
Proletari din toate țările, uniți-vă !
Anul XXII, seria II,

Nr. 5296

VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE

ȘAHINȘAHUL IRANULUI

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

A CONSTRUCTORILOR

A
Excavatoare In construcție

Foto : ION CU CU

LA
SFÎRȘIT

k

DE
SĂPTĂMÎNĂĂ

Masa rotundă 
a „Scinteli 
tineretului“

29 mai 1966

4 pagini

Duminică

MÎINE ÎNCEPE IN CAPITALA

CONSFĂTUIREA PE TARA

CONVORBIRI OFICIALE
u avut loc, interval de numai cîteva luni, consfătuirile pe țară ale lucrătorilor din două importante sectoare ale economiei — construcții și comerț. Continuîn- du-se asemenea importante acțiuni pentru economia noastră, la indicația conducerii de partid și de stat, mîine începe în Capitală și prima consfătuire pe țară a constructorilor de mașini.

Consfătuirea — care reu
nește într-un larg schimb de 
păreri: muncitori, maiștri, in
gineri, proiectanți și cercetă
tori — marchează 
de mare însemnătate în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. Ea va face o analiză multilaterală asupra activității desfășurate pînă acum în introducerea progresului tehnic, înzestrarea industriei și agriculturii cu mașini și utilaje moderne, și va jalona — în perspectiva sarcinilor trasate de Congres — principalele direcții de dezvoltare și de perfecționare a muncii în această ramură conducătoare a economiei.în centrul politicii partidului nostru de industrializare

un moment

socialista a țarii a stat permanent dezvoltarea cu precădere a industriei grele cu pivotul ei principal industria constructoare de mașini. Crearea unei 
puternice industrii construc
toare de mașini a permis dez
voltarea în ritm ascendent a 
tuturor ramurilor economiei 
datorită înzestrării lor perma
nente cu baza tehnică nece
sară. Astăzi, la prima consfă
tuire pe țară, constructorii de 
mașini raportează că produc 
în țară două treimi din nece
sarul pe economie de mașini, 
utilaje și instalații. Succese remarcabile au obținut constructorii de mașini în promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei: echiparea întreprinderilor cu mașini și utilaje cu performanțe ridicate, mecanizarea agriculturii, dotarea transportului și construcțiilor, creșterea producției și modernizarea industriei producătoare a bunurilor de consum.

Congresul al IX-Iea al P.C.R.
— analizînd rezultatele obți
nute și raportind aceste rezul
tate la posibilitățile existente
— a constatat că într-o serie 
de domenii ale activității con
strucției de mașini există ri
nele rămâneri în urmă. Cons
fătuirea pe țară, care va avea 
un pronunțat caracter de lu-

cru, este chemată să examineze aprofundat căile de îmbunătățire a organizării științifice a producției în uzine, de perfecționare a colaborării și cooperării între uzine, de extindere a metodelor și tehnologiilor moderne care și-au dovedit eficiența în practică, de perfecționare și intensificare a activității de proiectare și cercetări pentru diversificarea gamei de mașini și utilaje, pentru situarea lor din punct de vedere constructiv și funcțional la nivelul actual al tehnicii etc.
Examinarea atentă și multi

laterală a acestor probleme 
este cu atît mai necesară cu 
cit în perioada 1966—1970 în 
fața industriei constructoare 
de mașini stau sarcini deose
bit de importante. Subramura mașini-unelte, pentru a satisface într-o proporție cît mai mare necesarul economiei, va asimila pînă la sfîrșitul cincinalului peste 120 de tipodi- mensiuni. Ritmuri deosebite de dezvoltare vor cunoaște în anii cincinalului producția e- lectrotehnică, care va înregistra cel mai înalt ritm, producția de tractoare, de transporturi etc. Consfătuirea pe țară este chemată să analizeze

(Continuare In- pag. a IlI-a)

ROMÂNO - IRANIENE
Sîmbătă dimineața, la Palatul Consiliului de Stat au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și Șahinșahul Iranu-

lui, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.Au participat din partea română — Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ion Drîn- ceanu, ambasadorul Republicii

Socialiste România la Teheran.Din partea iraniană — Ab- bas Aram, ministrul afacerilor externe, Ahmad Eghbal, ambasadorul Iranului la București.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.(Agerpres)
Conferirea
Causa“ al

titlului de „Doctor Honoris
Universității din București
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arătăm, în același 
citită și înțeleasă

vîrstei proprii

POEZIE

A

OR4DBA1 Un nou cartier de locuințe tn construcție

, -r r HA

Plecarea primului
ministru al Republicii

Singapore

legerea subiectului de 
astăzi, în cadrul discu
țiilor consacrate proble
melor care preocupă în 
mod direct tineretul, 
își are o justificare îh 
relațiile i/ntime dintre 
poezie și adolescență. 
Poezia este, în adevăr,

semnul .primei tinereți: este vîrsta lui 
Rimbaud sau Hölderlin, pregătită, de 
altminteri, uneori, de preludii infan
tile, ca în cazul unui Victor Hugo, ale 
cărui prime încercări literare 
cute au fost scrise la zece ani.

Atari ilustrări ale 
poeziei ar putea fi socotite, totuși, ca 
simple coincidențe. Vom încerca să 
stabilim, prin urmare, condiționări .■ 
mult mai adinei între poezie și vîrsta 
adolescentă, în primul rî/nd, evocînd 
trăsăturile psihologice proprii ale a- 
cestei epoci a vieții, care sînt tot atî- 
tea definiții ale poeziei.

Condiții fiziologice, în amănuntul 
cărora nu putem intra, dar care repre
zintă o profundă modificare a orga
nismului, către vîrsta de șasesprezece 
ani, dau înțelegerii și sensibilității ti
nerești un ritm și o tonalitate de un 
timbru cu totul nou. Niciodată deschi
derea emotivității omenești în fața 
lumii nu este mai vastă, și intensitatea 
acestei simțiri mai patetică, decât în 
această epocă a existenței.

Legătura dintre poezie și adoles
cență este însă și mai adîncă. Tînărul

nu se limitează să simtă și să se ex
prime poetic, cu alte cuvinte negînd 
obișnuințele și închistarea, proclamînd 
noutatea și prospețimea sufletului în 
fața lumii. Tinerețea înseamnă poezie trăită : poezia se vădește, în adevăr, la 
această epocă a vieții, prin spontanei
tatea mișcărilor, prin comportare și 
gesturi, prin originalitate vestimentară, 
prin, chipul de a-și tăia — sau a nu-și 
tăia — părul, prin caracterul de sprin
teneală a întregii ființe, prin sinceri
tatea directă, uneori prea directă, a 
felului de a fi. Socotesc că nu greșesc 
spunînd că poezia este un mod de exis
tență esențial tineresc.

Fondul gîndirii poetice și modalita
tea de expresie a poeziei adolescente 
nu sînt însă uniforme. Se întîlnesc în 
acest moment 
forme 
poezia 
poezia 
poezia

Ne-am întrunit în jurul acestei 
mese, pentru a încerca să surprindem 
cîteva din formele de manifestare ale 
poeziei, sub incidența particulară a 
vieții tinerești, pentru care poezia este 
un fel de a fi. Ne vom feri de a face 
considerații teoretice. Ne vom strădui 
să arătăm care este locul pe care poe
zia l-a avut în ființa fiecăruia dintre 
noi ■— încercînd să 
timp, cum trebuie 
poezia.

al vieții toate marile 
ale trăirii poetice: alături de 
contemplației, tînărul cultivă 
dinamică, a acțiunii viguroase, 
creației, prin faptă.

întrunit în jurul

SĂl

I 
I

Primul ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, cu soția, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit sîmbătă la amiază Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia, înaltul oaspete a fost însoțit de S. Rajaratnam, afacerilor externe, Wok, ministrul afacerilor sociale, soane oficiale,La plecare, pe Băneasa, primul ministru Republicii Singapore a salutat de Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Au fost de față Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe,

ministrul Othman culturii și și alte per-aeroportul al fost

★cursul dimineții de sîmbătă, primul ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, și persoanele oficiale care îl însoțesc au vizitat monumente arhitecturale din Capitală și Combinatul agro-alimentar „30 Decembrie“ din apropierea Bucu- reștiului. Directorul combinatului, Alexandru Ienciu,

Dumitru Bej an, prim adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale.A fost prezent Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Pe clădirea aeroportului erau arborate drapelele Republicii Socialiste România și Republicii Singapore. Coman- a ce dedantul gărzii de onoare prezentat raportul. După au fost intonate imnurile stat ale celor două țări, Lee Kuan Yew și Gheorghe Apostol au trecut în revistă garda de onoare. Apoi oaspeții și-au luat rămas bun de la persoanele oficiale aflate pe aeroport.
★a dat oaspeților ample explicații asupra profilului întreprinderii și rezultatelor obținute în ultimii ani, după care au fost conduși în serele legumicole și sectorul avicol. în timpul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

