiței. Sarcina lor e să primească țițeiul de afară, să-1 pompeze în rezervoare și de aici, după o tratare sumară, să-1 repom- peze în instalații. O treabă nu tocmai complicată. Cel puțin așa e socotită. Un tînăr ca- re-și propune să devină rafinor cu funcția aceasta trebuie să înceapă, în ultimul timp se vorbește destul de des despre cei trei. Ei au făcut ca, pe instalație, să se obțină economii de țiței și de derivate ale acestuia de zeci de tone. Cum ? Tinerii ne explică cu simplitate : aplicînd cu strictețe măsurătorile necesare, ținînd sub supraveghere flănșile și ventilele, conductele, garniturile pompelor, într-un cuvînt toate locurile pe unde țițeiul s-ar putea prelinge și risipi înainte de a a- junge la destinație. în urmă cu două săptămîni s-a spart garnitura la una din pompele cu debit mare. Numai prezența de spirit și înde- mînarea lui Cremenea- nu și a lăcătușului de serviciu au salvat de Ia irosire mai multe tone de țiței.

SĂ DISCUTĂM
DESPRË :

c aracteristică esen
țială a tinereții (o 
aflăm cu toții zi 
de zi) dorința con
tinuă de afirmare 
a personalității in 
cele mai diversă 
sectoare ale muncii 
sociale găsețte în 

noastră cimpuri 
afirmare, zone

Încredere. S-a 
acea distan- 

acel „lasă, să

de

clipele, o- 
ți, poale, 

pierduți 
reîntoarce

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. 
a Il-a)

ocroti(l de aripa — din cale a- 
fără de îngăduitoare — a . pă
rinților. Oferim, spre meditație, 
un caz.

— Așadar nu face nimic...
— Nimic... Ba nu, mai joacă 

fotbal.
I se spune Gigi. Are optspre

zece arii, e foarte înglt ți destul 
de bine legat. Intr-o bună zi 1 
s-a năzărit să se uite în oglin
dă ți să constate: „Gata, am 
crescut. Sînt mare ți nu mai am 
probleme. De-acum, a ta-i via
ta"...

ILUZORIUL

societatea 
fertile de 
Înaripate 
scurtat parcă 
ță tradițională,
mai crești, nu 
te grăbi, vin 
toate la timpul 
lor", care mas
ca, de fapt, o 
lene și o frică 
de acțiune ca ți 
cum 
rele 
anii 
s-ar
găsindu-te mai 
„copt“, „mai 
pregătit pentru 
viată". Nu se 
mai miră ni
meni în fata 
cercetătorului, a 
conducătorului 
de întreprinde
re sau a litera
tului de treizeci 
de ani și nu mai 
exclamă nimeni: 
„Vai, dar e atit 
de tînăr I", lă
țind să se înțeleagă o pripeală 
sau cine țtie ce incompetentă 
în alegerea făcută, fiindcă azi, 
unicul criteriu- este realizarea, 
lucrul înfăptuit, pozitiv, cartea 
de vizită a oricărui om din 
patria noastră.

Si totuși mai întîlnețti uneori 
tineri cărora deți nimic 
lipsețte, rămîn ca într-o 
somnolentă, departe de 
tumult, vegetînd parcă în să mai prindă puteri, cîteodată

partă. Constantin I., a plecat cu 
toată mobila, zicind că era a lui, 
agonisită din salariul său, ca 
și cum Ilinca. I., in optsprezece 
ani de muncă în gospodăria 
casei n-ar fi făcut nimic. A lă
sat în urma sa trei camere a- 
proape goale, doi copii, pe Gigi 
ți pe sora sa Viorica, și un 
„principiu" care, din păcate, a 
fost repede însușit de 
Gigi l

— Un copil trebuie 
că liber ca pasărea 
fără supraveghere. Orice îngră

dire îl poate fa
ce fricos, neîn
crezător...

In litera aces
tei „educații" 
părintești, Gigi 
și-a desfășurat 
un nesfîrșit lanț 
de chefuri, de 
plimbări ți „Cea
iuri dansante“ 
privite, acum, 
de la distahfă 
de tată cu toa
tă admirația ți 
înțelegerea. Pri
mul rezultat : 
Gigi rămîne re
petent în clasa 
a X-a Ia Școala 
medie nr. 2. Nu 
s-a mai réin
scris la acelațl 
liceu, îi era ru- 
șine și a hotărit 
să se descurce 
fi. In ianuarie, 

reușit să-și gă-

băiat, desă créas- 
cerului,

GH. BACIU

nu le 
dulce 
orice 
ideea

(Continuare în pag. a II-a)

SALVARE“

MIHAI HETCO

(Agerpres)La cooperativa agricolă Găneasa, mecanizatorii din brigada 
lui Gheorghe Prian însămîntează cu porumb ultimele suprafețe 

Foto ■ AGERPRES

Toate au-pornit de cînd Con-, 
stantin I., tatăllui Gigi, începu-, 
se să dea pe acasă tot mai rar 
ți-n totdeauna cu chel. Avea 
foarte multe „deplasări" pe te
ren ce nu . putea fi prevăzute 
niciodată. In apartamentul fa
miliei. I.,, din „B-dul .Construc
torilor" lumina, nu'se mai, stin
gea nopți de-a rîndpl,. se au
zeau fipete ți drîntituri - de uși.

La procesul care a urmat, s-a 
hotărit ca cei doi sofi să se des-

singur, cum o 
anul trecut a 
sească un serviciu de munci
tor necalificat și să urmeze 
clasa a X-a la fără frecventă. 
Lipsindu-i calificarea necesară, 
munca îi era mai grea ți mai 
slab retribuită, iar noii colegi, 
absolvenți a diferite școli pro
fesionale cîțtigau poate dublu 
fa[ă de-el. După „multiple cău
tări" G. I. a intenționat să re
zolve lucrurile apelîrid la solu
ția... căsătoriei (găsise el o fată 
dispusă să meargă cu el ■ la 
Sfat, dar care l-a părăsit deîn- 
dată ce a aflat mai bine ce e cu 
el). $i așa, a arborat poza omu-

încă 7000 ha

S-au terminat plantările de pomi. Gospodăriile de stat și cooperativele agricole au mărit în primăvara aceasta livezile cu peste 7 000 ha. Ele se adaugă celor 345 000 ha cît totalizau livezile țării noastre la sfîrșitul anului trecut. în noile plantații predomină soiurile superioare de mare valoare economică și comercială, rezistente la păstrare în depozite frigorifice și la transport.



A
ni pătruns de-tt 
lungul sobrelor 
culuoare ale uni- ij versității clujene 
„Babeș-Bolyai",

| în lumea exactă a 
teoremelor, a cal-I cuiului, a înalte
lor combinații 

chimice. Ne-am adresat unor 
cadre didactice de frun
te cu rugămintea de a împăr
tăși cititorilor ziarului nostru 
aspecte din munca și expe
riența colectivelor pe care le 
conduc.

• Acad. prof. dr. docent 
PETERFI ȘTEFAN, prorector

• Prof. dr. docent ALE
XANDRU. ROȘCA, membru 
corespondent al . Academiei 
Republicii Socialiste România, 
prorector.• Prof. dr. IOAN URSU, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, prorector.
Convorbirea a început pe te
ma : „De pe băncile univer
sitare, la catedră și la masa 
de lucru a cercetătorului".Prof. Al. Roșea : In cadrul

universității 
noastre, selec
tarea viitorilor 
cercetători și 
cadre univer
sitare începe, 
ca pretutin
deni, cu notarea pe care e- 
xaminatorii o 
acordă în veri
ficările prileju
ite de sesiuni. 
Totuși, tre
buie să pre
cizăm, este un 
criteriu destul 
de aproximativ, 
cîtuși de puțin 
infailibil. Se 
întîmplă une
ori ca un tînăr 
să nu poată face față noului 
ritm de muncă, ori chiar să 
nu posede acea perspicacitate 
și fantezie care caracterizea
ză munca de cercetare.Prof. Ioan Ursu : Tocmai 
pentru a evita astfel de si
tuații, în momentul cînd sem
năm „actul de naștere“ al vii
torului cercetător și cadru di
dactic universitar avem în 
vedere, în afară de notele ob
ținute la examen, profilul său 
moral, activitatea sa socială 
și, se înțelege de la sine, acti
vitatea în cadrul cercurilor 
științifice.Prof. Al. Roșea: într-ade- 
văr. Și eforturile noastre sînt 
îndreptate tocmai spre defi
nirea personalității tînărului. 
Deși există o perioadă de sta
giu, cînd acesta, în „gradul" 
de preparator, începe să-și de
finească profilul didactico- 
științific — la baza verificării 
rămîn, totuși, examenele de 
doctorat, începlnd chiar cu 
admiterea pentru calitatea de 
doctorand. Pentru a ajută cît 
mai mult pe viitorul cercetă
tor s-a inițiat o formă de „an
trenare" prin ceea ce s-ar pu
tea numi „mica doctorantu
ra". Adică, organizarea de se
siuni interne de comunicări, 
in cadrul catedrelor și al fa
cultăților, expuneri asupra 
metodelor de lucru ; într-un 
cuvînt, diferite mijloace pen
tru introducerea în lumea

O inedită manifestare muzicală
Activitatea laborioasă din acest 

an a elevilor și profesorilor Liceu
lui de Muzică nr. 1 din Capitală a 
Început să-și arate roadele chiar 
din primele săptămini ale trimes
trului trei. Printre manifestă
rile artistice planificate In această 
perioadă se înscrie și una deosebit 
de interesantă și originală. Este 
vorba de audiția clasei de canto 
popular a profesoarei Mia Barbu, 
susținută în cadrul conferinței „E- 
voluția cîntecului românesc", în 
noua sală de festivități a liceului.

lncepînd cu ,,ceata colindători
lor", formată din toti elevii clasei 
îmbrăcati în costume naționale, 
audiția s-a desfășurat cu o variată 
exemplificare practică a expunerii 
teoretice. Conferențiara a prezen
tat foarte documentat si cu multă 
câldurS principalele genuri ale cîn
tecului popular românesc : colin
dul, cîntecul de leagăn, ceremo-

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

PREZENTA 
TINERILOR

Maistrul Nicolae Tilincă e obișnuit, prin funcția pe care o are, să privească lucrurile în ansamblu. Deși tînăr, aportul lui la bunul mers al instalației, la succesele obținute pînă acum ca și la cele cu care colectivul se pregătește să întâmpine ziua de 8 mai este experiența. Un timp a fost detașat, ca specialist, la rafinăria din orașul „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“. A luat parte la montarea unor agregate complexe. De acolo s-a întors cu orizontul mult lărgit. Au urmat propuneri de raționalizare, toate vizînd competența și maturizarea în materie a tînărului maistru. Măsurile luate în vederea micșorării procentului de volatilizare la produsele petroliere vor fi generalizate și în alte secții.Competența în meserie — o expresie întîlnită frecvent în secția AMC (aparate de măsură și control). E, obiectivul spre care țintește orice tînăr, și nu numai tînăr. De reținut că aproape 80 la sută din secție o formează tinerii. într-o întreprindere de proporția rafinăriei Ploiești, unde majoritatea fabricației e automatizată și semiautomatizată, supravegherea, reglarea și repararea aparatelor de măsură și control sînt operații hotărî- toare pentru buna desfășurare a proceselor tehnologice. Aici 

propriu zisă a cercetării 
științifice.Prof. Ioan Ursu: Aceasta 
este și perioada cînd tînărul, 
în afara muncii de acumulare 
a unui bogat bagaj de cunoș
tințe profesionale, depune și 
eforturi pentru însușirea unor 
limbi străine de circulație 
universală — element absolut 
necesar desfășurării la nivelul 
actualelor cerințe a activită
ții didactico-științifice. în li
nii mari acesta a fost drumul 
parcurs de la banca studen
tului la catedră și la masa de 
lucru a cercetătorului, a mul
tor cadre didactice tinere care 
au participat cu succes la di
ferite manifestări științifice 
naționale și internaționale. 
Dintre aceștia putem aminti 
pe conferențiarul Stan Dumi
tru, prodecan al facultății de 
matematică, fizicienii Iuliu 
Pop și Nicula Alexandru, pe 
chimiștii Haiduc Ionel și 
Marcu Gheorghe, pe natura- 
liștii Onoriu Rațiu, I. Mure- 
șanu și mulți alții.

„MICA
DOCTO
RANTURA“

Rep. : Din cele discutate 
pînă acum reiese că activita
tea didactică și cea științifică 
se interferează.Prof. Ioan Ursu : Desigur. 
In cazul nostru aceste două 
aspecte ale activității, la un 
anumit moment au un punct 
de plecare comun : documen
tarea, mai precis cunoașterea 
a tot ce este mai nou în do
meniul respectiv, la nivel 
mondial (tocmai aici însuși
rea limbilor de circulație uni
versală își spune cuvîntul).Prof. Al. Roșea : In acest 
context trebuie să precizăm 
că laboratoarele documentare 
sînt nu numai necesare, dar 
se impune o intensificare a 
activității în sfera lor. O pri
mă materializare a cercetări
lor efectuate este de fapt edi
tarea diferitelor studii' și co
municări în cadrul publicației 
periodice „Studia Universitas 
Babeș-Bolyai" — publicație 
în paginile căreia prezența 
tinerilor cercetători este preg
nantă.Acad. Peterfi Ștefan : Apa
riția acestor studii și comuni
cări în paginile periodicului 
nostru ar trebui să fie urma
tă de o promovare mai inten
să decît pînă acum a tineri
lor la manifestări de nivel 
înalt, interne și internațio
nale în special.Prof. Ioan Ursu: De fapt 
pentru a spori prezența tine
rilor noștri cercetători la ma-

nialul de nuntă, repertoriul fune
bru, doina vocală și instrumentală, 
cîntecul propriu-zis, balada și, în 
fine, un exemplu de inspirație crea
toare din muzica populară — două 
cintece de Tiberiu Brediceanu.

Elevii, preluînd tonul afectiv șl 
distinsa tinută a prelegerii au 
clntat cu multă dăruire, aducînd 
astfel un omagiu emoționant crea
ției noastre populare. Remarcăm 
pe : Popa Georgela. Rîpeanu Lu
cia (clasa a ÎX-a), Purcăruș Con
stanta, Tunase Gherghina (clasa a 
X-a), Buican Florfea (clasa a 
Xll-a), la care s-au adăugat in
strumentiștii : Necșoiu Nlculae 
(fluier și nai — clasa a X-a) și 
Ulei Marin (țambal — clasa a 
tX-a).

Prof. GR. BĂRGĂUANU
Liceul de muzică nr. 1 

din București

— ne spune tovarășul Ștefan Bunușiu, maistrul principal — specializarea și ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale practic nu au limită. Prezența la cursurile organizate în acest scop în secție sau pe rafinărie e de sută la sută. Categoria de încadrare medie, cu toate că e o secție de tineret : 6—7.Din biroul secretarului comitetului U.T.C. pe rafinărie, și apoi din al inginerului-șef, perspectiva se întregește. Angajamentele luate în cinstea aniversării partidului au fost îndeplinite, iar la unii indicatori de bază depășite. Ingineri, tehnicieni și muncitori tineri și-au înscris numele, alături de cei din generația mai vîrstnică, în toate acțiunile mari care au adus rafinăriei prestigiul binemeritat. Tinerii ingineri Marta Buduloiu, Cornel Sera, Gheorghe Io- nescu. Camelia Țînțăreanu și-au adus aportul la modernizarea fundamentală a unor agregate. De exemplu, prin modificarea procesului tehnologic la instalația de fracționare a gazolinei, valoarea produsului rezultat (înainte gaze obișnuite utilizate la încălzit, acum propan destinat combinatelor petrochimice) a crescut cu aproape 600 de lei pe tonă. Iar prin transformarea instalației DA-4 într-o instalație modernă de fabricare a uleiurilor electro-izolante, se obțin în prezent noi sortimente de uleiuri necesare industriei, care înainte se importau. 

nifestări de mai mare anver
gură un rol deosebit îl joacă 
trimiterea lor la institute spe
cializate, în schimburi de ex
periență pe perioade de 1—2 
luni. Deosebit de aceasta în 
cazul celor cu evidente pers
pective, și nu sînt puțini, spe
cializarea în străinătate a de
venit o metodă curentă.Acad. Peterfi Ștefan : Trebuie să precizăm că aceste 
schimburi de experiență cu 
colegii din străinătate se află 
în mod deosebit în atenția 
noastră. Factorii după care 
ne ghidăm sînt atît capacita
tea cercetătorului respectiv, 
profilul și importanța temati
cii pe Care o abordează, cît și 
nivelul institutului la care ur
mează să plece.Prof. Ioan Ursu: Impor
tanța acestor schimburi de 
experiență este și mai evi
dentă în cadrul specialități
lor noi, recent apărute și în 
plină dezvoltare.Acad. Peterfi Ștefan : In
tr-adevăr se poate vorbi 

despre apari
ția unor disci
pline noi cum 
ar fi: biofizica, 
biochimia, ge- 
petica, ciber
netica, ‘ disci
pline care ma
nifestă tendin
ța de înlocu
ire a științelor 
clasice, cu sfe
re prea largi 
de cuprindere, 
în actualul sta
diu.Prof. Al. Roșea : Legat de 
aceasta se poa
te spune că și 

învățămîntul 
nostru superi
or, instituit pe 
coordonate cla

sice, va suferi într-un viitor a- 
propiat — așa cum se arată 
în directivele celui de al IX- 
lea Congres al P.C.R. — un 
proces de modernizare și, im
plicit, o îmbunătățire, o mo
dernizare atît a laboratoare
lor cît și a formelor de cer
cetare.Acad. Peterfi Ștefan : Ne a- 
flărn în fața unei necesități 
de actualizare a sistemului 
învățămîntului universitar. 
Cu atît mai mult cu cît divi
ziunea pe aceste noi discipli
ne incumbă modificări de or
din metodico-didactic. Și pri
vind aspectul didactic al 
activității cadrului universi
tar, se ridică problema unei 
meticuloase documentări cît 
și a unei judicioase organizări 
a timpului de muncă ; acestea 
sînt necesare pentru a permi
te existența unei fructuoase 
activități.Prof. Ioan Ursu : Avîndu- 
se în vedere complexitatea 
sarcinilor noastre, este impe
rios necesară prezența unui 
climat corespunzător, din toa
te punctele de vedere, în ca
drul colectivului de muncă. 
La crearea acestui climat tre
buie să contribuie atît tînărul 
cercetător, cît și cadrul didac
tic cu experiență. Numai o 
asemenea atmosferă este pro
pice rezolvării unor teme cu 
caracter fundamental.

PAVEL AIOANEI 
RADU BĂDILĂ

DINTRE MIILE DE NUME 
ciodată poate, poartă nu cămașa de zale a istoriei ci hainele obișnuite în care ne îmbrăcăm toți.

★După cum femeile din satele Maramureșului, sau bărbații pe care îi întîlnisem în autobuzul către Sighet se îmbră- cau în hainele obișnuite lor, la lucru și la sărbătoare, în curți, în pădure și la stînă.Cînd intru într-un muzeu mă pregătesc pentru priveliștea rară și pentru admirarea vechimii. La Sighet, în muzeul orașului, mă oprisem lîngă porți de lemn a căror lucrare avusese ca scop, bănuiam, la început uimirea privitorului prin arta unică ; și întîrzia- sem în fața ștergarelor și a sumanelor alese și a neuitatelor „zadii“, în care se coceau Culorile : roșu închegat, ape de galben, verde pălit, cărămiziu iute. Mi se părea potrivită o- crotirea frumosului sub sticlă, oprirea pasului în pragul porții.Dar într-o zi de tîrg străzile Sighetului s-au umplut, dimineața, de culori, aceleași și mai înflorite decît în muzeu ; și femeile îmbrăcate ca acasă, sau ca în eternitatea frumosului popular, duceau coșuri cu fructe și desagi cu brînză sau

EXPOZIȚIE 

ÎN ȘCOALĂ
Ieri, la amiază s-a deschis la 

clubul Uzinei de mașini electri
ce din București o interesantă 
expoziție de material didactic 
executat de elevii școlii profe
sionale. Expoziția a fost orga
nizată în cinstea celei de a 
45-a aniversări a creării P.C.R.

în legătură cu scopul și im
portanta acestei expoziții pen
tru buna pregătire a viitorilor 
muncitori ne-am adresat tov. 
ION CAPAGEA, director de 
studii, care ne-a declarat :

— Predarea lecțiilor teoretice 
pe baza unor materiale didac
tice intuitive este o necesitate 
de prim ordin in iiecare școală 
profesională. Adecvate progra
melor școlare, materialele pe 
care le vedeți aici ajută la a- 
dîncirea cunoștințelor teoretice 
și la clasificarea aplicațiilor 
practice.

De reținut, in primul rind, 
că toate exponatele sînt exe
cutate de elevi care au primii 
un sprijin prețios din partea 
cadrelor didactice, a muncito
rilor și inginerilor din uzină.

Primul folos practic și ime
diat pe care ni-1 va procura a- 
ceasta expoziție va fi, evident, 
Înzestrarea cabinetului tehnic 
al școlii cu piese noi, deci cu 
materiale didactice noi ce vor 
fi utilizate la lecțiile teoretice.

Pe deasupra tuturor conside
rentelor, insă, realizarea expo
natelor din această expoziție 
mai are o semnificație și poate 
cea mai frumoasă și mai plina 
de speranțe : ea demonstrează 
existenta in școala noastră a 
unor tineri realmente talentați 
pe care nădăjduim să-i vedem 
după absolvire, in primele rin- 
duri ale constructorilor socia
lismului.

I. B.
în fotografie : un aspect de la 

deschiderea expoziției

Foto : N. STELOR1AN

Premieră teatrală 
în Valea Jiului

Colectivul Teatrului de stat 
„Valea Jiului“ din Petroșeni a 
prezentat în premieră pe țară 
piesa „Atrizii" de Victor Efti- 
miu, în regia artistului emerit 
Ion Olteanu. Spectatorii s-au 
bucurat de a avea în mijlocul 
lor, ca oaspete, pe autorul 
piesei, cu care au avut și o 
întîlnire înaintea spectaco
lului.

Actorii teatrului din Petro
șeni pregătesc acum un mon
taj literar artistic închinat ce
lei de-a 45-a aniversări a 
partidului. După 8 mai, ei vor 
întreprinde un ^turneu prin 
mai multe localități din regi
une cu noua piesă care a vă
zut recent lumina rampei.

(Agerpres)

valuri de pănură de un albastru smălțuit, bărbații tîrguiau obiecte de lemn crestat, cu nimic mai prejos decît cele văzute sub sticla vitrinei de muzeu.Și iar mi-am amintit de i- maginile suprapuse ale Maliu- cului, existînd una într-alta, statornicia și prefacerea cuprinse amîndouă în ziua contemporană ; ca acea apă fermecată, fără nume, din munții Maramureșului care se întâlnește cu una reală, puternică arteră industrială a țării: Dunărea.
★Un localnic, din orașul de pe malul Dunării, acum a- proape bătrîn, mărturisea că l-ar fi îngrozit trecerea timpului în vechea urbe, „Dacă ar fi rămas așa cum l-am cunoscut, Galații m-ar fi îmbătrî- nit mai repede decît vîrsta...“ Chiar tîhăr fiind omului i se părea că trăiește ani seci și părăginiți ; în jurul lui străzile, clădirile intrau parcă în pămînt, piereau sorbite de i- grasie, mîncate de rugină ; primăvara și toamna mahalalele erau înnecate de apa ploilor și a viiturilor ; și tinerețea i se părea mai trecătoare decît era, speriat de repedea paragină la care era martor.îl știu demult, de cînd, bărbat matur, venea să muncească alături de tineri la scoaterea orașului din ruină.Mulți dintre acei tineri de atunci sînt constructori — ingineri sau tehnicieni — ai noului oraș Galați, viitorul port al oțelului cum i se mai spune. Un oraș întemeiat de cetățenii lui, alături de atâția oameni veniți din toată țara, iată ce s-ar putea spune despre

Cine „bate cuie“

în pantofii cumpărătorilor
în ziarul „Scînteia tine

retului“ din 30 martie a a- 
părut un articol cu titlul de 
mai sus privind calitatea 
pantofilor confecționați prin 
sistemul de vulcanizare di
rectă. Pe adresa redacției 
au sosit următoarele scri
sori :

Răspunsul angajant 

al fabriciiCele relatate în articolul publicat — se spune în răspunsul semnat de tovarășul P. Dumitrescu, directorul Fabricii „Pionierul“ — sînt juste. Defecțiunile caracteristice mai importante care apar în procesul tehnologic sînt: fisuri în partea de jos și degradări ale feței încălțămintei. Prima defecțiune reprezintă un procent minim și există în fabrică condiții pentru a o e- limina. Cea de-a doua defecțiune, sesizată de ziar, consti- tue încă o problemă în spre care ne vom îndrepta eforturile.Analizele noastre ne-au condus la concluzia că degradarea feței încălțămintei în procesul de vulcanizare, la temperaturi de 150—180 grade Cel-

Galații socialismului. Cei ce au astăzi vîrste cuprinse între 20 și 30 de ani aspiră, deopotrivă cu niște oameni din vechime, cărora cronica poate nici nu le-a însemnat numele, la recunoștința pe care o datorăm întemeietorilor și la a- mintirea care Ii se cuvine. După cum, iarăși, trebuie să alăturăm timpi depărtați cînd vorbim și de alte așezări de pe pămîntul ’ țării. De la bă- trînul stejar, care a făcut cunoscut țării Borzeștii, pînă astăzi cînd Borzești și orașul Gh. Gheorghiu-Dej au devenit leagănul petro-chimiei din Moldova ; de la vremea baladei meșterului Manole la acest timp lucid, în care s-a construit Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș.Puterea și hărnicia lumii de pe aceste pămînturi strălucesc odată în legendă și încă o dată în zilele noastre.Noi, ceilalți, omul de la Hunedoara, monteurul de la Cra- iova, constructorul Bistriței electrice, creatorul primelor strunguri, cel al primelor locomotive Diesel electrice românești, inginerul șantierelor de hidroameliorații, cei ce au construit primele tractoare din țară, primele utilaje petrolifere care ne-au dus faima între neamurile lumii, omul de știință care a făcut primele mașini de calcul, lansatorii primelor cargouri : — cîțiva dintre întemeietorii României Socialiste. Dintre miile de nume pe care ar trebui să le rețină istoria s-a ales unul, 
Comunistul, cuprinzător pentru toate dăruirile și faptele anilor noștri.Partidul comuniștilor, depo

sius, se datorește calității inconstante a semifabricatului — șpaltul velur.Răspunsul menționează, în continuare, măsurile preconizate de conducerea fabricii pentru îmbunătățirea calității acestui sortiment de încălțăminte : întărirea exigenței comisiei de recepție, efectuarea de analize fizico-chimice în. laboratorul fabricii la fiecare lot de semifabricat, respingerea pieilor necorespunzătoare livrate de către tăbăcării ; în cazul terminării stocului, vor fi înlocuite cu piei huțing, care sînt mult mai rezistente.Referitor la celelalte defecte semnalate în articol : denivelări ale branțurilor Interioare, cusături de îmbinare asimetrice — deși nu caracterizează întreaga producție — ele mai apar uneori din cauza neglijenței muncitorilor și controlorilor tehnici de calitate.Colectivul nostru de muncă a dezbătut problemele ridicate în articol și asigurăm ziarul că s-au luat și se vor lua în continuare măsuri pentru ca produsele noastre să fie în permanență la nivelul exigențelor sporite ale cumpărătorilor.

zitarul năzuințelor unui întreg popor, gînditor înțelept și conducătorul înfăptuirilor trainice, a conectat energia oamenilor dîndu-i rost și preț nou. Și de aceea, puterea și hărnicia oamenilor de pe aceste pămînturi strălucesc odată în legendă și încă o dată în zilele noastre.
ILUZORIUL 
„COLAC

DE SALVARE“
lui „prea tînăr" (las că e vre
me, zice, am viața inainte).