în cadrul unei solemnități care a avut loc sîmbătă la amiază în marea aulă a Universității, Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pah- lavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, i-a fost conferit titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universității din București.La solemnitate au luat parte Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei, academicieni, rectori ai instituțiilor de învățămînt superior din Capitală, cadre didactice, studenți, ziariști români și străini.Au participat, de asemenea,

membrii suitei suveranului iranian.Salutînd pe înaltul oaspete, acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității, că vizita în Șahinșahului tuie prilejul remarcabilele om de stat.Vorbitorul a arătat în continuare că, acordîndu-i înaltul titlu, Consiliul științific al Universității a relevat inițiativele Maiestății Sale Imperiale pentru progresul și promovarea învățămîntului și culturii în Iran, precum și contribuția sa la dezvoltarea colaborării cu Republica Socialistă România.Urîndu-vă mulți ani de rodnică muncă — a spus vorbitorul — profesorii și studen-

Universității noastre roagă Maiestatea Voastră Impe-

Spectacol
de gală

Seara, la Teatrul de Operă și Balet a avut loc un spectacol de gală în onoarea Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului.Au luat parte Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, Petre Blajovici, Roman Moldovan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Constanța Crăciun, Mihai Gere și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, membri guvernului, conducători unor instituții centrale și ganizații obștești, oameniștiință și cultură, generali,
aiai orde

(Continuale ■ în pag. a Ill-a)

a subliniat țara noastră a Iranului consti- de a omagia sale merite de

Recepția

ții pe rială să transmiteți poporului iranian calde urări de noi succese pe drumul afirmării naționale și al progresului economic, social, cultural și științific.Prof. univ. Grigpre Râpeanu, președintele Consiliului Științific al Universității, a prezentat apoi Raportul acestei comisii cu privire la conferirea înaltului titlu.în aplauzele călduroase ale asistenței, rectorul a înmînat Diploma Șahinșahului Iranului.A luat apoi cuvîntul Șahinșahul, care a făcut o expunere urmărită cu interes de cel prezenți.
(Continuare tn pag. a III-a)

oferită
de președintele Consiliului

de Stat
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a oferit sîmbătă seara o recepție cu prilejul vizitei oficiale a Șahinșahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Rădulescu, Petre Blajovici, Roman Moldovan, Constanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie Murgulescu, Grigore Geamănu, Corneliu Mănescu, membri ai Consiliului de Stat și guvernului, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și o- fițeri superiori, ziariști români și străini.Au participat Abbas Aram,

ministrul afacerilor externe, Ahmad Eghbal, ambasadorul Iranului la București, dr. Hossein Aii Loghman Adham, dr. Abdol Karim Ayadi, Abbas Massoudi, vicepreședinte al Senatului, Fathollah Min Ba- chiyan,~ primul aghiotant al Maiestății Sale Imperiale, Mostafa Mesbahzadeh, și dr. Mostafa Alamouti, membri ai parlamentului și alte persoane din suita suveranului Iranului.La începerea recepției fost intonate imnurile de ale celor douăRecepția s-a tr-o atmosferă
austatțări, desfășuratde prietenie.în-

(Agerpres)

LICEUL DE SPECIALITATE
Pădurea 

a fost salvată

m citit cu deosebit interes în presă mația toare cursul mitere le de tate, informație care atestă că ele devin o realitate începînd cu viitorul an școlar. Așadar importanta ho- tărîre a Congresului al IX-lea al partidului privind dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului în patria noastră, proces în care existența liceelor de specialitate joacă un rol de prim rang, se traduce în viață.Crearea liceelor de specialitate este o măsură impusă de realitate ; vastul plan de dezvoltare economică și culturală a României socialiste cere nu numai sporirea cantitativă a numărului de specialiști, ci și creșterea calitativă a

infor- privi- la con- de ad- în licee- speciali-
pregătirii lor profesionale. Aci, în cadrul liceelor de specialitate, tinerii își vor însuși paralel cu cunoștințele de cultură generală și o profesiune, astfel încît la absolvirea liceului ei vor fi apți nu numai șă urmeze învățămîntul superior, ci să și practice meseria în care s-au pregătit. îmbinînd teoria cu practica, cunoștințele de cultură generală cu cele de specialitate, elevii se vor dezvolta multilateral, își vor forma deprinderea de a mînui cu pricepere cele mai perfecționate mașini și utilaje, tehnica avansată. La absolvire, diploma lor va atesta nu numai faptul că au parcurs cu succes liceul, ci că au devenit cadre medii într-o specialitate ori alta. Ei vor putea să opteze pentru continuarea învățămîntului superior sau pentru începerea activității în producție ca ajutoare de nădejde ale inginerilor în organizarea și

planificarea producției. Ce perspective minunate pentru un tînăr !învățămîntul mediu de specialitate are vechi tradiții în țara noastră. Fostele licee industriale, școli de arte și meserii, dădeau absolvenți stă- pîni nu numai' pe un mare volum de cunoștințe generale, ci și profesionale, buni specialiști în domeniul ales. Această pregătire le ușura accesul în institutele tehnice de ' învățămînt superior și, în anumite privințe — de pildă desenul tehnic .—- erau chiar superiori colegilor lor care aveau la bază 1 doar liceul - teoretic. Eu însumi am fost la vremea respectivă elev al unei școli de arte și meserii și pot confirma că majoritatea- colegilor mei care nu s-au limitat doar la stadiul de pregătire medie, au devenit ingineri și ^specialiști foarte a- preciați în . producție. Actualele licee de specialitate, depar-‘ . I

te de a fi o reeditare a fostelor licee industriale, vor oferi elevilor pe lîngă o bună pregătire de cultură generală și temeinice cunoștințe profesionale. Astăzi învățămîntul mediu de specialitate are mari perspective de dezvoltare în țara noastră. Dacă pornim numai de la nevoia imperioasă de cadre medii pentru economia națională — în acest cincinal liceele de specialitate vor trebui să pregătească circa 130 000 de asemenea cadre — ne putem imagina atenția ce va fi acordată școlilor vor pregăti cadre de este încă cunoscută rețeaua liceelor de specialitate, planul , lor de. învățămînt. și alte chestiuni de organizare ; avem însă certitudinea că acti-• , I;; • • ■ ' .
Prof. IULIAN UTO

ac- 
vor 
aii-

specialitate. Nu cșre medii ne

(Continuare-In>pag. -a III-a)

Inapoindu-se de Ia școală, In 
drum spre casă, elevi ai Școlii gene
rale de 8 ani nr. 1 din Săcele, car
tierul Baciu, au observat că dea
supra pădurii aliata în apropiere 
se ridicau nori de fum. Ce se in- 
timplase ? Din neglijenta unui cu
legător de flori, care a aprins un 
foc în parchetul forestier unde se 
găseau mari cantități de resturi și 
crengi uscate, și nu l-a suprave
gheat, a izbucnit un incendiu. Vâl
vătaia amenința să cuprindă din 
clipă in clipă pădurea de foioase 
situată pe mii de hectare.

Copiii au intrat imediat in 
tiune. Dîndu-și seama că nu 
putea învinge singuri flăcările
mentate de un vini puternic, clfiva 
dintre ei au alergat pînă la Baciu, 
întorclndu-se cu ajutoare de nă
dejde : pompieri și numeroși cetă
țeni. Cu tòta au acționai cu curaj. 
In lupta cu flăcările, cei 45 de pio
nieri și elevi in Irunte cu directo
rul școlii, precum și ceilalți cetă
țeni și pompie/tii au săvîrșit adevă
rate acte de curaj, reușind ca după 
4 ore să stingă focul.