Ce cred ceilalți, oamenii cei 
mai apropiați, membrii familiei 
sale despre acest' mod de a-și 
lenevi tinerețea ?

Am stat de vorbă cu Dumi
tru N„ maistru la Uzinele „Vul
can“. unchi, cu llinca I„ mamă, 
(pe tată nu l-am găsit dar ne-a 
trimis prin cineva părerea lui: 
„tinărul să fie lăsat in pace, să 
se descurce singur, iese el Ia 
liman"), tn răspunsurile tuturor 
acestor oameni cîțiva dintre 
cei asupra cărora planează cu 
justificările firești o responsabi
litate certă asupra evoluției lui G. I. am descifrat, deși aparent 
împotriva unor neînțelegeri re
ciproce, un amănunt comun, o 
părere care se vrea fustlffcare 
și salvarea, în același timp.

— Bălaiul e tînăr..., ni se 
spunea.

— Tînăr, ttnăr, dar vremea 
nu așteaptă.

Și răspunsul 

incomplet al 

Direcției generale„Colectivul de conducere al D.G.I.P.C. (Direcția generală industrială pielărie și cauciuc) a luat act — se arată în răspuns — de articolul publicat în „Scînteia tineretului“. Pe această bază s-a dispus o analiză minuțioasă a situației care a generat defecțiunile semnalate“.Să vedem însă ce măsuri s-au luat în urma acestei a- nalize.„S-a refăcut instructajul comisiilor de recepție, s-a procedat la verificat..a funcționării mecanice a preselor pentru a se elimina tăierea materialului de față, s-a luat legătura cu Institutul de cercetări pielărie și cauciuc pentru a se realiza o colaborare mai strîn- să în vederea îmbunătățirii compoziției cauciucului etc“.în schimb, Direcția generală —• cea mai în măsură — nu indică în răspunsul trimis redacției ce măsuri s-au luat pentru îmbunătățirea calității prelucrării pieilor de către tăbăcării (care aparțin tot a- cestei direcții) deoarece — așa cum ne informează și fabrica — calitatea principalei materii prime condiționează durabilitatea și aspectul încălțămintei.De asemenea, Direcția generală nu ne-a informat nici despre măsurile preconizate, în lumina obiecțiilor făcute de către specialiștii din producție privind corelarea prevederilor S.T.A.S.-ului pentru tăbăcării cu cerințele actuale și normele tehnice ale fabricilor care prelucrează pieile.Socotim răspunsul Direcției generale incomplet și așteptăm ca într-o nouă scrisoare să elucideze aceste probleme care cad în sarcina sa și care trebuie rezolvate fără întîrzie- re.

— A, o să-l schimbe ea, via
ta 1

Adică, ziceau dinșii. n-aveți 
nici o grijă, ce să ne batem 
capul, viața rezolvă totul. Via- 
ța o să-l facă pe G. I. mai deș
tept, viața o să-l corijeze, o să-l tempereze.

Totul pe seama vieții. Dar 
cine reprezintă viața asta ? 
i-am Întrebat.

Alții, necunoscuții, oricine 
cineva din afară care, în con
cepția acestor rude și părinți, 
„vor avea ei grijă“ de băiatul 
lot, 11 vor „struni ei".

Ni s-a părut ciudată, cu totul 
anti-pedagogică. această con
cepție care, li unește in ires
ponsabilitate asemenea, unei 
pinze subterane pe membrii fa
miliei lui G. 1. Ajuns la 18 ani, 
leneș, chiulangiu, petrecăreț, 
nedeprins cu glndirea și ordi
nea firească a comportării, este 
pus ca o podoabă in brațele so
cietății de la care — sub de
numirea vagă de „viață" — se 
așteaplă să-l facă om așa cum 
ar fi vru! ei. Avind, „maximă 
încredere" în viată, tatăl dă bir 
cu fug iții; unchiul care ar 
fi putut să-l atragă spre fabri
că, n-o face Suficient ; iar 
mama, pînă atunci, îi oferă 0 
mincărică bună și un costum 
de haine.

Știm, viața, societatea, sînt 
foarte importante, rolul lor șl al 
colectivelor în educația genera
ției tinere este foarte mate. 
Dovedit. Dar nu este, la urma 
urmei, dublată de o suficientă 
doză din fuga de Indalotire 
de părinte această „Încredere" 
In rolul educator al societății 
atita timp cit tu. tatăl, tu mama 
nu iaci nimic pentru copilul tău 
și aștepți ca de educația lui să 
se ocupe alții ?.

amHim
HAIDUCII — cinemascop 

rulează Ia Patria (orele 8 ; 10» 
12,15; 16,45; 19; 21,15).

O CLASĂ NEOBIȘNUITA 
rulează la Republica (orei« 
9,15; 11,30; 14;. 16„3Qt 18.45; 21).

VISCOLUL — cinemascop 
rulează la Luceafărul’ (orele 
9,30; 11,45;’ 14; 16,15; 18,30;
20.45)

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop

rulează la București (orele 9.30; 
12,15; 15.30; 18,15; 20,45). Glo
ria (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,30; 
12; 15,15; 17,45; 20,30).

WINNETOU — cinemascop — 
seria a II-a

rulează le Flâreasca (orele L’,'50; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45).

WINNETOU — cinemascop — 
seria I

rulează la Cotroceni (orele 
10,30; 15.30; 20,30), de la ora 
18 rulează filmul CARTIERUL 
VESELIEI.

PARCAREA INTERZISĂ — 
rulează la Capitol (orele 10: 
12; 14; 16; 18.30; 20,30). Volga 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30), de 
la ora 18,45 rulează filmul 
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR am
bele serii. Miorița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

HAI, FRANȚA !
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30(21), Arta 
(orele 10; 12.30; 15; 17,30; 20), 
Modern (orele 9,45: 12: 14,15; 
16,30;. 1’8,45; 21). . ,

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Victoria (orele 10; 
12,30; 15,45; 18,15; 20,45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

PROCESUL DE LA NÜRN
BERG — ambele serii

rulează la Lumina (orele 9,15; 
12,45; 16.30; 20,15).’

TOM JONES
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45).

Cadru din filmul, O clasă ne
obișnuită"

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

DOI — cinemascop — STÎN- 
GACIUL

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 In continuare).

SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ

rulează la Giulești (orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30), Grivita (orele 
10; 12,30; 15,30), de la orele 
18; 20,30; rulează filmul VIAȚA 
ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA.

CHEILE CERULUI
rulează la Feroviar (orele 16,15; 
18,30; 20,45), de la orele 9; 
11,30; 14 rulează filmul ÎN
DRĂZNEȚUL PARDAILLAN. 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 11, 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Bucegi (orele 18;
20,30),  de la orele 10; 12,30;
15,30; rulează filmul VESELIE 
LA ACAPULCO.

DUPĂ MINE, CANALII ! 
rulează la Excelsior (orele 9,30; 
12; 15,15; 17,45; 20,30), Totnis 
(orele 9,30; 12; 15,15; 17,45;
20.30) , Rehova (orele 15,30; 18;
20.30) .

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop

rulează la Cosmos (orele 15,45; 
18; 20).

TRANZIT — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Buzești (orele 15;
20.30) , RUNDA 6 rulează la o- 
rele 17.45).

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

CALEA VICTORIEI SAU 
LUMINA VERDE

rulează la Munca (orele 16;
20,30),  PROCESUL ALB, rulea- 
ză la orele 18,15.

LA PORȚILE PĂMÎNTUL UI 
— cinemascop

rulează la Dacia (orele 9,30» 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Crîngași (orele 15,45; 18; 
20,15).

CHEIA VISURILOR
rulează la Vitan (orele 15,30i 
18; 20,30).

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

NU PLÎNGE, PETER
rulează la Aurora (orele 17,45;
20.30) , de la orele 10; 12,30; 15 
rulează filmul FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD.

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Viitorul (orele 15; 
17; 19: 21).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Colentina (orele 15; 
17,45; 20,30).

DESENE SECRETE
rulează la Lira (orele 16; 18,15;
20.30) .

TeleviziuneJOI 28 APRILIE19.00 Telejurnalul de seară.19.15 Pentru cei mici : Ala-Ba- la, emisiune de jocuri. 19.40 Știință și tehnică pentru elevi : Tn vizită la Observatorul astronomic. 20.00 Cartiere noi în București. O producție a Centrului de documentare pentru construcții, arhitectură și sistematizare. 20.25 Trei tablouri pe săptămînă comentate de Ion Frunzetti. 20.40 Orașele muzicii de George Sbîrcea. Emisiunea I : Viena.21.15 Atlas folcloric . Țai'aCri- șurilor. 22.00 Comici vestiți contemporani. O seară împreună cu Jacques Tați, Fernan- del, Norman Wisdom. 22,40 Telejurnalul de noapte. 22.50 Mic concert de televiziune: Transmisiune de la Praga. 23.3.0 Buletin meteorologic. 23.35 închiderea emisiunii.



Ceea ce surprinde de la început în versurile primite la redacție în ultima perioadă de la elevi este nivelul, în general, ridicat al poeziilor, dovadă a înălțimii la care se găsește acum ștacheta tinerei poezii în genere. N-am putea spune că nu s-au primit zeci de plicuri din care nu se putea reține nimic, dar cele 10—12 promisiuni mai vechi și mai noi materializează un proces rapid de evoluție.Iată, de pildă, Ion 
Dumitru Tutunea,

elev din Tulcea, ne expediază, lîngă versuri comune, și versuri de autentică frumusețe cum 
ar fi: „Mă va primi 
pămîntul căci sînt 
din el o parte, / 
Sînt fragedul plă- 
mîn prin care să 
respire. / Mă va 
primi pămîntul căci 
sînt din el o parte, 
/ Sînt frămîntat și 
cresc în veșnică 
dospire, / Sînt pîine 
rumenită mușcată 
de iubire.“ Mai cu seamă acest din urmă vers ne vorbește despre posibilitățile autorului. „în mine curge rîul cu malurile-n vene...“ exclamă poetul tî- năr în aceeași poezie și ne convinge încă o dată. Iar cînd se exprimă despre 
„sculptura roșcată 
de soare apus“ el arată o față nouă, mai plastică, a posibilului său talent. Tot în „Sculptor“, poemă dedicată lui Brîncuși, ascultăm versuri foarte melodioase și nu lipsite de o mișcare a ideii: 
„Cu dalta în mînă, 
adormi pe o pernă / 
Albastră, din sfera 
eternă... / Dar gîn- 
dul e-același. o ope
ră fină, / Un om ce 
ascunde în mînă lu

mină“. Incolo-lu- cruri mai slabe, contra făcute și lipsite de fior emoțional.
Iordăchescu Nicu- 

lae, elev din Timișoara, scrie mai amplu, de multe ori prozos, nu rareori discursiv, dar izbîn- dește versuri aproape aforistice ca: 
„Tu, timpule mai 
fugi prin lunci / Și 
stele galbene mă- 
nînci / Atunci ești 
ca un mînz de-o lu
nă / Cu buze umede 
în spumă... . EI dedică strofe lacrimii, surîsului. sau scrie „pe umărul poeziei.“ Deocamdată într-o poezie, „Sînt un om“ declanșează un ton poetic, ceea ce ni se pare mai important decît realizarea u- nor versuri de sine stătătoare. Așteptăm.

Scutaru Ionel,elev din Roman, se dezlănțuie într-o scrisoare și într-un grup de poeme în proză, din care reținem, pe de o parte posibilitățile cromatice ale acestui elev iar pe de altă parte pericolul cunoscutei, recunoscute, „beții de cuvinte."

O veche cunoștință : Ion F. Oiște. Frumoasă poezia „Cetate de foc“, dar și aici supără excesul neologistic. Culoarea, în asemenea versuri, este hărțuită nedrept.O reală plăcere ne-au produs versurile numeroase trimise de Geo Nădej de, din care sperăm să publicăm ceva. Entuziasm, simț a' pateticului, curaj verbal !Iarăși o speranță 
— Szabo Ludovic ! El este elev la Timișoara și se pare că a deprins meșteșugul de a încheia poeziile cu versuri

De la toți acești poeți ti
neri așteptăm în continuare 
poezii, nu fără a le atrage a- 
tenția că ne-ar interesa mai 
cu seamă poeziile în care ti
nerețea lor să fie oglindită 
cît mai limpede, mai direct 
și mai nuanțat.

deosebite: „Capul mi-era răvășit ca o turmă de oi“ sau „Șerpii apoi din picuri tîrăsc pe hartă“ sau „Lacrimă sub pomi punînd de dragul unui măr.“De la toți acești poeți tineri așteptăm în continuare poezii, nu fără a le atrage atenția că ne-ar interesa mai cu seamă poeziile în care tinerețea lor să fie oglindită cît mai limpede, mai direct și mai nuanțat.Iată, de pildă, ele
va Harșian Heliana scrie două versuri: 
„în era de prefa
ceri fără seamăn / 
cînd fiece copil sim
ți că ți-e geamăn"

timentul pe care atît de sonor îl exprimă în cele două versuri citate ?Plicurile primite conțin, fără îndoială, bune speranțe. Există o noblețe a sentimentelor celor ce ne scriu, dar există și vorbe, vorbe, vorbe. O ploaie de diminutive sau o lapo-

dar ce folos că se oprește aci, că nu ne dă din toate poeziile sau măcar dintr-o poezie întreagă sen-

viță de neologisme, tentația romanțiosului sau prăbușirea involuntară în hazliu.Eleva Curelaru 
Maria încearcă să cînte tinerețea, dar 
o face nu știu cum, oricum numai tinerește nu. Eleva Gi- 
nerica Voica ne tri- mite poezii, înainte de a fi deprins scrierea corectă. în unele poezii ale altor elevi circulă prea multe afirma

ții grandilocvente fără acoperire în substanța poeziei și iarăși defectul cel mai mare al poeziilor primite în ultima perioadă — vorbele.Dar în cele cîteva plicuri norocoase pe care le-am primit se află și șanse foarte serioase. Le-am citit cu emoție, necăjindu-ne ori de cîte ori o poezie sau alta, care „mergeau“ la un moment dat foarte bine, se încurcau în cine știe ce hățiș verbal de natură diminutivală sau neologistică.Așteptăm, de pe băncile școlilor, po ezii noi, ale tinerilor și virtualilor poeți de astăzi și de mîine.
ADRIAN 
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DE LA 
ELEVI

Destăinuire
Sînt șoim ce zborul vrea să și-l măsoare 
Cu marile furtuni ce bîntuie în larg
Sînt țărm de care navele se-apropie cu drag 
Căci malurile-mi sînt tăiate-n soare !

Spre stele
Precum columna lui Brâncuși 
Tînăr zidar m-avînt spre stele. 
Nu-mi pasă de-oboseală la urcuș... 
Șuvițele de păr îmi cad rebele

Luna o port pe vîrfuri de mistrie 
Și brațu-mi trece fulger, ridicind 
Din cărămizi căldura care urcă 
Să aburească stelele pe rind.

desen de LIVIU FÄRCÄULiceul de arte plastice-București

Artă poetică
In locul inimii port soarele și-mi pare
Că simt în zbateri lungi cum razele mă dor. 
Se vor dăruite, precum mării un fluviu sonor, 
Inimii oamenilor.

CONSTANTIN BAJENARU 
elev, Liceul din Tulcea
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Lui Walt 
Whitman

Walt Whitmann a sosit mai tirziu 
la-nceput a fost tinguirea ierbii 
sărutată de valuri — păsări, 
firul de nisip răsucit în pămînt ca să doară... 
la-nceput a fost cerul 
cenușiu ca o despărțire definitivă, 
la-nceput a fost o femeie 
ce aștepta un bărbat 
s-o iubească...
Au urmat apoi zilele premergătoare venirii Iui 
cînd valurile își zdrobeau frunțile,

sîngerînd printre stînci... 
cînd oamenii se ocoleau mai rar zîmbindu-și puțin 
au urmat strigătele de uimire ale pescarilor 
noaptea, cînd cineva le abătea peștii spre plasele lor 

împletite cu sufletul... 
Au urmat zile cu soare, liniștitele zile

cînd fetele se scăldau zgomotoase lăsîndu-și 
hainele printre răchiți, 
ca niște bucăți de cer sau de mare 
atîrnînd între două păreri — cea de azi, cea de ieri — 
undeva, în preajma lor poate se afla el 
nu să le sperie, o ! nu pentru asta 1 
Poate era chiar stinca pe care se odihneau ele

frumoasele lumii, 
poate una dintre ele era mama Iui Walt...
Și cînd nimeni nu se aștepta, 

cînd toți și toate au reintrat în echilibrul lor 
de balanță 

de undeva, dindărătul unor colibe, 
de undeva dindărătul unor ochi nespus de albaștri 
s-a auzit glasul lui tulburător de simplu :
— Eu sînt Walt; am venit să vă povestesc istoria vieții mele 
La sfîrșit, dacă vreți
am să scriu pentru voi niște versuri...

ION CADAREANU
Sibiu

Sînt cumpăna
fîntînii

Copilărie, fată in alb de porțelan,
Cîndva amîndoi prin iarbă rupeam o potecă 

Spre iezături de apă și soare.
Ne-am despărțit, în loo de brațul strîns
O lacrimă la amîndoi s-a spart
In urma de copită a unui ied sălbatic,
Mi-am șters cu dosul mîinii ochii
Și am plecat ’nainte
Sensurile noastre s-au schimbat
Și-s cumpănă fîntînii cînd ciutura cobori.

DUMITRU ICHIM
elev, clasa a IX-a, Liceul Moinești
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Dicționar

de teorie literară INTERVIU

DELIMITĂRI
Precizarea sensului cel mai frecvent, ca și a înțelesurilor adiacente, într-o a- numită disciplină, este de cea mai mare importanță, ca și cunoașterea tuturor a- cestor funcțiuni ale unui termen. Multe discuții sterile sînt cauzate de faptul că unul dintre preopinenți are în minte un anumit sens al termenului în chestiune, iar celălalt are în vedere altul. Teoria literară este și ea o disciplină științifică și are și ea nevoie de precizarea terminologiei sale, căci altfel se poate întîmpla — și se întâmplă chiar frecvent — ca referirea concomitentă la diferite înțelesuri ale unui termen să producă fenomenul de confuzie. Să luăm ca exemplu un cuvînt care a fost des folosit în discuțiile recente la noi: 

clasic, în opoziție cu modern mai ales. Etimologic, clasic în terminologia latină însemna ceea ce a pătruns în manualele școlare ; scriitor clasic însemna un scriitor a cărui operă era atît de unanim recunoscută și apreciată îneît se impunea să fie studiat în clase, adică în școală, și cunoscut astfel de întreg tineretul unei țări. Termenul avea aici un sens de valoare. Cu timpul, termenul a căpătat un sens adiacent, de isto- ricitate, clasic fiind considerat scriitorul a cărui operă a intrat de mult și pentru totdeauna în patrimoniul literar al unui popor, constituind temelia

de
Ovidiu Papadimadezvoltării acestui tezaur. Accentul pus în anumite epoci pe cunoașterea și chiar pe imitarea acestor valori clasice ale literaturii universale sau numai naționale, coinclzînd și cu un moment de înflorire a unei literaturi, cu apariția în același țimp a unor mari personalități artistice a dat o nouă nuanță sensului istoricist al cuvîntu- lui, definind un scriitor ce aparține unei anumite perioade de clasicism în istoria unei literaturi. Ob- servîndu-se că scriitorii unei anumite epoci dominante din clasicism înfățișează trăsături comune în opera lor, s-a început să se vorbească de un stil clasic în arta lor. Termenul a trecut deci din domeniul istoriei literare în acela al tipologiei literare. Mai tîrziu s-a constatat că aceste trăsături stilistice nu sînt numai rezultatul unei concepții comune asupra artei și mijloacelor ei de expresie în- tr-o anumită epocă, ci și trăsături psihologice proprii unui anumit tip uman predominant în realizările cele mai înalte ale acelei epoci. Din domeniul stilisticei, termenul a trecut astfel în cel al tipologiei creatorului de artă, clasic fiind considerat tipul uman de creator caracterizat prin echilibru, viziune so

lară a vieții, profund simț al măsurii în ceea ce privește căutarea mijloacelor de expresie originală. O e- voluție foarte complexă a avut și termenul romantic. Termenul romanic nu a apărut deloc în epoca în care s-au realizat operele cu acele caracteristice pe care le definește el, ci mult mai tîrziu, în cadrul istoriei artelor, și anume în aceea a arhitecturii, de- limitînd o anumită epocă și un anumit stil. De aici, termenul a trecut, cu același sens, în istoria sculpturii și a picturii. în istoria literaturii nu a putut intra fiindcă se izbea de concurența unui alt sens bine precizat, prin munca filologilor : acela de literaturi romanice, adică ale popoarelor ce au moștenit tezaurul limbii latine. Un ultim exemplu. Multă vreme termenul de metodă a fost utilizat doar în domeniul filozofiei și al științelor naturale. în ultimele decenii se vorbește de 
metodă în creația artistică. Accepția nouă a surprins pe mulți, deoarece termenul are în sine o rigoare ce nu se potrivește cu procesul atît de subtil — atît de puțin aparent, atît de puțin propriu a fi învățat după un manual — al creației artistice.Iată deci cea mai importantă misiune a unui dicționar de teorie literară : a urmări și preciza nuanțele de înțeles ale fiecărui termen, din prespectiva momentului de față. Ceea ce vom încerca în viitor.

Unui elev care nu se 
pregătește la geografie

Tu verifici personal 
A pămintului mișcare 
Căci îl simți cum la oral 
îți fuge de... sub picioare

RODICA NAGIII 
clasa a X-a E. Liceul 
„N. Bălcescu“ București
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întocmai ca o floare
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păr 
Dar cărui adevăr
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CITITORULUI...

Scriu mereu, că-m: place 
Șterg mereu, să-ți placă

Ai închinat-o oare ?

MARIUS VINTILA 
clasa a Xl-a F, Liceul 

„Gh. Lazăr“ București

LA MASA 
DE LUCRU

Ion Băieșu e un adept al 
deplinei autenticități uma
ne, în sensul dorit de Că
rnii Petrescu. Dintr-o atare 
viziune personajele lui ies 
complet lipsite de nimb, de 
acea aureolă ce înconjoară 
uneori chipul eroilor lite
rari. Ne gîndim, în primul 
rînd, la acel fermecător 
doctor Mitică din nuvela 
„Trezeci și opt cu doi“, un 
personaj mic și urît, de o 
mare frumusețe morală. Se 
pare că destinul literar al 
acestui personaj nu este în
cheiat... Iată însă ce ne 
spune scriitorul Ion Băieșu

— Lucrez Ia un roman 
Intitulat probabil „Nou6 
zeci $1 nouă puncte roșii ș’ 
un punct negru', al căru 
erou principal e același M

De vorbă cu 
Ion Băieșu

tică din „Treizeci și opt cu 
doi“. Universul căruia In 
cerc tă-i dau un profil In 
romanul meu e acela al 
vieții și muncii intelectuali 
lor de la noi. Problema In 
sine, a locului și rolului in
telectualului, are o carieră 
apreciabilă în literatura ro
mână, cunoscînd opere va
loroase aparținînd unor au 
tori prestigioși. Evident, 
nu-mi propun să le fac con
curență — nici n-ar fi po
sibil 1 — voiam numai să 
spun că a scrie despre inte
lectuali este o temeritate 
care stimulează exigențele 
celui care „îndrăznește“. 
Bineînțeles, dacă le are... 
Și, la urma urmei, toți eroii 
literaturii de azi, nu vorbesc 
doar de cei cîți au intrat în 
cărțile noastre ci și, în mod 
deosebit, de cei mult mai 
mulți care au dreptul să ne 
privească mustrători, toți a- 
cești eroi tind să devină tot 
mai mult niște intelectuali 
adică oameni cu o capacita 
te de asimilare, de instru 
ire și de gîndire în conți 
nuă creștere. Aș spune că 
acest nemaipomenit proces 
de perfecționare a omului 
sub toate raporturile ne 
produce, nouă scriitorilor 
pasionante „greutăți“, Pen 
tru că nimic nu e mai demn 
de reflectat decît această 
complexitate a omului de 
azi și, totodată această si
tuație reclamă unelte bine 
ascuțite, receptivitate inten
să, înțelegere pătrunzătoare, 
și, e inutil să mai spun, ta
lent autentic.

u
în școală se toarnă și se modelează „armătura“ viitoarelor generații de muncitori, ingineri, profesori, medici, artiști... Punînd în lumină tradițiile înaintate ale științei și culturii școala aprinde în mintea și în inimile elevilor pasiunea cunoașterii care, de cele mai multe ori, este dublată de pasiunea creației. Cum suplimentul literar-științific pentru elevi al „Scînteii tineretului" vine în întîm- pinar'ea acestor atribute ale tinereții, salutăm apariția sa cu bucurie și satisfacție.

Acad. M. G. Filipescu

Urez „Preludiului" să descopere talente autentice, literare, științifice și artistice în rîndurile celor care sînt încă elevi.îi doresc să promoveze cele mai frumoase tradiții și rezultate ale școlii românești în formarea unor oameni multilateral pregătiți, animați de dragoste înflăcărată față de patria noastră socialistă, gata s-o slujească cu talent și abnegație.
Acad. Eugen Macovschi

„Scînteia tineretului" va oferi, bilunar, începînd cu acest număr, elevilor, două pagini de ziar pentru publicarea lucrărilor de început, permițînd astfel talentelor să se verifice de timpuriu în literatură și știință.îmi reamintesc cu emoție, scriind aceste rînduri, de revista școlară, editată de un grup de tineri în care elevii formau majoritatea, în care am publicat prima mea lucrare literaro-științifică. Este lesne de bănuit că revista n-a avut viață lungă. Ce extraordinară diferență în comparație cu ceea ce vi se oferă astăzi în spațiul unei gazete de mare preș tigiu !Posibilitatea unei exprimări personale și a unei confruntări timpurii a tinerilor dotați, poate descoperi o vocație și deschide drumul unei dezvoltări ulterioare în conformitate cu aspirațiile și posibilitățile personale. Suplimentul literar științific va da desigur posibilitatea unor tineri elevi să vadă mai clar drumul evoluției lor viitoare și să dobîndească libera trecere în țara minunată a creației literare și științifice.Vă doresc cu toată căldura s-o faceți cu succes.
Acad. Ștefan Milcu

Avîntul științific și literar care se desfășoară astăzi în patria noastră socialistă, pe care în mod firesc tineretul are datoria să-1 dezvolte, cere, publicațiilor tineretului să manifeste preocupări cît mai largi pentru problemele de acest fel. Salut cu bucurie editarea suplimentului literar și științific pentru elevi al „Scînteii tineretului", urîndu-i spor și succes.
Acad. Emil Petrovici

Cu cît producția literară este mai abundentă cu atîta sălecția se înfăptuiește mai bine. Suplimentul literar al „Scînteii tineretului" este destinat să încurajeze încercările literare ale începătorilor și să dea prilej astfel tinerelor talente să se poată manifesta cu mai multa ușurință. Această înlesnire nu înseamnă bineînțeles o poartă deschisă mediocrității ci, dimpotrivă, posibilitatea ca din foarte multe lucrări oferite să se aleagă cele cu adevărat merituoase. O asemenea inițiativă se cuvine să fie salutată cu toată căldura.
Acad. Al. Phillippide

Fără îndoială că viitorul om de artă și de știință își intuiește vocația încă de la o vîrstă fragedă. Dar nu numai că și-o intuiește, însă la unii ea chiar se manifestă prin dorința de a se exprima. O pagină într-un ziar cu circulație mare este aproape locul ideal unde elevul poate să-și exprime începuturile vocației.încă de timpuriu deci el se află astfel expus exigențelor majore ale colegilor și chiar ale profesorilor. Asta îl poate educa de timpuriu în spiritul marilor descoperiri, al formării și dezvoltării auto- exigențelor atît de necesare la începuturile de drum și în continuare.Le urez din toată inima succes în afirmarea talentului, în cultivarea lui și în greul drum de confruntare cu generația și cu epoca.
Marin Preda