Recunoștinței cetățenilor i s-a1 
adăugat o scrisoare sosită pe a- 
dresa Școlii- generale de 8 ani nr. 1 
Baciu—Săcele, prin care conduce
rea Ocolului silvic Brașov myltu- 

.mește elevilor- și pionierilor-, pen
tru. că au salvat de incendiu pădu

rea. ■ ■ r



(Urmare din pag. I)

Poezie —
autoeducase

GRIGORE HAGIU : Poezia este condiția noastră permanentă de viață, a generației din care fac parte. Referitor la această temă, la concordanța dihtre poezie și gîndul intim de viață sînt o sumă de lucruri care pot fi urmărite : felul în care poetul exercită o educație asupra cititorului, asupra celor cărora se adresează și asupra lui însuși. Cred că acest ultim punct de vedere, adică al poeziei ca autoeducație, mi se pare a fi foarte important, însă mai puțin dezbătut în ultima vreme. Nici chiar în interviurile pe care le dau tinerii poeți nu se discută despre această problemă ; cred că este un lucru interesant de a aminti că poetul este în același timp și omul care cîntă, dar și instrumentul cu care se cîntă. Și cîntărețul și vioara sînt demne de a fi reținute. Nu știu dacă sînt clar, pentru că aceste lucruri, deși le trăiesc de foarte mult timp, mi le lămuresc într-un fel și eu, acum, cu dv. la un loc. Vreau să spun Că pentru că- lirea spirituală a poetului, poezia pro- priu-zisă este elementul cel mai important ; poetul se valorifică, se împlinește ca om, prin poezie. Poetul își face din criteriul său particular estetica propriului său profil de a fi, a propriului său mod de existență ; acest lucru interesează în primul rînd domenitil strict intelectual și spiritual și are mai puține referiri în afară, în domeniul, extrapoe- tic, aș spune ; totuși, această legătură existentă între obiectul creat de poet și caracterul său adînc, ține de o legătură foarte intimă, care se leagă foarte armonios între ele și se întrepătrund foarte exact.în ceea ce privește experiența mea personală — voi observa că am trăit într-o perioadă în care începuse să se afirme Labiș, L-am cunoscut mai îndeaproape. Am convingerea că Labiș este și rămîne prin excelență un poet de formație adolescentină ; liniile trasate de el sînt și ale noastre ; Labiș a fost pentru noi punctul inițial ; formația noastră de caracter a coincis cu afirmarea lui ca poet. Labiș a cunoscut o evoluție foarte rapidă. Această evoluție, rapidă și dramatică, ne-a legat pe o orbită, în care cei care creează își pot înțelege foarte exact rostul și menirea și în care poetul este ■ conștient de forța lui ; de aceea, el nu dă niciodată înapoi, nu face compromisuri față de el însuși, prin aceasta înțe- legîndu-se că nu abdică de la ceea ce poate și trebuie să poată să facă în activitatea lui.în altă ordine de idei, aș adăuga faptul că noi am parcurs o perioadă de evoluție destul de lungă : pot spune că scriu poezie din 1950. La 16 ani am publicat prima poezie în Scînteia tineretului. Această perioadă trebuie să spun că, spre fericirea și mîndria noastră, a coincis într-un fel cu cîteva evenimente literare foarte importante. Dintre ele țin să amintesc reactualizarea cîtorva mari poeți, cum ar fi Blaga. Toate activitățile noastre s-au înscris într-un fel printr-o încercare de racordare cu a- ceste mari valori, reprezentate prin poeți apăruți între cele două războaie, ca Blaga, Bacovia, Arghezi. Am debutat sub aceste auspicii și continuăm să debutăm, noi, cei mai tineri, pentru că în poezie trebuie să debutezi mereu, pentru a. face lucruri cît mai bune.
Poezie — 

autocunoaștere
MATEI CĂLINESCU : Trebuie să vă mărturisesc că am scris și eu poezii și cred că foarte multe încă din primele etape ale adolescenței. îndeletnicirea provenea dintr-o necesitate de autocunoaștere și, poate, mai mult dintr-o necesitate de expresie.Necesitatea de expresie nu are însă instrument potrivit pentru a se realiza, așa că el se formează mai tîrziu ; pînă la urmă, destinul unui poet se decide în hotărîrea lui de a-și forma acest instrument. Cum se formează acest instrument, este un lucru foarte misterios. Uneori se poate forma foarte repede, alteori se poate forma mai greu ; cert este că pentru a fi poet și pentru a fi scriitor în general, cred că trebuie să ai voință.Mai tîrziu, am făcut niște experiențe de lectură și anume un fel de echivalare a experienței de viață cu experiența livrescă. Am avut impresia că aceste experiențe sînt complementare. N-am avut sentimentul pe care îl au „ mulți artiști în anume condiții, de pildă, cum ar fi contrastul mărturisit de Thomas Mann, dintre lume și viață. Vă mărturisesc că deși de vreo cinci ani n-am mai publicat poezii, continui să scriu poezie. Poate că odată, dacă voi socoti că aceste lucrări au o semnificație mai înaltă, să reîncep să public. Deocamdată, îmi dau seama că ceea ce scriu eu sînt însă niște fragmente dintr-o mare poezie, pe care aș fi putut s-o scriu, dacă aș fi avut puterea unei continuități ; după părerea mea, ceea ce este esențial în activitatea literară, este continuitatea, adică intrarea pe o matcă a- nume, care modelează și gîndirea și sensibilitatea.Există însă și cazuri de poeți care nu au avut continuitate : sîntem ' în , prezența altei poezii, ca aceea a lui Ion Barbu.Conceptul general întrebuințat ca sentiment de exaltare a sensibilității are o justificare foarte largă și în psihologia contemporană, dar nu este singurul mod de a face poezie. Deși îmi dau seama că poezia e mai largă decît conceptul de a creea, aș spune că ar trebui făcute eforturi pentru a se impune și alte concepte, mai clasice, despre poezie.în genere, cred că poezia contribuie în foarte mare măsură la formarea personalității omului, însă procesul nu este ușor sesizabil. Lucrurile sînt foarte complicate și varietatea cazurilor concrete este foarte mare, în orice caz, poezia cred că îți dă ■ un anume sentiment al existenței, pe café nu-1 poți obține altfel ; poezia nu poate fi înlocuită prin nimic altceva.Se face adesea o distincție între poezie și proză. Se spunea că în proză cuvintele par ca niște semne ; în poezie este altceva. Cuvîntul este și semn și este și obiect. Din pricina aceasta, poezia are o situație foarte specială față de toate celelalte forme de expresie verbale, avînd un sens artistic.Desigur că și în proză cuvîntul poate apare și ca obiect, dar într-o mică, mult 

mai mică măsură, ca în poezie. Trebuie să remarcăm că poezia are și semnificația unei descoperiri a limbii, în alte sensuri decît în sensurile ei uzuale ; încerc în ceea ce mă privește un sentiment foarte special de intuiție în niște zone de mare mobilitate, în care se formează limbajul ; poezia îți dă acest sentiment, care probabil a fost unul dintre cele mai fascinante. Cuvintele se nasc din noi, simțul greutății lor concrete, puterea lor secretă a pătruns, de fapt, într-un univers magic.Desigur că vreau să subliniez niște lucruri a căror experiență mi se pare foarte specială ; nu vreau să mă refer la probleme generale ; am în vedere a- cest context general, dar ne însușim niște lucruri particulare. în genere, cred că aceasta este atitudinea tuturor cititorilor de poezie, cel care citește un vers se oprește la conținutul lui explicit și în momentul în care e de acord cu acele idei, în momentul cînd are senzația de adeziune la această idee, atunci înțelege și aprofundează lucrurile cu adevărat.
Poezie —

autoexprimare
OVIDIU PAPADIMA : Mă simt dator să încep cu mărturisirea unui secret. Am început lucrul meu în literatură prin a scrie poezii și — ceva mai tîrziu — prin a le publica. Eram la o vîrstă foarte copilăroasă — de-abia în clasa treia primară — așa în- cît gestul acesta nu avea nimic deliberat, nimic programatic, ci poate fi considerat mai degrabă ca o manifestare instinctivă. Aș îndrăzni să spun că era o verificare a principiului biologic
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că ontogenia repetă filogenia. Dacă este un pic de adevăr în celebra afirmație a lui Ienăchiță Văcărescu — „Orice neam începe / întîi prin poezie / Ființa a-și pricepe...“ e tot atît de . real faptul că și omul ca individ se deslușește mai bine, mai spontan, pe sine, prin poezie. Cu toate exagerările lor, filozofii romantici ai culturii a- veau întru cîtva dreptate cînd credeau că poezia a constituit cel dintîi limbaj elevat al omenirii, că omul a început să afle și să se exprime pe sine prin poezie. Ea te ajută să înțelegi mai clar nu numai frumusețea lumii și a vieții, dar și sensurile ei profunde, care te atrag cu atît mai mult cu cît par mai ascunse.Mai mult chiar decît muzica, aceasta avînd totuși nevoie de o anumită desfășurare în timp, poezia — și cînd spunem „poezie“ înțelegem astăzi mai mult ca oricînd poezia lirică — la fel ca artele plastice aproape, îți oferă posibilitatea de a contempla întregul într-o fulgerătoare lumină. Nu numai prin metaforele ei care pot cuprinde o lume întreagă în cîteva cuvinte, nu numai prin asociațiile ei îndrăznețe, care unesc într-o fulgurație revelatoare elemente ale cosmosului ce par incomensurabil distanțate, dezvăluin- du-le nebănuite corespondențe — nu numai prin simbolurile ei care stabilesc relații tot atît de inefabile între concret și abstract, dar și prin însăși conciziunea ei, prin dimensiunile ei reduse, poezia se realizează printr-o extremă concentrare, deschizînd o perspectivă spre esențele lumii. Poezia e graiul de pătrundere de la suflet la suflet. Prin ea vorbește omul întreg omului întreg. Toate dimensiunile lui sufletești sînt puse în mișcare, într-o izbucnire puternică — simțirea, gîndirea, fantezia — atît în actul creației cît și în cel al recepției poeziei.De aici, vine și acel sentiment de care vorbeam la început, că te înțelegi mai bine și mai ușor făcînd sau ascultînd poezie. Spun ascultînd, căci să nu uităm că poezia e făcută să fie ascultată, chiar cînd ajunge la noi pe calea scrisului și a tiparului — ea e un grai al omenirii, căreia îi comunică adevărurile sale, în primul rînd prin valori artistice sonore. Ca un ghemulet de om ce eram — neputînd număra mai mult de zece primăveri — pe lingă ceea ce aflam despre lume prin școală, adică prin știință — simțeam nevoia să aflu și să spun ceva prin mine și despre mine, și aceasta n-o puteam face nicicum mai propriu decît prin poezie. De aceea — pe atunci cînd am început să scriu poezii — nu prea mă ispitea să citesc poezie, adică nu vedeam poezia ca un meșteșug, ca o artă. Nu eram deci preocupat să descifrez secretele meșteșugului de a face versuri, frecventînd maeștri, adică citind lucid poezia, altora fie ea și semnată de nume celebre. Mă impulsiona aproape exclusiv necesitatea de a mă afirma, de a-mi formula gîn- durile și impresiile prin disciplina ver

sului, a cărui valoare formativă mai mult o presimțeam decît o înțelegeam. Poezia, ca act scris — mă feresc cît pot de cuvîntul „creație“, de care se abuzează nefast în zilele noastre pentru orice producție onestă de artizanat, departe de sensurile grav obligatorii ale unei fapte de „creator“ — poezia, spun, m-a însoțit astfel mult timp în viața mea, aproape trei decenii, văzînd din cînd în cînd și lumina tipăruLui.Din simplul act de instinctivă luare de cunoștință de sine, poezia a devenit pentru mine, cu timpul, o altă dimensiune necesară a lumii mele sufletești. O simțeam din ce în, ce mai mult ca o întregire firească a formării și realizării mele ca om, <șpre se îndrepta din ce în ce mai hotărît spre știința — spre istoria și teoria literaturii și a folclorului. îmi dădeam seama că poezia e în felul ei un limbai apropiat de cel matematic, o geometrie care te ajută să-ți cristalizezi mai bine mintea în funcțiunile ei de expresie. S-a vorbit timp de un mileniu de funcționarea formativă a literaturii latine,« ca-discipliea a exprimării, prin concizia ei. Cred că tot cu atîta dreptate se poate vorbi și de funcțiunea formativă' a poeziei, pentru faptul că ea te obișnuiește cu esențele, te obligă să pătrunzi rapid pînă la ele și să le clarifici în minimum de timp și spațiu. Din „producător“ de poezie am devenit, din ce în ce mai pasionat, 
un cititor de poezie.După ce, copil fiind, mă fermecase lumea luminoasă, simplă și caldă a poeziei lui Alecsandri — descoperirea în adolescență a universului poetic infinit de extins și grav al lui Eminescu mi-a produs o adevărată zguduire sufletească. Am priceput ca un fior adînc frumusețea gestului de a gîndi și scrie românește sub cupola infinitului, pe acest pămînt care a hrănit atîtea splendide culturi.

Poezie —arta de 
a trăi poetic

ION BIBERI : Poezia ne învăluie întreaga existență, ‘ începînd cu vîrsta magică a copilăriei ; această primă epocă a vieții reprezintă momentul în care natura este personificată, realitatea se împletește cu visul, iar basmul stăpînește imaginația și simțirea ; este vîrsta edenică, în care viața este poezie, iar poezia izvorăște din existența interioară a copilului, cu condiția, totuși, ca această viață să fie respectată și înconjurată cu dragoste și înțelegere.Descoperirea vastului continent al lecturii, revelat de școală, introduce pe copil în lumea basmului citit și al reveriei treze. Copilul trăiește pe două planuri de realitate : a existenței zilnice și a povestirilor unui Creangă și Ispirescu, a fraților Grimm, a întîm- plărilor celor „O mie și una de nopți“ și a miturilor care au legănat primele epoci ale popoarelor.Astfel, din primii ani ai vieții, poezia ne călăuzește existența prin deschiderile de perspectivă asupra lumii: se descoperă rînd pe rînd, poezia peisajului, a muzicii, a universului. Fiecare zonă a realității își are o poezie proprie, pentru spiritul deschis feeriei universale. Muncitorul descoperă poezia mașinii și a activității industriale — și voi aminti aci entuziasmul cu care un tînăr inginer a vorbit la această masa, cu cîteva săptămîrii L în Urmă, despre poezia uzinii ; st$depțul jn medicină; descoperă poezia ■ -celulelor, văzute’la microscop ; agronomul și silvicultorul trăiesc viața multiplă și cuceritoare a cîmpurilor "și pădUrilor. Există o poezie a germinației universale, a clădirilor pe care le înalță arhitectul, a cerului înstelat văzut cu ochii liberi, sau privit cu telescopul. Lucrurile urîte și cele frumoase, fețele și faptele oamenilor, îmbrăcămintea lor, își au o poezie, dar care trebuie înțeleasă Și descoperită. Cred'Că nu este domeniu al realității în căre înțel'egerea și simțirea noastră să nu descopere poeziei Dar mai cu deosebire, poezia se întîlnește în operele de artă Și în Operele poeților.Ce reprezintă aceste din urnih lucrări, pentru iubitorul de frumos ?Fiecare poet înfățișează în opera lui un nou univers, un fel propriu de a vedea, înțelege și trăi lumea. Ne apropiem de aceste insule poetice bine țărmurite, încă din epoca în care sensibilitatea noastră se deschide puterii cuvîntului, valorii de sugestie a imaginii și metaforei, semnificației simbolurilor. Poeții sînt adevărați călăuzitori, în dezvoltarea noastră inte-

rioară. Fiecare dintre noi își amidtește momentul de revelație și încîntare în care a descoperit opera unui mare poet : Eminescu și Arghezi, Macedonski sau Barbu, în literatura română, Dante. sau Petrarca, Goethe, Byron, Rimbaud, Baudelaire sau Edgar Allan Poe, în literatura universală. Toate aceste opere reprezintă tot atîtea continuante poetice.Fiecare dintre acești maeștri ai cuvîntului reprezintă un îndșmn de ; cunoaștere : poezia este, în adevăr, mai ‘presus de toate, cunoaștere a lumii; a vieții și a propriei realități interioare.Corolarul practic al acestei concluzii, ar fi un îndemn de ridicare a existenței noastre deasupra ei însăși. Cred că un contact permanent cu poezia ar putea fi, pentru unele spirite, îndemnul de a trăi poezia, în toate actele vieții. S-ar putea ajunge la o înfrumusețare și. poate, la o înțelepciune a vieții : Arta de a trăi poetic.

Poezie — mod
de existență

VLADIMIR STREINU : Tinerețea este într-adevăr proprie poeziei, de aceea se și citește atît de mult 

și se face atîta poezie printre tineri. Dar adolescența seamănă într-un fel cu o anumită vîrstă a copilului. E vorba de momentul cînd copilul se arată, nu numai părinților lui, ca ființă genială. Cum este efemer momentul genial al copilului, tot așa este efemeră și poezia care se leagă numai de adolescență. Sînt oameni care, chiar maturi și bătrîni, umblă după poezie ca după o categorie de cunoaștere, străină atît de adolescență cît și de copilărie. Sigur, îmi aduc aminte și știți și dv, că chiar omenirea era privită de Vico, în perspectiva vîrstelor unui individ. El afirmă că prima vîrstă a omenirii ar fi o vîrstă a poeziei. E o idee care a făcut mare drum în lume. Ea a trecut și pe la Eminescu, în cunoscutul vers din Venere și Madonă : „Lume ce credea în basme și vorbea în poezie“. Dar credința mea este cu totul opusă. Nu cred nici în adevărul versurilor poeziei lui Văcărescu, după care „orice neam începe / întîi prin poezie / Ființa de-și pricepe“. Poezia se constituie din proză. Aș zice însă că a- ceste lucruri sînt la urma urmei chiar indiferente, important fiind că dv, care sînteți la vîrsta de aur (vîrstă pe care o au Hagiu și Călinescu, unul poet, altul critic), stați împreună cu noi, mai vîrstnicii, la aceeași masă, în jurul ideii de poezie. Se vede treaba că este o realitate care ne unește, dincolo de vîrstă.întrunind vîrste așa de deosebite, ea poate întruni și profesiuni variate : cunosc medici, ingineri, agronomi, care se pasionează ca și noi de poezie. A- tunci realitatea ei trebuie să fie altceva decît ceea ce se gîndește. Ea este așa de ciudată și de misterioasă aș spune, că deși îi dăm și îi putem da viața noastră întreagă, încă îi rămînem datori, deși facem eforturile necesare și de cultură și de anumită adîncime a reflecției fiecăruia, deși. căutăm să o încercuim în toate chipurile, niciodată realitatea ei fluidă nu se; poate încredința cuiva : sau, cel puțin, eu nu Cunosc pînă acum un om care să fi vorbit cu adevărat setei, dorinței mele de a ști ce este aceea, Poezia. Personal, după practicarea îndelungată a exprimării în versuri, după lectura altor poeți, pe care am ținut să-i cunosc în limba lor, învățată numai cu acest scop, după cercetări pe care le-am crezut în stare să-mi răspundă de ce obsedează poezia mai pe toată lumea, am ajuns la ideea că aspirația la poezie este însăși esența poeziei. Aspirația către ea ne poate organiza existența.Iubind poezia să nu uităm puterea ei de a crea în noi, ca cititori, un contact direct cu un fapt de existență. Pentru că poezia este sau un mod de existență sau nu este nimic. Iar ca s-o cunoaștem, e nevoie să ne substituim poetului, să dobîndim felul lui de a concepe lumea prin imagini și prin simboluri.Sentimentul de viață deplină a fost pentru mine sentimentul cel mai sigur că am de a face cu un poet. Ce sînt eu, 