încă un sprijin și încă un îndemn de a face ca anii de școală să fie anii prieteniei cu cartea, cu biblioteca, etapa din viață în care se cere să ai zeci de antene prin care să pătrundă întreaga gamă a vieții cultural-științifice contemporane...Se va oferi — am certitudinea — cadrul prielnic pentru afirmarea unor tinere și talentate condeie, care, cu entuziasmul, cu freamătul și dăruirea caracteristice adolescenței, cu deplinătatea vîrstei lor fertile, descifrează viața înconjurătoare.
Acad. N. Sălăgeanu
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-ixvsaxij Baațția Bț aep ‘afBSBd ap lajțsB aț -sad uiaaaaț țaunțe i4 B[duițțuț as aa uiap -BA bs ȚțiqeaS BunBep -țoțui urațuis ion — •Ațțanațsuț BAaa ața uțp aasaaij uț Bțsix -a ‘duiiț i4BiaoB uț ‘p gajațl ganțșsaț gțues -aaațui ațasoț o-ațu; țBțBțaa apa țuaunuaAa aasaaij ‘mț Bațaca uj •nHiiFiria ydidhl auțAaațuț ‘aiduris tian'! -U3AB țnțaadsB Bț țțado e-s nu țnjoțny —■Bdița aaBoațj asareaț ia aaea Bț nu -nisuaț ‘aoț aoțțoaa nț -ațA njgțisuațui Bțțaoț -ep sațB ibui ‘na para ‘țou națuad aaBoțBSexț -B țsoj nB Bțiaiqo 'O țnț ațaucuiOH -lațțBUi -aqas ațaeoj țao ‘iaibu ațaeoj țao țoaa ne aep aaBuțpaoBațxa uțjnd țBua nes țțnui țstu țanț -uaAB uț epunqe ‘yo -NV IZViLNVd aunds ‘ezBOsaapB as iu aasa ațțțaBa țBaauaS uj —•țț4aanong uțp „aațnaaN uoi“ ețBoaî; ei ap B-xi b 14 B-iiiA b ațaseța uțp țAața ap dna3 un na șqaoA ap țețs uiB aoi aoț -țanțuaAB ța țțSgapuț ap țțțe țnțaia aadsaa •Bjțațqo uțțuBțsuoo țnț [B „aoțțaeâaațo“ țnța -ța ț4 șaguinu as g96i țnuB ad aoțțaoțțțaas Baunțupi ap ațepaoa -B aițpxraad aațuțaj
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•neauațuoo ibui nu aa aznBțdB ap ațaunț uț neaagjaad is țaea ‘OAțes eauațțs leuoțțBu paeq țnțnaq a(aa b guaas ad ețjiaBde ‘„țuțuigd uiaaA ojj“ sțaos b aa țnțaa țnțaumu Baaițsoțj ■țțuiaaA ie țaeaații țajia -oa țjțB i4 uoțțaB[BO BțBQ ‘anq4oo aSaoafj >p țanțe[B ‘ațauțAoad uț aacaațțț țaoțgz ■a4 BAația bi țBdțațțaEd uib ‘nțzațț țeț\[ ■aaeuiaqa o uteaAB ‘țnațsaBui eapaaa aaea națuad ațațț țnuaS puțsgagd ‘națeaț nțaas es țndaaui tue ea țnțaagaa țsuițadxa b-i4 ‘anpoadaa aț bs asauzgapuț nu țaea ad gpnBi ap ațuțAna BAațța snds B-țyj țț4auaiapjB țîjeațțqnd ațțe ț4 peay Bț ap „Bunqțaj,“ uip Bațâouna bui (țuB BAțjța ap asBțaauț Baeaațiț BțBțA) înțaod ‘„ațțagâaeiM aț-ațâuj“ esaid uiaseanț ț4 uiasasțaas ‘paeA -ațnq ad ap BaaațjAl înțnțuBanețsaj Basas ad anqàoo țnț țcțuazaad țsoj uib puțo i4BțuțBuț țțjBui ap BțuțoABunq na țBțaaadc auanu un țnagj uib-Îui înțaauț na țnțaauj •BJBOtțqns eț țansaaA ap jațasa un na țnțniduiaț țn3 -ead ap asnaaaț aasa *țaaa i4 n.igau țnașd na ‘pțțBd înțuaasațopB Bț ațțn as bs țțqao țeațpța b-u țațu ț4 aețz un ‘nțțoțoj un-aț -ui țBpunjuț ‘Bațțo 'BțunaBa Bțnqaeq o na pțutțț ‘țațuțjnd țsqagq un Baa anq4oo •țansaaA ațauițad ‘țue ap iaazțe4 amas țBațțqnd ns-s iui apun ‘„gațțsțțaB i4 eaBjațți BțBțA“ țațsțAaa țnțpas ț4 bjjb as apun ‘țpuaqo ațaen țnț b țaug BpBJțs uțp ejuțnaoi uț — a auța nțț4 gs gjgj — anq -4oo aSaoa-o ad gaso Bțițui țnzgA uiB-a gseța guiiad ap uețațuqaț țnun țțjgțțAțț -ae eaaBuoaoauț ‘gAțsBui gaado ‘ațuea țnț .ininuaajui“ b auoțqoțns țanqțțs uț Baa -aundsueaț ț4 țțusațui nB-ț gațuqaț gțSBaa -B ‘ațațsațgui BțsBaay -soțpgțui ‘uețuods ■apaduițț a"ngs"țnsaaA ’națsou țnțnțBaS țB isSnâațâaui țțqe ibui țaa ațBod țsoj b anqSoo aSaoao -ța ațaaBțBAB uț țiqsțna -sțp ‘țțagțoqau ‘țsnțaA Baa aa țoț ap gțBinț -nas ‘ațaaA națuad țțațuaoțBțs b-s arca țțq -vuțț b ajBațjțand o ‘guBaoduiațuoa ațsaad -xa o ‘țțqBțsațuoauț ațțaod țBa3 un uig3 -țț4ța BjnqBțA ‘IV $ anqàoo aSaoao no•țnaaaț țnaBOA ap ițaoțnaas eț ațuaAaaaj ap țițB ațțunțj -aajaaduiț ap ‘ațaiuațaaApBuț ap ‘ațjagțțza ap ețeanân equaq na ‘ațoaa țnțuiAB na glțqBaaduiț buijoj na ‘țaagțigs țnuițța na țzaduițț ațajoațs — uiaț4B0una aț gs uiga -nțgs ibui au nu ț4 — ijoț uiațâeouno ixpuBsaațy ațțsBA țnț aoțauțop ț4 aoțța -nțațsBd eaajsouițB ‘ABpțoui posdea țnțaa -bui ețjipeaț “Bțouuiaa uBAțțsusaț țnțaoj •anqàoo aSaoao țnț „ațațțpț ț4 ațapeț -eg“ na gțepo asaușuioa țnțațjns țBaoțAUț ne ațunuî ap aae un ‘țgdsBoad nțjns un ajun națsou țnțnaaa ațțaouioa Suiajsga țaBa
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Vizita ministrului afacerilor
externe al Franței

Primirea de către președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri pe ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au participat Alexandru Bîrlădeanu, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe, Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris,

precum și Jacques de Beau- marchais, directorul general al afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Externe al Franței, Bruno de Leusse, directorul de cabinet al ministrului.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.
★La amiază, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a oferit un cinstea ministrului a- externe al Franței.dejun în facerilor (Agerpres)

Conferință presa

Afacerilor Externe

i firește și gangs' ei rii

10 000 de 
au decla-

Miercuri seara, în sala Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia ministrul ’ afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville, s-a întîlnit cu ziariști români și străini.Erau de față Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.Deschizînd conferința, Nes- tor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România, a salutat călduros prezența rr;'nistrului afacerilor externe al Franței în mijlocul ziariștilor.Apoi, Couve de Murville a făcut o scurtă expunere asupra vizitei sale și asupra unor aspecte ale politicii guvernului francez. Aș vrea să arăt — a declarat el — cît de recunoscător sînt guvernului pentru România boratorii tatea și am fost primiți și pentru posibilitatea oferită — care, de altfel, nu este epuizată — de a avea convorbiri interesante asupra problemelor ce privesc deopotrivă România și Franța.Vorbind despre contactele dintre guvernele francez și român, el a fost marcate, de vizita Consiliului de Miniștri României, dl. Maurer, la Paris, cît și de alte vizite făcute de membri importanți ai guvernului dv. începind cu dl. prim-vicepreședinte Bîrlădeanu și ministrul afacerilor externe, dl. Mănescu. După vizite ale unor colegi de ai mei de guvern care au venit în România într-un trecut nu îndepărtat era firesc să fac și eu, la rîndul meu, o vizită la București. Era firesc, și acest lucru s-a situat — cred că este necesar s-o subliniez de la început — în cadrul dezvoltării politicii pe care guvernul francez o promovează în Europa. După cum am avut prilejul s-o spun în mai multe rînduri, această politică este orientată spre pace, se caracterizează prin ideea că este necesar să se asigure în Europa o destindere între toate țările și în special între Europa occidentală și Europa răsăriteană. Aceasta, după părerea mea, este pe cale de a se produce cel puțin în ce privește raporturile țării mele cu Europa răsăriteană. De cîtva timp schimburile se înmulțesc nu numai cu România dar și cu toate celelalte țări din Europa răsăriteană, înce- pînd cu Uniunea Sovietică.Vorbitorul a arătat apoi că guvernul francez acordă o mare importanță dezvoltării în același spirit, a posibilităților de a reglementa ceea ce se numește problema europeană, a securității europene, în cadrul căreia, un loc de frunte ocupă problema germană. In continuare Couve de Murville a spus că „în contextul acestei politici a guvernului francez în Europa, este normal ca România să ocupe un loc aparte, date fiind legăturile strînse și vechi dintre cele două țări și afinitățile multiple comune“.Referindu-se la convorbirile pe care le-a avut cu oficialitățile române, ministrul de externe al Franței a declarat că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă în toate domeniile, în mod regulat. Am constatat cu plăcere creșterea considerabilă a volumu-

român invitația de a vizita împreună cu cola- mei, pentru ospitali- amabilitatea cu care

arătat că au în iulie 1964, președintelui al

lui schimburilor de ambele părți, în cursul ultimilor 2-3 ani, creștere care va trebui să sporească și în viitor.Couve de Murville a răspuns apoi întrebărilor ziariștilor români și străini. Cu privire la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre Franța și România, referindu-se la acordul comercial încheiat anul trecut, el a spus printre altele : „Problema are în mod firesc totdeauna un dublu aspect. Este vorba atît pentru noi, românii de de a vinde Noi înțelegem prea este greu să dezvoltăm exporturile noastre, dacă în același timp, importurile franceze nu progresează, de nu în aceeași măsură, dar cel puțin în mod paralel. Vorbitorul a subliniat că acordul încheiat pe o perioadă de cinci ani a intrat în vigoare în condiții foarte satisfăcătoare. întrucît de ambele părți există voința de a dezvolta și mai mult relațiile economice și deoarece am făcut mari progrese pînă acum — a spus el — nu văd de ce nu am putea să le facem și în viitor.Ministrul afacerilor externe francez a răspuns în continuare la unele întrebări privind probleme internaționale actuale. După ce a reamintit poziția guvernului francez în problema vietnameză, el s-a ocupat de problema germană relevînd faptul că „aceasta este o parte esențială din ansamblul problemelor europene și dacă ne orientăm spre o destindere și o îmbunătățire a relațiilor generale în Europa, problema germană trebuie pusă într-o manieră nouă spre a-i ușura rezolvarea“. La întrebarea privind negocierile între cei șase parteneri ai Pieței comune, Couve de Murville și-a exprimat speranța că se vor face progrese pentru a se ajunge Ia concluzii care să arate dacă problemele Pieței comune în ansamblul lor pot sau nu să fie reglementate.In privința evoluției actuale a situației politice în Europa și a dezvoltării relațiilor est- vest, ministrul afacerilor externe al Franței a declarat că actualul echilibru precar din Europa trebuie transformat într-un echilibru stabil, durabil, fără a se recurge la metode artificiale. La baza acestui echilibru trebuie să stea recunoașterea fiecărui stat și bilite între ele.In încheiere, externe francez o întrebare privind impresiile culese în timpul vizitei sale în România. „Am fost într-ade- văr impresionat — a spus el —• pentru că am văzut cu ochii mei Bucureștiul, Constanța și am constatat mai ales — și a- ceasta este ceea ce m-a frapat îndeosebi — că se muncește mult peste tot. Se construiește, se organizează și se Caută ca lucrurile să fie văzute prin prisma viitorului. Aceeași impresie am avut-o în convorbirile cu personalitățile românești. Am fost impresionat de grija cu care autoritățile românești se preocupă de viitorul economic al țării, de măsurile ce trebuie luate pentru a dezvolta această economie, în special în domeniul industrial. Aceasta mi s-a părut foarte interesant și atrăgător. Nu este nevoie să repet, că între români și francezi există în mod natural afinități care fac să ne înțelegem destul de bine, chiar dacă nu vorbim în mod perfect unul limbajul celuilalt.

cît și pentru dv. a cumpăra și în același timp, bine că

independențeirelațiile sta-ministrul de a răspuns la

(Agerpres)

Miercuri dimineața, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit pe ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville. Cu acest prilej a avut loc o convorbire privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.La întrevedere au participat din partea română George Macovescu, Vasile Gliga și Mihai Marin, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris, Cornel Bogdan, Constantin Oancea și Francise Păcurariu, directori în M.A.E., iar din partea franceză Jacques de Beaumarchais, directorul general al afacerilor politice, Bruno de Leusse, directorul de cabinet al ministrului, François Puaux, directorul pentru Europa din cadrul Direcției generale a afacerilor politice, Roger Vaurs, directorul Serviciului de presă, Emmanuel de Mar- gerie, subdirector pentru Europa orientală, Jacques Le- compt, șef de serviciu la Direcția generală a afacerilor culturale și tehnice, Christiane Malitchenco, șef de serviciu la Direcția Europei orientale, precum și Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și de înțelegere reciprocă.
★După amiază, înaltul oaspete francez, împreună cu persoanele care îl însoțesc, a vizitat edificii social-culturale din Capitală și noi cartiere de locuințe. In timpul vizitei oaspeții au fost însoțiți de Victor Dimitriu, a. basadorul Republicii SoclaF .te România Ia Paris, Dionisie Ionescu, ambasador, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe. Horia Maieu, arhitect șef al Capitalei, precum și de Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.
★Miercuri seara, ministrul a- facerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville, a oferit un dineu cu prilejul vizitei sale în țara noastră.Au participat Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, Pom- piliu Macovei, George Macovescu, Vasile Gliga, Mihai Marin și Victor Dimitriu.Au luat parte Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București și persoanele oficiale care-1 însoțesc pe ministrul de externe francez.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Studenti bucureșteni la startul probei de 100 m.