cititor de poezie, altceva decît un filament care, prin dpșcăiearea unui cur rent electric, se’trănsiormă în lumină?“ Momentul de lumină care mă transformă, momentul de existență plenară, contactul cu 1 unică și puterea nouă 'de a exista, acestea sînt sensurile poeziei.
Poezie — a

stare poetică
Ing AURELIU GUȚULESCU : Reprezint, în această discuție, poate prea singular, pe... cititorul de poezie, necunoscut. Ați tinut să aVeți o atare mărturie ; înțeleg și apreciez semnificația și însemnătatea acesteia, deopotrivă pentru poeți, care vor afla în cuvintele mele o confruntare, cît și pentru simpli cititori de poezie.Mă voi referi, în primul rînd, nu la contactul meu cu poezia scrisă, ci la primele stări poetice trăite. Pe la zece- cincisprezece ani, plecam cu un cerc de prieteni la pescuit, prin părțile Dunării. în aceste locuri, am trăit momente, cînd părăseam jocul și tovărășia celorlalți ; am trăit atunci stări de risipire sufletească ; am simțit ceva nou : suflul de poezie ce se desprindea din lucruri și din curgerea apelor Dunării.

OVIDIU PAPADIMA
Fotografiile de VASILE RANGAMai tîrziu, am descoperit și poezia ca operă de artă. Am găsit întîmplător în biblioteca tatălui meu, Antologia de poezie a lui Ion Pilat. Este greu să vă spun ce am simțit atunci. Mă gîndeam ce surpriză va fi această carte, pentru prietenii mei. Ceea ce este ciudat este faptul că tocmai ce era mai valoros acolo, pe mine mă lăsa rece, îmi amintesc și de o poezie a lui Victor Eftimiu. Era o poezie foarte interesantă; cînd am citit-o, aveam impresia că încep să mă cunosc.Mai tîrziu, cercul nostru de prieteni s-a risipit. Dar pe la vîrsta de 16—17 ani, poezia a reintrat în mine, într-un mod încă necunoscut.Pe Blaga, la vîrsta aceia, nu l-am înțeles ; dar, deși nu-1 înțelegeam, îmi plăcea. Mai tîrziu, în primii ani ai facultății, Blaga mă fascina, pentru că am început să-i descopăr sensuri noi.Am descoperit mai apoi, tot în biblioteca tatălui meu, Mărturia unei gene

rații, cartea lui Felix Aderca. Citeam mai ales paginile unde descopeream strofe. M-a interesat poezia lui Barbu. Mi-a intrat în ureche muzicalitatea poeziei După melci. Recent, mi-am descoperit o corespondență cu poezia lui Labiș.
Poezie — 

receptivitate
OVIDIU PAPADIMA: Dacă sînt adevărate cele ce spuneam mai înainte, cred că lectura poeziei nu se poate face rodnic oricînd și oricum. Alegerea poetului, scoaterea cărții lui preferate din rafturile bibliotecii presupune o anumiță viață . interioară — fie ea' ■ durabilă, fieea măi' ușor tr-ei-ățdare. Si nț cărți de căpătîi — rum X 'păntni ătiția dintre noi aceea, a poeziilor lui Eminescu — și sînt altele Care- răspund numai unui anumit moment sufletesc. Cel care știe să citească poezia știe în primul rînd ce âă 'șleafeă pentru- a oficia solemnitățile fecunăgsăie poeziei.,în al doilea.'rînd; trebuie să știe cum să citească poezia. A o ;citi ca pe 6 demonstrație științifică' — midtumin- du-te să- sesizezi „ide^a“' șî. să pricepi meandrele ei —sau ca pe o proză epică, curios să afli cît măi cufînd Ia ce finalitate ajunge desfășurarea peripețiilor ei interioare, aceasta îți poate da cel mult iluzia pernicioasă că ești un cărturar subtil. Poezia e un întreg în concentrarea ej și trebuie să pătrundă în tine ca un întreg. Aceasta nu se poate realiza decît prin lecturi repetate ale aceleiași poezii, astfel ca să realizezi o imagine interioară completă a tuturor dimensiunilor ei artistice : sentiment, gîndire, arhitectură internă (formă internă), imagini, sonorități. Buna 

receptare a poeziei presupune o anumită educație estetică, pentru , care nu e, suficientă humai o îndelungată 'frecventare a versului, ci și norocul de a avea o bună călăuză în universul ei. Să ne amintim cît a contribuit exegeza lüi A. Thibaudet pentru înțelegerea ltui Mallarmé, iar, la noi, pentru înțelegerea lui Ion Barbu, cărticica lui Tudor Viâ- nu despre acest poet. Poezia își are și ea faldurile ei, culorile ei, gesturile ei — la fel cu limbajul faldurilor la veșminte, al culorilor și gesturilor în artele plastice.
VLADIMIR STREINU : Nimeni dintre noi nu se întreabă cum ne bate inima, ea bate fără să știm cum. Cam în felul acesta citim și poezia. Poezia se citește cam cum se înoată, și se știe că cine face pe rigidul în apă, se îneacă. Și după cum prin înot consimțim la climatul lichid tot astfel, citind poezie, urmează să consimțim la elementul ei mai subtil. Fără acest consimțămînt al cititorului, poezia nu există pentru el. Situația este aceeași cu aceea a hipnotizorului și a hipnotizatului. Nimeni ca „mediu“, n-a fost adormit vreodată fără să fi avut el însuși voință de a adormi. Cine se opune, nu poate fi hipnotizat. Aceluia care nu consimte la starea de poezie, frumusețea ei nu i se va revela și acela nu este un cititor de poezie. Dar asemenea recomandări sînt foarte generale și alături de ele exista și o sociologie a cititorului.

S-a vorbit aci despre dificultatea șl de necesitatea unei educații pentru a mijloci înțelegerea poeziei. E adevărat. Dar sînt cititori pe care oricît i-ar conduce experiența, nevoia lor de a li se spune în versuri lucruri clare îi ține departe de limbajul poetic. Unui astfel de om, dacă într-o poezie i se afirmă că „masa este dreptunghiulară“, aceasta îl va satisface, cum l-ar satisface desigur, punerea în versuri franceze a celebrei teoreme : „Le carré de l’hypot- hénuse / Est égale,; si je ne m-abuse / A la somme des. carrés / Des deux autres carrés“, adică pe românește : „Pătratul ipotenuzei este-' agal, -dacă» nu mă înșel, cu suma patratelojl celorlalte două laturi'aMaaiteiftW« de asemenea, cunosc versurile : „I put my hat upon my head / And walked in to the Ștrand / And there /1 rrfet anothef man / Whose hat was in

cititorului stînd în- romantic, la gustul introdus brusc în poeziei moderne și educația este A citi poezia

i îndo- poeziei. nu ne oricînd noastre variația

his hand“, în traducere : „Mi-am pus pălăria în cap / Și m-am plimbat pe țărm / Și acolo am întîlnit alt bărbat / care-și ținea pălăria în mînă“. Mai clar decît așa, nu se poate. Este foarte clar. De ce totuși nu este și frumos ? Ceea ce trebuie să se spună mai întîi cititorului este așa dar că versul poate manevra noțiuni foarte clare fără să fie poezie, după cum poate pune în mișcare noțiuni aparent neclare și să fie totuși poezie. Există o vocație a lecturii care, ca să poată fi educată, ea trebuie mai întîi să existe. Șl există, desigur în fiecare om disponibilități care merită să fie educate. Dar dacă un om aparținînd unei anumite pături a sociologiei cremenit la gustul secolului trecut, e lumea simbolurilor el nu consimte la ele, anevoioasă. A citi poezia înseamnă, cum am spus, a consimți la ea și poate mai mult decît atît, a se lepăda de sine, de vechi deprinderi și concepții, a se supune în totul unei puteri modelatoare venite din partea poetului, care îl va aduce la starea de percepție poetică.
ION BIBERI: Există, fără ială, o tehnică în citirea împărtășesc convingerea că putem apropia oricum și de poezia altora. Stările de suflet sînt prea complexe, ’ lor de tonalitate în timp este prea accentuată, pentru a îngădui o aderență imediată și nepregătită la actul poetic. Dante nu ar trebui citit, de pildă, decît într-o anumită stare de elevație și, poate, de neliniște și suferință ; pentru a ne lăsa cuprinși de cadența și adîn- cimea sa. Făcînd lectura Scrisorii întiia a lui Eminescu, trebuie să ne aflăm în cu totul alte dispoziții de spirit decît la lectura Scrisorii a treia, a aceluiași poet. Nu vom citi pe Blaga și pe Coș- buc, în aceeași stare de spirit.Nu trebuie să ne bizuim numai pe magia suscitată de lectura unui poet; este necesar, în credința mea, să venim în întîmpinarea lecturii cu o dispoziție sufletească anticipativă. Cu alte cuvinte, o lectură poetică, pentru a-și afla adevărata semnificație, trebuie să fie rezultatul unui acord între două imponderabile : între viața spirituală a cititorului și continentul spiritual al poetului, ales spre lectură. :Am putea merge mai departe. Am reprodus într-o carte a mea, publicată cu multi ani în urmă, o părere a unui om de litere, care vorbea de un orar poetic. înțelegînd prin aceasta că sînt anumite momente ale zilei în care lectura poetică oferă bucuriile intime cele ipai puternice.în esență, o lectură poetică înseamnă participare la viața autorului, identificare cu stările lui de gînd ; este un act de transpunere într-un alt univers interior, care variază de la poet la poet.Totodată, lectura poeziei înlesnește și o recunoaștere a propriei tale ființe spirituale, a stării epocii sociale în care trăiești. Poezia adevărată, poezia mare este expresia sufletului unei epoci. Tradiția liricii românești oferă destule exemple.Tezaurul poetic de la noi și de pretutindeni constituie o sursă inepuizabilă de îmbogățire spirituală, cum s-a arătat aici, iar opera poeților concentrează gîndirea înaltă și sentimentele trainice ale umanității.



Vizita Maiestății Sale
Imperiale Șahinșahul

OPINII ALE 
SPECIALIȘTILOR■ ->

Corecturi 
la un regulamentMunca de documentare — arăta tovarășul CONSTANTIN DIACONU — face parte integrantă din activitatea de concepție.

Aș considera necesar 
ca regulamentul de or
ganizare a documentă
rii tehnice, elaborat de 
minister, să prevadă co
ordonarea activității de 
documentare de către 
inginerul șef de concep
ție. Ar exista astfel o 
mai deplină corelare a 
activității de documen
tare cu producția, o ra
portare permanentă a 
acesteia la nevoile mun- 

• cii de cercetare și con
cepție.

Propunerea a fost îmbrăți
șată de toți participanții la 
„masa rotundă". Ei au cerut 
ca Ministerul Industriei Con
structoare de Mașini să facă 
corectările necesare în regu
lamentul de organizare a do
cumentării tehnice în uzine.— Cele aflate aici — intervine tovarășa ing. SABINA COJOCARU de la Oficiul de documentare tehnică al M.I.C.M. — mă surprind. Ministerul nostru a transmis institutelor și uzinelor regulamente, și instrucțiuni în legă- ttwfeieui siàmmai-denCrganézareu ă JblgoabiltftmWeiăbștftit^țăle ' tehniifiț ' NiP 'înțeleg 'de ce în cele patru uzine citate activează un număr atît de re- strîns de documentariști.

Participanții la „masa ro
tundă" au propus ca M.I.C.M. 
să indice uzinelor sale — în 
raport cu mărimea acestora și 
complexitatea problemelor teh
nice pe care le au de re
zolvat — numărul de docu
mentariști necesari și să asi
gure încadrarea serviciilor de 
documentare cu oameni com
petenti, bine pregătiți.

„Antene" 
care nu funcționează 

la fel— Ar fi o greșeală să credem că probleme atît de complexe, în care documentarea este solicitată să-și spună cu- vîntul — arăta inginerul dr. M. SOSTIROPOL, directorul tehnic al I.D.T. —. pot fi rezolvate numai de aparatul de documentariști salariat.
Munca de documenta

re este o muncă colec
tivă la care trebuie să 
ia parte toți inginerii și 
tehnicienii uzinei. Ei 
sînt „antenele“ docu
mentării.

Intervenția de mai sus a 
adus însă în discuție două 
probleme deosebit de impor
tante : a) necesitatea speciali
zării în munca de documenta
re și b) necesitatea cunoaște
rii de către tot mai mulți in
gineri și tehnicieni a limbi-

Despre documentarea tehnică 
în industria constructoare de mașini

Redacția noastră a organizat — în preajma Consfătuirii 
pe țară a constructorilor de mașini — o dezbatere, cu parti
ciparea specialiștilor, despre documentarea tehnică în această 
importantă ramură a economiei.

In numărul de ieri al ziarului nostru a apărut prima 
parte a acestei dezbateri. Azi publicăm ultima parte.

lor străine pentru a apela, în 
rezolvarea diferitelor proble
me, direct la sursă.

Participanții la „masa ro
tundă" au exprimat, în legă
tură cu aceste probleme, opinii care merită să fie studiate 
cu toată atenția.— Documentarea — și-a exprimat părerea ing. IOAN ȘTEFAN de la Uzinele „Electronica“ — a încetat de mult de a mai fi o treabă pe care fiecare s-o facă cum crede. Este o știință și are, ca toate

Studiați 
aceste propuneri

• îmbunătățirea schimbu
lui de informare între uzine 
și institutele de cercetare de
partamentale și ale Acade
miei. Uzinele editează lunar 
sau trimestrial buletinul de 
informare tehnică în care 
popularizează principalele pro
bleme tehnice rezolvate și pe 
cele care sînt în curs de re
zolvare. Institutele elaborea
ză studii și cercetări, concre
tizate în referate, care ar in
teresa și uzinele. Se impune 
deci un schimbi reciproc de 
tafwmMMiwm* 9b snsvii ( 

elnlf! ălus'i oi ■ hnîoiio so |
(ing. C. DIACONU^ uzina „Autobuzul“!

• înființarea unei prospec- 
toteci departamentale sau na
ționale care să centralizeze 
toate prospectele și care să 
ofere posibilitatea informării, 
în orice moment, asupra per
formanțelor mașinilor și in
stalațiilor fabricate în străi
nătate.

(ing. IOAN ȘTEFAN, uzina „Electronica“)
• Conducerile uzinelor să 

stabilească pentru tehnicieni 
și ingineri, în cadrul planuri
lor de muncă operative, ore 
pentru documentare tehnică. 
Aceștia să fie solicitați să 
prezinte periodic informări a- 
științele, metodele ei de investigație, de cercetare. Dacă pînă acum ne-am inițiat ca documentariști după „criteriul nevoilor“, consider că ar fi necesar ca în programul școlilor profesionale, școlilor tehnice, școlilor de maiștri și institutelor de învățămînt superior, care pregătesc ingineri, să se introducă, ca o disciplină distinctă, documentarea și informarea tehnică. ■

Propunerea de mai sus a 
fost socotită de către parti- 
cipanți ca o soluție de per
spectivă. S-a pus, pe bună 
dreptate, următoarea întreba
re : ce facem pentru inițierea 

în problemele documentării a 
actualilor ingineri ?

Sînt de părere — ară
ta ing. dr. GH. MANEA 
de la Institutul de do
cumentare tehnică — ca 
pe plan republican să 
se organizeze cursuri de 
documentariști. Această 
măsură ar contribui la 
generalizarea celor mai 
bune metode de infor
mare și documentare, 
la așezarea acestei 
munci pe baze științifi-

supra materialului studiat sau 
propuneri de rezolvare a a- 
numitor probleme tehnice in
spirate din materialul docu
mentar.

(ing. CORNEL RIZESCU, uzina „23 August“)
• M.I.C.M. să organizeze 

prin centrul de documentare 
tehnică traducerea centraliza
tă a standardelor existente la 
Oficiul de Stat pentru Stan-' 
darde și a revistelor de in
venții și inovații apărute în 
străinătate, care jptereseaiă 
uzinele constructoare ’<fe ma
șini, și să le difuzeze celor 
interesate.

(ing. EREMIA MIHÄILESCU, uzina „Electronica“)
• I.D.T. să pună periodic la 

dispoziția uzinelor scurte re
zumate asupra congreselor 
internaționale care au loc în 
lume pe diferite probleme 
tehnice, iar M.I.C.M. să publi
ce în buletinul său de infor
mare tehnică economică cele 
mai importante referate ale 
specialiștilor din uzine și in
stitute de cercetări pe care le 
redactează în urma documen
tării în străinătate.