0 iniringere care se cere
atent discutată

Corespondență din Budapesta
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Un Ford negru venind 
din direcția bulevardului 
Sunset s-a oprit în fața unei 
vile luxoase. Din el au co- 
borît doi bărbați cu fețele 
mascate, purtînd arme au
tomate în mîini, care au 
sunat la ușa principală.

— Cine este acolo ? a în
trebat o voce de femeie.

— Factorul
Ușa s-a deschis dar cei 

doi nu au fost întîmpinați 
de o femeie de serviciu ci 

agenți ai poliției.de...

La Budapesta pe un timp care 
ne-a amintit de serile călduroa
se de la mare, selecționata 
Bucureștiului a pierdut cu 0—3 
in fața echipei Ungariei. Echi
pa română a Început meciul cu 
mult elan (vom vedea mai În
colo că spre siirșit era complet 
lipsită de vlagă) și chiar in pri
mul minut, Dumitru Popescu 
este pus in poziție ideală de 
șut, dar trage peste bară. Un
gurii, dornici să se reabiliteze 
in fata publicului budapesta;; 
(pină acum aici nu se vorbea 
prea frumos despre echipa care se pregătește pentru finala C.M.) se instalează pentru un timp in 
terenul nostru, cu iundași cu 
tot, și sînt pe punctul de-a În
scrie. Iată o fază care ne-a dat 
multe palpitații> mingea șutată 
cu sete de Farkaș este prelun
gită, la fel de puternic, de Hăl- 
măgeanu în bară (spre norocul 
nostru) și niciun atacant ad
vers, cu toate că Ionescu se 
afla la pămint n-a mai izbutit 
să o atingă. Și se aflau acolo 
vreo patru. Dan, acest mare ju
cător (pe orice teren nota 
bene) a degajat in ultimă In
stanță și am răsuflat ușurați. 
Pină In minutul 16, — joc in- 
cilcit. în minutul 16, Pircălab 
execută o lovitură de corner 
Popescu li retrimite mingea și 
Pircălab, care ni se părea a fi 
in zi mare (a fost dar numai 
parțial) așează mingea cu pre
cizie pe capul lui Sorin Avram 
care o trimile în plasă. Dar ar
bitrul nu acordă, pe motiv de 
ofseid.

De aici Înainte, pină la pau
ză, se joacă foarte mult prin 
mijlocul terenului. Ungurii ata
că în forță, dar foarie destinat. 
Apărarea noastră scoale mingi 
periculoase iar mijlocașii Ger- 
gely și Popescu lansează contra 
atacuri rapide. Dar din păcate 
lucrăm numai pe extreme 
(Pircălab cum am mai spus bun 
și Sorin Avram foarte munci-

tor), fiindcă atacanții centrali 
nu se descurcă aproape deloc. 
Cel puțin Dridea (nu înțele
gem dece a fost din nou intro
dus în națională). Cu cîteva 
minute Înainte de sfîrșitul pri
mei reprize, Gergely, scăpat sin
gur (toată lumea închisese 
ochii, fiindcă nu mai era nici o 
speranță) șulează fulgerător... 
dar pe lingă bară. A fost o fază 
cu care nu aveam să ne mai 
întilnim. Apoi, pauză.

Si a venit repriza a doua. 
Primul lucru demn de reținut: 
la reluare Albert este cosit în 
careul nostru dar nu se acordă 
11 metri. Probabil arbitrul a 
operat in compensație. Echipa 
noastră se mișcă acum greoi, 
inclusiv apărarea. In atac, Dri
dea, strică mingi după mingi. 
Ce construiesc ceilalți el dări- 
mă cu insistență. în minutul 
70 Popa comite un lault in a- 
propierea porții noastre, Fe- 
nyvessy trimite la semlinălțime 
și Farkaș, din voie, exact ca la 
București, introduce mingea în 
poarta lui Mihai ionescu. Cu 
ocazia repunerii mingii in joc, 
Dridea a fost scos pe tușă, unde 
trebuia să stea de la început. Și pe teren, a intrat Nunweiller 
VI. Dar nici acest lucru nu ne-a 
mai putut ajuta. Ungurii, Încu
rajați frenetic de public, atacă 
în trombă și Albert in răstimp 
de 3 minute urcă scorul la 
3—0.

întreaga noastră echipă a in
trat in derută și de aici înain
te, pot spune, s-a jucat aproape 
numai în jumătatea noastră de 
teren. în această parte a jocu
lui evoluția echipei noastre a 
fost sub mediocră. Să mai spu
nem că, pornind de la acesta 
și de la altele asemenea, se cu
vin luate măsuri foarte seri
oase î

In concluzie, o infringere care 
se cere atent discutată.

I
!
î
I
I
I
I

Detectivii au des
chis focul. Lovit în 
plin, unul din gang
steri s-a prăbușit 
mort la pămînt. Al 
doilea, grav rănit, 
avea să moară, puțin 
mai tîrziu, la spital. 
Astfel, poliția din 
Beverly Hills (Cali
fornia) a reușit să 
salveze de la răpire 
pe multimilionarul 
Leonard Firestone 
împiedicind. în felul 
acesta „crima seco
lului".

Leonard 
conduce 
„Firestone 
Rubber 
din cele
monopoluri ale 
ciucului din 
Unite. Compania 
face 
50 de 
dustriale cotate a fi 
dintre cele mai pu
ternice din lumea ca
pitalistă. Din fiecare 
zece automobile care 

pe porțile uzine- 
americane, unul 
cauciucuri

Firestone 
societatea 
Tire 

Co.“ 
mai

and 
unul 
mari 
cau-

Statele 
sa 

parte din cele 
consorții in-

restone". Publicita
tea nu încetează să 
repete acest lucru 
consumatorilor a- 
mericani. Dar publi
cul de rînd este prea 
puțin informat des
pre problemele ri
dicate acestei compa
nii de aprovizionarea 
uzinelor ei cu cauciuc 
natural.

„Firestone“ își a- 
duce materia primă 
tocmai din îndepăr
tata Liberie. Această 
mică țară situată în 
vestul Africii ocupă 
locul al 9-lea în lume 
și al doilea în Afri
ca în producția și ex
portul de cauciuc. 
Ziarele americane 
vorbesc deseori des
pre faptul că Libe
ria este „plantația 
de cauciuc" a compa
niei Firestone. Un 
ziarist elvețian care 
a vizitat recent Libe
ria și-a publicat im
presiile sale în ziarul 
„VOX OUVRIERE". 
„După ce am părăsit 
aeroportul — scrie el

— am văzut timpul 
cu hevea, arborii ai 
căror suc, latex-ul, 
servește la produce
rea cauciucului. L-am 
întrebat pe șofer cui 
aparțin aceste plan
tații și mi-a răspuns: 
„Lui Firestone".

Din mașină am 
văzut defilînd barăci 
ale muncitorilor, u- 
zine de prelucrare a 
latex-ului, cisterne, 
vilele funcționarilor 
americani și de fie
care dată tind am 
întrebat cui aparțin 
mi s-a răspuns: „Lui 
Firestone.

Pe uriașele plan
tații de hevea mii de 
muncitori liberieni 
lucrează la strânge
rea cauciucului. îm- 
brăcați cu o cămașă 
ruptă, desculți, fi
gura lor nu exprimă 
nici un sentiment de 
fericire sau de mulțu
mire, așa
străduiesc să-i 
vingă pe 
străini 
americani ai socie
tății. Ziua de muncă 
durează 10 ore, în 
cursul căreia ei par
curg uneori 50 km. 
Pentru aceasta pri
mesc 64 de cenți. 
Ce înseamă aceasta 
se poate vedea din 
faptul că la Monrovia 
o sticlă de coca-cola 
costă 30 de cenți I. 
în repetate rînduri 
muncitorii au prote
stat împotriva ace
stei exploatări nemi
loase, dar nu s-au 
putut organiza deoa
rece sindicatele 
seseră

cum se 
con- 

vizitatorii 
funcționarii 

ai

rînd interzise. La 
sfîrșitul lunii ianua
rie, compania a in
trodus un nou sistem 
de plată a muncii, 
reducînd salariul 
real al muncitori
lor și a sporit, con
comitent, normele de 
producție. Această 
hotărîre a fost pică
tura care a umplut 
paharul. La 1 fe
bruarie, 
muncitori
rat grevă în regiu
nea Harbel unde se 
află cele mai mari 
plantații de cauciuc 
ale companiei Fire
stone. Aceasta a fost 
cea mai importantă 
acțiune 
tivă nu 
plantații, ci și din în
treaga istorie a Libe
riei. Firestone a refu
zat să accepte reven
dicările muncitorilor, 
și a cerut autorită
ților liberiene să tri
mită împotriva gre
viștilor armata și 
poliția. O săptămână 
mai tîrziu greva a 
fost lichidată prin intermediul forței.

Evenimentele de pe 
plantațiile de cauciuc 
liberiene au coincis 
aproape, în timp, cu 
tentativa de răpire a 
lui Leonard Firesto
ne. Dar dacă ziarele 
americane au consa
crat pagini întregi 
tentativei eșuate a 
gangsterilor, ele au 
preferat să păstreze 
o discreție aproape 
deplină asupra gre
vei din Liberia.

revendica- 
numai din

FÄNUS NEAGU

fu-
pînă de cu-

(Agerpres)
cele șapte „minuni“ ale lumii

Gemeni în vîrstă

MOT
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DIRIJORUL

Ei seamănă uimitor da 
același fel de a se purta.

longevitari reprezintă

R. A. U. — Vedere a Marii piramide a lui Keops, una 
antice

Una dintre frumoasele nave exe
cutate de cercul de navomodele 
al casei pionierilor din Galați 

Foto; N. STELORIAN

Cei mai bătrîni gemeni din 
U.R.S.S. sînt frații Vladimir și Ta
ras Gogori din orașul gruzin Poți. 
Nu de mult ei au împlinit respecta
bila vîrstă de 94 de ani.

Cei doi gemeni sînt bine tăcuți 
și au o sănătate de fier. Ambii au 
o memorie bună și o vedere ex
celentă, 
bine și au

Gemenii
un fenomen foarte rar. In momen
tul de fată cei mai bătrîni gemeni 
din lume sînt belgienii Pierre Josef 
și Louis François de Masier în 
vîrstă de 99 de ani.

0 pledoarie unică
de • •• 94 de ani

' '~'W: fa
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In aparență nimic neobișnuit. Un anume Berile Heine 
Toronto l-a dat în judecată pe Juri Raus, tehnician al 
roului pentru drumurile publice de la Washington, învinuin- 
du-l de a fi proferat calomnii la adresa sa. Unul din nenu
măratele procese mărunte care aglomerează tribunalele ame
ricane ? Ei bine, nu. Pentru că de astă dată avocații inculpa
tului au renunțat la complicatul hățiș de argumente judiciare 
pentru a declara simplu și tulburător că nevinovăția clien
tului lor este dovedită fără putință de tăgadă de un singur 
fapt: Raus este agent plătit al Agenției Centrale de Investi
gații. Pentru prima dată — ne asigură „NEW YORK TIMES" 
— C.I.A. dezvăluie în mod public identitatea unuia din a- 
genții săi. Mai mult, serviciile secrete au recunoscut că nu
mitul Raus a înfăptuit infracțiunea din ordinul lor. Iată — 
afirmă ziarul — o situație judiciară fără precedent.

Aspectul juridic al afacerii ar putea fi, intr-adevăr, ine
dit și curios. Mult mai curios, însă, deși nu inedit, este fap
tul că servicii presupuse a fi — cum nu încetează a se pre
zenta cu ostentație ele însele •— „apărătoare ale legalității" 
ridică infracțiunea la rang de metodă de lucru nu numai 
tolerabilă, dar chiar recomandabilă.

La Muzeul de artă din Cluj 
avut loc miercuri vernisajula

expoziției de artă grafici ro
mânească contemporană în
chinată aniversării a 45 de 
ani de la crearea Partidului. 
La expoziție participă 40 de 
graficieni din întreaga țară. 
Printre cele 67 de gravuri ex
puse se află creații ale lui Ju- 
les Perahim, Gy Szabo Bela, 
Iulian Olariu, Marcel Chir- 
noagă etc.

Expoziții de grafică, sculp
tură și pictură au fost 
chise în aceste 
raionale din 
Zalău.

CU

DAVID OISTRAH

des- 
zile la muzeele 
Aiud, Năsăud,(Agerpres)

Interlocutorul este același. Numai că de data aceasta nu mă mai adresez violonistului David Oistrah ci dirijorului David Oistrah.Maestrul, mi se pare, trece cu destulă ușurință de la vioară Ia bagheta dirijorală. Atmosfera la repetiție este destinsă, instrumentiștii răspund cil promptitudine indicațiilor. Contactul se stabilește fără greutate.