(ing. GABRIEL CRUDU, uzina „23 August“)
ce — și nu empirice 
cum se mai face in u- 
nele uzine.

Și totuși 
„viteza de circulație" 

poate crește— Documentarea — e de părere ing. EREMIA MIHĂI- LESCU, șeful cabinetului tehnic al uzinei „Electronica“ — se află în continuă înnoire. Nu poți avea niciodată totul. Mi se pare însă esențial ca materialul pe care-1 avem — și aici a rezultat limpede că dispunem de un vast material 

— să-l valorificăm bine, să circule cît mai rapid, să nu se odihnească în sertare și rafturi.
Am ajuns deci lâ cheia de 

boltă a documentării: cum este prelucrat și folosit materialul documentar. Uzina „E- 
lectronica" a înfățișat mesei 
rotunde o experiență pe care 
toți cei prezenți au propus-o 
spre generalizare. In ce con
stă ? Să luăm cunoștință de 
ea direct de la sursă.— Noi asimilăm anual — menționa EUGEN CHICOȘ, inginerul șef de concepție — zeci de produse noi. Acest lucru n-ar fi posibil fără aportul documentării.

O grupă de referenți 
formată din 40 de ingi
neri și tehnicieni, care 
cunosc limbi străine, 
consultă permanent pu
blicațiile de specialitate 
— reviste, prospecte, 
standarde — și le diri
jează spre secțiile uzinei 
interesate în utilizarea 
lor. Un alt colectiv, for
mat din 14 ingineri de 
specialități diferite — 
electroniști, electrome
canici, proiectanți, teh
nologi — acordă consul
tații la cabinetul tehnic 
tuturor salariaților și, 
în special, inovatorilor“.— Eu am reținut cu interes experiența uzinei „Electronica“ ■— intervine ing. RODICA DRAGU, documentarist princi-1 pal ia I.O...R. Aș fi vrut să fie de față, la această discuție și conducerea uzinei noastre. întreaga muncă de documentare se duce, la noi, de 1—2 oameni, documentariști sala- riați.Cantități foarte mari de materiale de documentare ră- mîn nestudiate și nevalorificate. Munca de documentare nu poate fi dusă fără sprijinul conducerii unei uzine și noi nu avem un asemenea sprijin...

Aflăm că asemenea defici
ențe se întîlnesc și în alte u- 
zine.— Metodele folosite de u- zina „Electronica“ — arăta tovarășa inginer SABINA COJOCARU — noi le-am recomandat tuturor uzinelor. Constatăm cu părere de rău că metodele de consultare organizată a publicațiilor, prelucrarea și selectarea materialelor documentare după criteriul noutăților și al utilității lor pentru uzină n-au fost introduse nici pînă acum la „23 August“, „Timpuri noi“, „Vulcan“. Explicația a fost dată mai înainte : în aceste uzine există un număr necorespunzător de documentariști.Noi sîntem întru totul de a- cord cu aceste explicații. Dar cine altcineva, dacă nu ministerul, trebuie să intervină pentru rezolvarea acestor probleme ?

CONSTANTIN PRIESCU 
Ing. NEAGU UDROIU 

Sîmbătă 28 mai... înaintea 
primei ore de vacanță — 
pelicula fotografică a „reți
nut" un aspect din ultima 

oră de școală

Foto: GR. PREPELIȚA

InformațiiSîmbătă a părăsit Capitala delegația Comitetului orășenesc Budapesta al P.M.S.U., condusă de Nemeth Karoly, membru al C.C. al P.M.S.U., prim-secretar al Comitetului orășenesc Budapesta al P.M.S.U., care a studiat experiența organelor și organizațiilor de partid din București în diferite domenii de activitate.
★Printr-un Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Va- sile Pungan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Marea Britanie, a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în Islanda.
★Ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, s-a înapoiat sîmbătă la amiază în Capitală, după vizita făcută în R.F. Germană,- la inyita.ția ministrului economiei al acestei țări, Kurt Schmucker.' ’ io- ni

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Liceul 
de specialitate vitatea acestora se va bucura de atenția specialiștilor din domeniile respective de activitate, chiar și a unităților productive, ca fiind direct interesate în pregătirea viitoarelor cadre medii de specialitate. Zestrea didactică a acestor școli va fi în concordanță cu cerințele economiei moderne, oferind elevilor posibilitatea de a se pregăti în pas cu progresul contemporan al științei și tehnicii.Aceste perspective mă îndreptățesc să cred că liceele de specialitate vor exercita o puternică atracție asupra promoției de absolvenți din acest an a. școlilor generale. Am credința, izvorîtă din cunoașterea profundă a elevilor, că dragostea lor față de muncă, dorința de a deveni buni specialiști într-un domeniu ori altul și, mai ales, năzuința fierbinte de a fi folositori patriei vor îndrepta pașii multora dintre

Iranului
Conferirea titlului de „Doctor 

Honoris Causa“ al Universității 

din București

(Urmare din pag. I)După ce a apreciat ca o mare cinste primirea titlului de „Doctor Honoris Causa“ al Universității din București în domeniul dreptului politic, vorbitorul a spus printre altele : în lunga sa perioadă de evoluție, societatea omenească a trecut prin multe etape. Multă vreme, de exemplu, s-a putut concepe o democrație politică nelegată în mod necesar de o democrație economică. De asemenea, a putut fi concepută o justiție juridică fără ca ea să fie neapărat completată de o justiție socială. Dar toate acestea sînt a- cum clasate în arhivele trecutului, și dacă din ele mai e- xistă astăzi urme, societatea de mîine le va lichida în mod sigur și total.Subliniind că independența popoarelor a devenit legea fundamentală a societății noastre modeme, Șahinșahul a relevat că a fost o vreme cînd o țară putea să se bucure în liniște de drepturi democratice înaintate, de un grad înalt de instrucțiuni, de un nivel e- oonomic și de viață superior, chiar lîngă un vecin care era lipsit și de una și de alta. Astăzi, nu numai că o asemenea vecinătate este inacceptabilă, dar. însăși existența acestei stări de lucruri în puncte îndepărtate ale globului pune în primejdie liniștea tuturor celorlalți.Nu mai putem accepta, de exemplu, existența unui miliard de analfabeți în sînul marii familii umane și în consecință se formează o strînsă colaborare internațională pentru a lupta împotriva acestui flagel.Referind.u-se apoi la faptul să starea actuală a schimburilor economice internaționale 

ei către porțile atît de atrăgătoare ale liceelor pe ale căror bănci vor căpăta nu numai cunoștințe de cultură generală, ci și temeinice cunoștințe profesionale în meseria visată.
Consfătuirea pe țară

a constructorilor 
de masiniși să găsească cele mai bune căi pentru reducerea ciclurilor de asimilare, pentru creșterea calității produselor, pentru reducerèa prețului lor de cost.în industria constructoare de mașini lucrează un număr mare de tineri muncitori, tehnicieni și ingineri. Ei sînt chemați, alături de vîrstnici, să muncească cu pasiune și elan tineresc pentru îndeplinirea sarcinilor deosebit de importante puse, de partid în fața industriei constructoare de mașini. în raportul prezentat la Congresul al VIII-lea al U.T.C. se arată că înzestrarea întreprinderilor cu mașini și 

face ca țările bogate să devină și mai bogate, iar țările sărace din zi în zi mai sărace, Șahinșahul a subliniat că o astfel de stare de lucruri devine în mod necesar explozivă și că, prin urmare, trebuie remediată cu mult mai mult realism și obiectivitate decît au manifestat pînă acum țările avansate.Vorbind despre schimbările petrecute în țara sa, suveranul Iranului a arătat că programul supus votului universal în ianuarie 1962, și care a devenit lege după ce a fost votat cu majoritate covîrșitoare, a avut ca rezultate : reforme a- grare și abolirea marilor proprietăți, participarea muncitorilor la beneficiul producției, naționalizarea pădurilor și pășunilor, dreptul de vot pentru femei, crearea organizațiilor numite „armate“ ale științei, igienei, dezvoltării, înființarea de case de justiție la țară, în sate.Toate aceste acțiuni ne-au permis să încercăm realizarea a ceea ce am numit demna și adevărata semnificație a termenului de „Drept politic“, a- dică drepturi reunite — politice, sociale și economice.Bineînțeles, nu vreau să pretind că noi am fi găsit singura cale dreaptă, cea mai bună. Și de altfel noi credem cu fermitate că fiecare popor are dreptul să-și aleagă calea în felul în care îi convine cel mai bine. Dar cred că, dacă mijloacele se schimbă, scopurile rămîn aceleași. De unde necesitatea colaborării între diverse țări, chiar dacă au a- doptat forme de viață diferite.Știința, tehnica, evoluția gîndirii și a spiritului, ca și interdependența popoarelor la care m-am referit fac din ce în ce mai vitale și necesare înțelegerea, colaborarea tuturor, 

utilaje de înaltă tehnicitate, îmbunătățirea calității producției și creșterea productivității muncii necesită perfecționarea continuă a cunoștințelor tehnice și a experienței practice a tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.
Organizațiile U.T.C. — se 

subliniază în raport — trebuie 
să considere ca înaltă îndato
rire să dezvolte interesul tine
rilor pentru continua lor per
fecționare profesională, să-i 
îndrume spre cursurile ce se 
organizează în întreprinderi, 
spre folosirea din plin a tutu
ror celorlalte mijloace create 
în acest scop.Tinerii din industria constructoare de mașini își îndreaptă privirile cu interes spre consfătuirea pe țară, care prin problemele pe care le va aborda, va contribui substanțial la perfecționarea muncii în această ramură conducătoare a economiei, va constitui un puternic imbold în înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R.Succes deplin lucrărilor consfătuirii pe țară a constructorilor de mașini! 