— Cum apreciați orchestra filarmonică ?— E o orchestră foarte bună. M-am înțeles cu instrumentiștii ei. E plăcut să lucrezi cu o formație care îți înțelege intențiile. Compartimentul coardelor cred că este cel mai valoros și ar fi bine ca și suflătorii și percuția să atingă același nivel.— Dar solistul ?David Oistrah nu se grăbește să-mi răspundă. își cîntărește aprecierile fată de cel care i-a fost elev.
Vizita delegației Marii Adunări Naționale a TurcieiDelegația Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Ferruh Bezbeyli care, la invitația Marii Adunări Naționale ne Vizitează țara, a poposit miercuri dimineața la Ploiești.Delegația a fost însoțită de Tudor Ionescu, Mircea Re- breanu și Ion Cristoloveanu, deputați în M.A.N., și Argun Coban, prim secretar al Ambasadei Turciei la București.La Rafinăria Brazi, pe care au vizitat-o, parlamentarii

turci au fost întîmpinați de Gheorghe Stan, președintele Sfatului popular regional Ploiești. Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului Petrolului, și Bujor Olteanu, directorul general al rafinăriei, au făcut un scurt Istoric al acestei unități.Oaspeții turci s-au oprit apoi la Uzinele de utilaj petrolier „1 Mai“. Despre utilajele pe care le produce uzina, organizarea procesului de producție, dotările social-cultura-

le, au vorbit Ion Avram, adjunct al ministrului Construcțiilor de Mașini, și Constantin Marinescu, director tehnic al uzinei.în continuare, parlamentarii turci au vizitat stațiunea viticolă Valea Călugărească.în cursul după-amiezii, oaspeții au sosit la Brașov, unde au fost întîmpinați de Ion ■»/rx----- președintele Sfatuluiregional.Mărcuș, popular (Agerpres)

— Oistrah ca dirijor, a însemnat pentru mine o noutate, ne spune solistul concertului, Ion Voicu. Dar la vioară sau pe podiumul dirijoral, David Oistrah este același mare muzician. Fiecafe notă e gîndită, totul este supus unei concepții, rod al maturității artei acestui mare maestru al muzicii contemporane.Repetiția s-a încheiat.— De cîte ori dirijez această simfonie de Brahms (a II-a — n. n.) Îmi amintesc de interpretarea lucrării de către marele muzician George Georgescu, interpretare strălucită, spune David Oistrah.

Voicu cîntă minuna! con-1 avut acom-certul de Bruch. Nu am nici-o dificultate ca să-l < paniez. Totul este logic în gîn- direa sa. Există o înlănțuire firească în execuția concertului. Pe Ion Voicu îl apreciez în dublă calitate, și ca muzician și ca prieten.Răspunsul profesorului Ois- trah care în decurs de peste 30 de ani a format la Conservatorul din Moscova numeroase generații de violoniști, îmi sugerează întrebarea următoare :
— Ce l-ați sfătui pe tinerii violoniști ?Aceeași modestie, care ml se pare dintre caracteristicile esențiale ale maestrului și în acest sfat care nu vine de la înălți-

mea unuia dintre cei cîțiva, putini, mari violoniști ai contemporaneității, ci este oferit de la instrumentist la instrumentist.— Trebuie să cînti din plăcere, cu pasiune. Să nu consideri muzica ca o muncă oarecare. Fără plăcere, fără pafciune, nu se poate face nimic. Și apoi muzica cere dăruire.— Dar există și marile satisfacții. Vă amintiți un moment deosebit ?— Da. Era în timpul războiului. Am cîntat la Leningrad pe vremea blocadei. Sala Filarmonicii era arhiplină. în public am văzut multi militari, dintre care unii răniți. Am căutat să execut concertul de Ceaikovski, așa cum nu-1 cîntasem niciodată în viață. în timpul canțonetei s-a anunțat un atac al aviației inamice. Publicul a fost invitat să evacueze sala. Dar nimeni — nici orchestra, nici publicul nu au plecat.Oistrah face o pauză. Se vede că e emoționat, cu toate că au trecut ani din acea seară de război. Cuvintele marelui violonist îmi evocă acordurile Simfoniei Leningradului a lui Șos- takovicl.— Atunci, la Leningrad am Înțeles încă o dată că muzica nu

poate fi învinsă, că suna pretutindeni deauna.Discuția continuă.ne povestește alte și alte întîm- plări, petrecute de curînd, sau cu ani în urmă, în cele mai diverse țări.— Mă aflam odată la Muzeul Mozart din Salzburg. Directorul muzeului mi-a încredințat o vioară pe care se zice că ar fi cîntat chiar Mozart. S-a strîns lume multă. Mi-au fost solicitate autografe. Fiind duminică, publicul era foarte numeros și mi-se părea că n-am să mai termin cu semnăturile. însfîrșit, o ultimă solicitantă. îi iscălesc într-un carnet și înainte de a pleca tînăra mă întreabă : „Dar cine sînteti dumneavoastră ?“Convorbirea trece spre alte subiecte.— Pentru că este vorba de un ziar destinat tineretului, aș vrea să amintesc numele unor speranțe ale violonisticii sovietice. Mi se par deosebit de înzestrați Liana Iskadze, Oleg Krîsa, Oleg Kagan și alții, desigur. Aceștia trei au obținut șl laurii unor concursuri internaționale, respectiv, „Jacques Thibaud — Margueritte Long" la Paris,

Maestrul
ea va ră- și întot-

„Paganini“ la Geneva șl „Sibelius" la Helsinki.Se string partiturile. Maestrul își păstrează bagheta.— Dar unde-i vioara ? — întreabă David Oistrah.Cineva îi amintește că a fost prezent pe estrada de concert, de data aceasta, in calitate de dirijor. Oistrah surîde.— Deci, vioara rămîne, totuși, marea dumneavoastră dragoste.— Inima mi-se împarte acum între două iubiri.$1 acestor iubiri maestrul le închină, deopotrivă, marea sa artă.
SERGIU BRAND



.1
4

DE î n munți i C ol u m b i e i

PESTE
HOTARE
A 5-a?

n țăran din apro- 
U piere de Paloma

res își ara bucata 
sa de pămînt. Ta
blou banal. Răs
colea ogorul în 
speranța unor 
roade mai bogate. 
Dar cui le va pu

tea vinde? Palomares a dobîn- 
dit o faimă tragică și produse
le sale găsesc cu greu cumpă
rători. Timpul va șterge pro
babil amintirea „episodului 
nuclear“ — speră locuitorii 
atit de încercați. Furat de gîn- 
duri, țăranul muncea. Trecu
se o oră, poate două... Deoda
tă, a observat un obiect de o 
formă neobișnuită. L-a exami
nat cu atenție. Părea o bombă. 
Fără să piardă vremea a fă
cut publică

A cincea 
pierdute de bombardierul 
merican „B-52“ în ianuarie ?

Spaniolii, sensibili la această 
afacere, au reacționat imediat. 
Opinia publică și-a reafirmat 
îngrijorarea față de urmările 
nefaste ale prezenței america
ne pe pămîntul țării. Autorită
țile au întreprins o anchetă, al 
cărei obiect este descoperirea 
țăranului din Palomares.

Reprezentanții americani, 
care de multe săptămîni se 
străduiesc să atenueze efecte
le psihologice ale „accidentu
lui nuclear“, s-au alarmat, 
înainte de orice, ei au dezmin
țit... descoperirea. Grăbite, 
nesocotind necesar să aștepte 
măcar concluziile anchetei în
treprinse, oficialitățile amba
sadei S.U.A. de la Madrid au 
pus în circulație versiuni me
nite să minimalizeze întîmpla- 
rea. Domnul ambasador și-a 
exprimat părerea că țăranul 
ar fi dezgropat „un fragment 
oarecare din sfărîmăturile 
bombardierului". Subalternii 
săi au fost mai inventivi : „re
zervorul de benzină“ ar fi fost 
cel găsit în pămînt. Slujbașii 
Departamentului de Stat se 
străduiesc să convingă audito
riul spaniol că bombele pier
dute au fost de acum regăsite 
și că orice descoperire viitoa
re nu mai aparține lui „B-52“. 
Spaniolii au acumulat, însă, o 
doză de neîncredere. Ei au 
constatat multe nepotriviri în
tre realitate și spusele Amba
sadei americane de la Madrid. 
Dacă într-adevăr ceea ce a 
găsit țăranul de la Palomares 
este încă o bombă rătăcită 
înseamnă că infectarea cu e- 
lemente radioactive a acestei 
zone a atins 
mai înalt 
pînă acum.

A început 
lor și drumul 
poate fi parcurs cu dificultate.

descoperirea sa. 
bombă din cele 

a-

un grad cu mult 
decît s-a bănuit

jocul dezmințiri- 
către adevăr

■M. RAMURĂ

Ciocniri violente
in Vietnamul de sud

Miercuri dimineața, intr-unui din cartierele 
Saigonului, o mină pusă de patrioți a provocat 

o puternică explozie. 12 americani și sud-viet- 
namezi au fost uciși și circa 30 răniți. Explozia 
a avut loc în fața clădirii folosite de una din 
societățile americane de construire de aerodro
muri și alte instalați militare pe teritoriul Viet
namului de sud.

Corespondentul agenției 
France Presse relevă că ex
plozia „s-a produs într-unul 
din cartierele de la periferia 
Saigonului, unde activitatea 
patrioților este cea mai activă 
și bine organizată“. Același 
corespondent subliniază că 
„ultimele trei zile au fost 
marcate de o intensificare a 
atacurilor patriotice în capi
tala sud-vietnameză".

La numai cîteva minute 
după explozia amintită, pa- 
trioții au aruncat grenade și 
în alte puncte din capitală, 
provocînd rănirea și moartea 
unor polițiști sud-vietnamezi. 
O explozie puternică s-a pro
dus, de asemenea, la locuința 
comandantului forțelor armate 
sud-coreene ce acționează 
fronturile sud-vietnameze, 
neralul Cha Myung Shin, 
nind un soldat din garda 
cestuia și distrugînd un 
hicul.

pe 
ge- 
ră-
a- 

ve-

în cartierul Cholon din Sai- 
gon au fost văzute miercuri 
dimineața placarde, puse de 
patrioți, pe care erau scrise 
chemări către populație la or
ganizarea, în ziua de 1 Mai, a 
unor demonstrații împotriva 
americanilor și guvernului de 
la Saigon.

Un atac important al pa
trioților a avut loc la un post 
guvernamental situat la 11 
kilometri de centrul Saigo
nului, pe șoseaua ce leagă ca
pitala cu regiunile din sudul 
țării. Compania saigoneză ce 
apăra postul a suferit pierderi în oameni.

Agenția U.P.I. semnalează, 
de asemenea, lupte violente 
între patrioți și pușcași marini 
americani și sud-vietnamezi 
în apropierea bazei de la Da 
Nang, respectiv în satul Thanh 
Quit, unde se crede . că sînt 
concentrate efective mari 
patrioți.

în Camera Comunelor

„Semnalul ofensivei“

de

- A ■ ■stîngii laburiste
cuvîntul marți în 

Comunelor, ministrul 
Marii Britanii, 

a apreciat

elLuînd 
Camera 
de externe al 
Michael Stewart, 
că hotărîrea Franței de a se
retrage din comandamentele 
integrate ale N.A.T.O. con
stituie un prilej de reexami
nare a anumitor aspecte ale 
Pactului nord-atlantic. Refe- 
rindu-se la problema integră
rii vest-europene, Michael 
Stewart a declarat că Marea 
Britanie dorește să intre în 
Piața comună, dar ea conside
ră necesare anumite revizuiri 
ale Tratatului de la Roma 
care stă la baza acestei orga
nizații. Totodată, ministrul 
britanic a subliniat necesita
tea încurajării îmbunătățirii 
relațiilor între R.F.G. și R.D.G.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse subliniază că 
în cadrul dezbaterilor, deputa
tul Michael Foot a dat sem
nalul ofensivei stîngii labu
riste împotriva politicii 
vernamentale de sprijinire 
intervenției americane

Vietnam. Potrivit agenției, 
a făcut un adevărat „rechizi
toriu“ împotriva politicii gu
vernului în această problemă. 
Michael Foot a cerut guver
nului să-și precizeze poziția 
în legătură cu intensificarea 
bombardamentelor aeriene a- 
mericane împotriva Republicii 
Democrate Vietnam.

Agenția Associated Press 
relatează că o cerere similară 
a fost formulată și de Eric 
Heffer, alt membru al stîngii 
laburiste, cerere pe care, însă, 
premierul Wilson a respins-o.

Dezbateri privind asocierea 
Greciei la PiataMarți s-a deschis în Insula Rhodos lucrările celei de-a 6-a conferințe a Comitetului de asociere a Greciei la Piața comună. Cu acest prilej vor fi abordate o serie de. probleme legate în special de adaptarea politicii agrare a Greciei la Piața comună. în numeroase întrevederi și conferințe care au avut loc pînă în prezent nu s-a ajuns la nici un rezultat în ce privește problema armo-

Cerere de realipire
a Okinawei
Sa Japonia

• ADUNAREA municipalității 
din orașul Naha — centrul admi
nistrativ al Okinawei — aflată sub 
controlul autorităților americane, 
a cerut realipirea Okinawei la Ja
ponia. în cadrul sesiunii adunării 
municipiului, care a avut loc marți 
la Naha, s-a aprobat o rezoluție 
în care se arată că cel 900 000 de 
locuitori al Okinawei trăiesc în 
prezent într-o adevărată panică

de

LA CHEMAREA „Comitetului studențesc de coordonare a acțiunilor neviolente“, la Washington a avut loc o demonstrație de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. Participanții la demonstrație, în majoritate tineri sosiți din diferite regiuni ale S.U.A., au manifestat în fața clădirilor Casei Albe și Ministerului A- părării. în fruntea demonstranților s-a aflat profesorul Gordon Christiansen, de la Universitatea din Connecticut. Un purtător de cuvînt al „Comitetului studențesc de coordonare a acțiunilor neviolente“ a declarat că pînă în prezent au fost strînse 19 000 de semnături pe o petiție de protest împotriva acțiunilor S.U.A. în Vietnam.

Un grup 
aparținind

patrioți columbienl 
Forțelor naționale 

de eliberare

deosebit
mo„A iost o săptămină fără 

mente deosebite pe plan intern, cu 
alte cuvinte o săptămină obișnui
tă“. Aceasta era constatarea cu 
care își încheia — cu vădită iro
nie — cronica internă, ziarul sud- 
african „Rând Daily Mail“, bine
înțeles, după ce a trecut în revis
tă cîteva „obișnuințe cotidiene" 
ale guvernului Verwoerd.

Avocatei Ruth Hayman — care 
în mai multe rînduri a luat apă
rarea celor care se opuneau poli
ticii rasiste — i s-a interzis să pro
feseze timp de 5 ani. Pe aceeași 
perioadă autoritățile i-au emis un 
ordin de arest la domiciliu, avînd 
obligația : să se prezinte săptămâ
nal la poliție pentru viză, să nu 
primească vizitatori, < să nu pără
sească domiciliul nopțile și nici 
zilele de duminică sau sărbători 
legale. Condamnarea la aceste 
privațiuni l-a iost hotărîtă dat fiind 
atitudinea ei favorabilă Introduce
rii sistemului „un vot ■— un om".

Secretarului Partidului liberal, 
care optase pentru acordarea unor 
libertăți limitate populației de cu
loare, i s-a interzis orice iei de 
activitate publică. La fel, unul o- 
perator de la televiziunea /din 
Johannesburg și unui lector de la 
Universitatea din Natal. Corespon
dentul ziarului ,,The New York 
Times' a fost obligat să părăseas
că imediat R.S.A.

Toate în cursul unei 
Evenimente obișnuite 
partheidulul...,

sdpftoilnl... 
în tara a-

Anglia: Vizita delegației
sindicale române

LONDRA 27. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Continuîndu-și vizita în Marea Britanie, delegația Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi și telecomunicații din România, formată din Alexandru Grecu, președinte, și Marin Buzatu, membru al Comitetului uniunii, a făcut o călătorie la Southampton, unde a vizitat o serie de obiective, printre care portul, docurile, o rafinărie de petrol etc.La Londra delegația a fost primită de H. Nicholas, secretar general ad-interim al U- niunii Generale a sindicatelor muncitorilor din transporturi și a muncitorilor necalificați și de J. Jones, adjunct al se-

cretarului general ad-interim. Conducerea uniunii a oferit în cinstea oaspeților un dejun.Membrii delegației sindicale române s-au întîlnit cu George Woodcock, secretar general și cu alți membri ai conducerii T.U.C., cu care au avut convorbiri.La ambasada Republicii Socialiste România din Londra, a avut loc în cinstea oaspeților un cocteil la care au participat Raymond Gunter, ministrul muncii, Frank Cousins, ministrul tehnologiei, H. Nicholas, J. Jones, membri al conducerii T.U.C., conducători ai unor uniuni sindicale britanice, membri ai corpului di-, plomatic, ziariști.
Zborul satelitului „Molnia 1“Satelitul sovietic pentru telecomunicații de tipul „Molnia-1“, lansat la 25 aprilie, își continuă zborul pe o orbită eliptică înaltă. Primele comunicații experimentale tele și radio la distanțe mari — efectuate la 26 aprilie prin intermediul satelitului — între Moscova și Extremul Orient sovietic s-au desfășurat cu succes. Calitatea imaginii a fost bună.în zilele de 25 și 26 aprilie

Schimburi culturale
între România

și S. II. A.
IaLa 25 aprilie, s-a semnat 

Washington programul pentru 
aplicarea pe anul 1966 a A- 
ranjamentului de schimburi 
culturale, științifice și tehnice 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Statele Unite ale A- 
mericii.

Programul semnat cuprin
de schimburi în domeniile 
științei, tehnicii, învățămintu- 
Iui, culturii și artei, sănătății 
publice, schimb de expoziții și 
publicații etc.

Din partea română progra
mul a fost semnat de Petre 
Bălăceanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Washington, iar din partea 
Statelor Unite ale Americii de 
Walter J. Stressel jr., asistent 
ad-interim al secretarului de 
stat pentru problemele euro
pene.

STUDENȚII Universității din 
orașul Merida (Venezuela) au 
adresat marți un apel tuturor 
universităților din America 
Latină în care cer sprijinul a- 
cestora în lupta împotriva 
excluderilor din universități 
pe motive politice, a urmăririi 
personalităților progresiste, 
pentru respectarea autonomiei 
universităților, pentru dreptul 
tuturor cetățenilor la învăță
tură. Noi cerem universități
lor, se arată în apel, să se 
pronunțe împotriva discrimi
nării rasiale și pentru respec
tarea drepturilor omului. Stu
denții din Merida au apelat la 
colegii lor de pe continent să 
se unească în lupta pentru su
veranitatea, independența și 
bunăstarea popoarelor din 
America Latină.

STUDENȚII Universității din 
Barcelona au adresat o scrisoare 
ministrului educației al Spaniei 
prin care îi aduc la cunoștință că 
sînt hotărîți să înceteze greva de 
protest împotriva măsurilor arbi- 
tiare luate de autorități față de 
cei 18 colegi ai lor arestați recent, 
cu condiția de a fi satisfăcute ur
mătoarele cereri : destituirea rec
torului Universității din Barcelona ; 
reînnoirea contractului de învăță- 
mînt al prof. Sacristan, destituit 
pentru că a participat la adunările 
libere ale studenților împotriva 
sindicatelor studențești oficiale i 
recunoașterea oficială a Sindicatu
lui democratic studențesc.

Oi

A—'Centrul de coordonare și calcul a verificat capacitatea de funcționare a aparataj ului de la bordul satelitului și a stabilit caracteristicile sale energetice.Potrivit datelor telemetrice, aparatajul de bord pentru retransmisie, complexul de control și măsurători, sistemele de orientare și celelalte aparate funcționează normal. Presiunea gazului și temperatura se mențin în limitele stabilite. Sistemul de alimentare cu energie asigură funcționarea normală a tuturor sistemelor și aparatelor de la bord.Cu ajutorul noului satelit „Molnia-1“ este perfecționat în continuare sistemul bilateral de legături prin radio, televiziune și telefon — telegraf și exploatarea sa experimentală.Legăturile prin intermediul satelitului „Molnia-1“ și transmiterea programelor de televiziune se vor efectua în conformitate cu programul stabilit.
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Combinatului chimicR. P. BULGARIA. — Pe șantierul

„P-llV, 
fie magică 
ultimă in- 

fără să fieagrare, întrucît

>
» :

î' - ■ ■ . ' &
MEXIC. — Vedere din orașul Mexico, capitala țării

nizăriichiar între membrii titulari ai Pieței comune nu s-a ajuns la o reglementare a acestei probleme. Delegația greacă la această conferință va insista asupra punerii în aplicare a protocolului din Tratatul de asociere de la Atena, în care se prevede integrarea treptată a agriculturii Greciei în sistemul agrar al comunității.
pentru faptul că teritoriul lor a- 
flat sub controlul american , este 
folosit de torțele armate ale 
S.U.A. ca bază de atac împotriva 
poporului vietnamez.

• LA LONDRA se allă într-o vi
zită oficială R. Tremelloni, ministrul 
apărării al Italiei pentru a .discuta 
cu reprezentanții englezi probleme 
legale de actuala criză a N.A.T.O. 
El va participa, de asemenea, la șe- 

al
In

dințele grupului de lucru 
N.A.T.O., care se desfășoară 
prezent la Londra.

• LA MOSCOVA va fi creat 
zeul „Nikolai Gogol", El va fi în
ființat în clădirea în care marele 
scriitor rus și-a trăit ultimii ani de 
viată, a lucrat la volumul al doi
lea al romanului ,,Suflete moarte", 
s-a întîlnit cu actori, scriitori și 
artiști vestiți.

Restaurarea clădirii se va efec
tua după descrierile contemporani
lor lui Gogol și desenele unor pic
tori. Muzeul va conține și lucruri 
personale care au aparținut scriito
rului, manuscrise, ediții rare ale 
operelor sale etc.

mu-

• DUPĂ o visito de trei stle In 
nordul Franței, președintele de

Gâdile, care a lăcut prima sa de
plasare în provincie, după ce a 
tosi reales șei al statului, s-a re
întors marii seara la Paris, venind 
de‘ la Lille.

A. Gromîko
si-a încheiat vizita

în Italia
• MINISTRUL afacerilor exter

ne al U.R.S.S., A, A. Gromîko, s-a 
întîlnit miercuri cu papa Paul al 
VLlea.

în cursul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind efortu
rile depuse de popoare în lupta 
pentru prevenirea războiului și a- 
părarea păcii, indiferent de deo
sebirile de vederi și convingerile 
religioase.

După cum se știe, în cursul vi
zitei făcute în Italia, A. Gromîko 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
A. Fanfanl, ministrul italian al a-

facerilor externe, G. Saragat, pre
ședintele Republicii,, A. Moro,, pre-, 
ședințele Consiliului de Miniștri și 
cu P. Neni, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri.

înaintea plecării sale spre Mos
cova, A. Gromîko a declarat cu 
prilejul unei conferințe de presă 
că . ,,guvernul sovietic acordă o 
mare însemnătate convorbirilor cu 
conducătorii italieni. Apreciem 
dezvoltarea relațiilor noastre bila
terale în domeniul politic, econo
mic, cultural, precum și în dome
niul schimbului tehnico-științific".

Intllnirea cu viitoarea sa sofie, 
cosmonauta Valentina Tereșkova.

Negocieri 
neoficiale

între Anglia 
si Rhodesia

AGENȚIILE de presă

ormula 
fără să 
și, in 
stanță, 
propriu-zis formulă,
ci doar un nume, 
a făcut, iutii de-a 
rîndul, carieră în 
coloanele presei 

occidentale. Guvernul britanic 
recita încă pe atunci, tirada 
lui Hamlet, care, intr-o variantă 
ușor : modificată.' Începea cam 
așa: <A fi cu „F-lll“ sau cu 
„Mirăge-IV“. ? După ce multă 
vreme intre cele două posibili
tăți a stat „neclintită limbă“, 
britanicii s-au pronunțat: „F- 
111“. Adică, în cele din urmă 
au hotărit să cumpere, pentru 
Înzestrarea forțelor lor aeriene, 
bombardiere cu reacție ameri
cane purtind acest nume.

Opțiunea Londrei a lezat atit 
partea franceză, care a Iost pri
vată de o comandă însemnată 
de avioane „Mirage-IV“, cit șl 
pe acei care preconizau fabri
carea bombardierelor de către 
Anglia. Ministerul apărării nu 
s-a neliniștit însă. El a explicat 
cu toată convingerea că prefe-

rința acordată lui „F-lll“ se 
datorește „excepționalelor cali
tăți“ ale bombardierului, consi
derat ca „cel mai modern avi
on militar american". Aceștia 
erau exact termenii folosiți în 
reclama guvernului american.

După publicarea Cărții Albe 
a apărării britanice (prin . care 
se anunța achiziționarea 
lui' „F-lll“),. ți - după succesul

in alegeri al laburiștilor,, apele 
au început să se liniștească, 
în deiinitiv, dacă e vorba de 
ultimul strigăt ai tehnicii, face 
să dai un ban (cele 60 de apa- 

care urmează să fie achi-

rela-

„Ne vom întîlni

pe orbită“

O 1N LIBRĂRIILE din Moscova 
a apărut cartea cosmonautului An- 
drian Nikolaev „Ne vom Intîlni 
pe orbită“. Cartea, cu caracter 
autobiografic, relatează despre co
pilăria și anii de școală ale cosmo
nautului, despre primele sale zbo
ruri ca pilot, despre pregătirile în 
vederea zborului cosmic la bordul 
navei „Vostok", precum' șl despre

e
tează, că primul ministru britanic, 
Harold Wilson, a anunțat miercuri 
In ,Camera Comunelor că, în urma 
tratativelor pe care secretarul său 
particular Oliver Wright le-â dus 
începînd din 23 aprilie cu repre
zentanți ai guvernului Ian Smlth, 
șeful guvernului rasist din Rhode- 
sia, a Intervenit un acord cu pri
vire la negocieri neoficiale între 
Anglia, și Rhodesia. El a precizat 
că aceste negocieri „au doar sar
cina de a stabili dacă există baza 
unor viitoare tratative" între cele 
două țări, care să pună capăt cri
zei rhodesiene. Negocierile, a 
adăugat Harold Wilson, nu vor 
Implica ' nici, un angajament dlh 
partea niciunela din cele două 
părți.

Așa arată txperți eabombardierul considerat astăzi de unit < 
fiind demodat Încă din faza de proiectare

ziționate costă 150 milioane lire 
sterline).

Mulțumirea avea să fie de 
scurtă durată. Un subcomitet al 
Camerei Reprezentanților a 
Statelor Unite a dat publicității 
cu cîteva zile în urmă conclu
ziile unei anchete cu privire Ia 
avionul „F-lll“. Potrivit aces
tor concluzii „F-lll“ nu este 
pe deplin acceptabil „ca înlo
cuitor al bombardierului strate
gic ’ <B-52», Întrucît capacitatea 
sa operațională intr-un război 
convențional este .limitată.". 
în multe privințe, subliniază 
raportul, vechile modele ale iul 
„B-52“ sînt superioare lui „F- 
111“.

Desigur, Pentagonul nu putea 
în nici un caz să fie incintat 
de aceste constatări, care peri
clitează operațiunea de Înlocui
re progresivă a lui „B-52“ cu 
„F-lll“, operațiune inițiată de 
șeii! militari. De aceea, riposta 
n-a intîrziat. Ministerul ameri
can al apărării, Robert McNa- 
mara, a declarat luni la o con
ferință de presă că raportul e- 
laborat de subcomitetul Came
rei Reprezentanților ar oferi 
„o imagine deformată asupra 
situației reale".
, Care punct de vedere va pre
vala ? Fără Îndoială, cele mai 
mari șanse le are, datorită po
ziției sale, McNamara. Dacă el 
va avea clștig de cauză, va fi 
liniște și la Londra. Dar dacă 
„F-lll“ se va dovedi, intr-ade
văr, o vec.hitură ? Anglia — 
care n-a realizat încă tranzac
ția — ar putea da Îndărăt. în 
acest caz autorilor raportului 
nu li se vor putea reproșa de
ci t graba cu care și-au publicat 
constatările. Să fi așteptat mă
car pînă ce lirele poposeau pe 
malul Potomacului...

ION D. GOLA
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