în Interesul comun. Țara mea, bazîndu-se pe tradițiile ei milenare în filozofie, literatură, artă și cultură, este cît se poate de favorabilă unei asemenea înțelegeri universale.în toate țările lumii — a subliniat în încheiere suveranul Iranului — înaltele centre de învățămînt simbolizează strălucirea spiritului, ideile noi, cerințele viitorului. Găsindu- mă aci, mă găsesc deci într- unul din sanctuarele spiritului progresist uman. Vă aduc salutul tuturor centrelor noastre universitare și vă urez, dumneavoastră și tuturor onorabililor dumneavoastră colaboratori, mult succes și reușită în nobila sarcină căreia v-ați consacrat cu atît de mult curaj.
★în încheiere, Șahinșahul a avut o scurtă întrevedere cu conducători ai instituțiilor de învățămînt superior din București și a dăruit Universității lucrări editoriale iraniene de deosebită valoare științifică.(Agerpres)

LA MUZEUL 

SATULUIDupă-amiază Suveranul Iranului a vizitat Muzeul Satului. La intrarea în muzeu înaltul oaspete, împreună cu suita sa, a fost întîmpinat de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.După un cuvînt de salut rostit de Gheorghe Focșa, directorul muzeului, oaspeții au vizitat cîteva case țărănești din diferite regiuni ale României.în timpul vizitei, orchestre și formații de dansuri populare au interpretat cîntece șl jocuri din folclorul țării.Șahinșahul Iranului a semnat apoi în cartea de onoare.(Agerpres)
Spectacol 
de gală

(U rmare din pag. I) ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au participat membrii suitei Șahinșahului în frunte cu ministrul afacerilor externe al Iranului, Abbas Aram și ambasadorul Iranului la București, Ahmad Eghbal.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.înaintea spectacolului au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Spectacolul, care a cuprins piese simfonice și coregrafice interpretate de orchestra simfonică a Radioteleviziunii și de ansamblul de balet și orchestra Teatrului de Operă și Balet, și la care și-au dat concursul artiști de valoare, s-a bucurat de un frumos succes.Artiștilor le-au fost oferite coșuri- cu flori din partea Șahinșahului Iranului și a președintelui Consiliului de Stat ah Republicii Socialiste România. (Agerpres)

säptöminol
Am intrat în ultima 

lună a stagiunii mu- 
vioaie ; • moment ma
nifest în ciudata dis
pariție a, tuturor ma- 

. nifestărilor închinate 
muzicii de cameră dar 
nu încă în calitatea 
simfonicelor programa
te de cele două mari 
orchestre ale Capita
lei.

Într-adevări Filarijio- 
picfl ne oforă. în cele 
două concerte, audiția 
integrală a .„Creațiunii" 
lui Joseph Haydn (ală
turi de ,,Anotimpurile" 
culmi ale creației vo- 
cal-simfonice ale clasi
cismului, iar Orches
tra simfonică a Radio
televiziunii a progra
mat un Festival exclu
siv închinat creațiilor 
enesciene.

Organizat sub auspi
ciile Muzeului ,.George 
Enescu", (cu prilejul 
aniversării a 10 ani de 
existență a acestei in
stituții care desfășoa
ră o largă și meritorie 
activitate pentru popu
larizarea valorilor e-

Muzica
nesciene) Festivalul di
rijat de Em. Elenescu 
va cuprinde trei capo
dopere ce . conturează 
momente pe deplin 
semnificative ale crea
ției enesciene:

Rapsodia l-a — scri
să 'in anii de Ia încruci
șarea ultimelor două 
veacuri, lucrarea (cum 
remarca unul din exe- 
geții creafiei enes
ciene) pășește de la 
concepție ilustrativ- 
Iocală proprie Poe
mei române, la o vi
ziune profund generali
zatoare, care sesiza 
ceea ce era mai tipic, 
mai definitoriu în su
fletul poporului și II 
reda cu o limpezime

clasică, eliberată de 
Otice element trecător.

■ Simfonia I-a scrisă 
în 1905, cînd tînărul 
de, 24 de ani toarnă 
in desenul portativelor 
un concept eroic, des
pre viată, zămislind 
Una din culmile simfo
nismului românesc.

Monologul lui Oedip 
din actul II al marii 

, tragedii liric,® . în ,in
terpretarea lui Nicolae 

.Florei.
în sfîrșlt, în această 

săptămină, iubitorii 
teatrului muzical, pot 
viziona spectacolele 
programate într-un 
prestigios turneu al O- 
perei Naționale din 
Sofia: „Hovanscina“ de 
Mussorgski, „Legenda 
lacului’ de Vladighe- 
rov „Peter Grimes“ de 
Britten și „Neînfrica
tul' de Hadjiev.

I. 8.

Ecranul
PREMIERE

„Trei pași pe pă- 
mînt". Autorii filmelor 
„Gangsteri și filan
tropi“ și „Legea și tor
ta“, (care au plăcut 
mult spectatorilor noș
tri) — regizorii polo
nezi Jerry Hofiman și 
Edward Skorzewski 
revin pe ecran cu a- 
ceastă realizare care 
s-a impus la festivalul 
internațional al timu- 
lui de la Moscova, e- 
difia 1965, primind Me
dalia de Argint. Alcă
tuit din trei schi/e : 
„Divorț în stil polo
nez’, „Aniversare’ și 
„O oră de drum’, fil
mul e inspirat din ru
brica fapte diverse a 
cotidienelor varșovie- 
ne și are ca temă u-

Cadru din filmul „Trei pași pe pămlnt“

monismul socialist, 
dragostea și prietenia 
Înaripată.

„Fericirea în traistă“. 
Așa cum ii stă bine 
unei săptămlni cine
matografice estivale, 
iatg și o comedie. Rea
lizată in studiourile 
iugoslave, sperăm că 
ea ii va mulțumi pe 
cinefili! care renunță 
la o plimbare pe sub 
teii Înfloriți pentru 
două ore de claustrare 
in fala plnzel cu mi
nuni.

„Omicron”. Deși a 
fost distins cu Pal- 
mette d’or la Festiva
lul filmului comic și 
umoristic de Ia Bordi- 
ghera în 1964, filmul 
regizorului italian Ugo 
Gregoretti, este mai 
mult declt o comedie. 
Este o satiră violentă 
la adresa exploatării

capitaliste, elogiază 
sentimentul solidarită
ții de clasă al munci
torilor. Adăugafi lo 
toate acestea formula 
insolită a unui film de 
ficțiune științifică, (O- 
micron este iscoada 
locuitorilor planetei i- 
maginare Ultra) și ja
cul subtil, nuanțai, al 
unui mare actor, Rena- 
to Salvatore și veți 

avea parțial imaginea 
acestui Ulm pe care 
trebuie să-l vedeți ne
apărat.

„De la 7 la 12“. în 
aceeași săptămină, din 
nou un film scheci, de 
data aceasta în reali
zarea cineaștilor so
vietici. Cele trei schi
te, „Pisoiul negru', 
„Umbrela’ și „Cel 
dintr-a V-a B’, se con
stituie intr-un admira
bil film pentru și des
pre copii și pe care 11

recomandăm cu căldu
ră.

„Prințesa Păunită“. 
Va fi o săptămină bo
gată pentru micii spec
tatori pentru că și a- 
cest Ulm le aparține. 
Este un frumos basm 
inspirat din folclorul 
chinez, realizat de ci
neaștii din R. P. Chi
neză cu actorii atît de 
Îndrăgiți copiilor : pă
pușile.

Dacă mergeți la ci
nematograf însoțiți de 
copii puiet! viziona 
următoarele filme : 
„De la 7 la 12', „Prin
țesa Păunită', „Parca
rea interzisă', „O cla
să neobișnuită’, „Fiii 
Înaripatul'

NU PIERDEȚI A- 
CESTE FILME : „Ser
bările galante', „Noap
tea Iguanei’, „Haidu
cii', „Atentatul", „O-
micron".

CINEMATOGRAFE
SERBĂRILE GALANTE

rulează la Patria (orele 8; 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , București (orele 8; 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina Progresul (ora
20.15) .

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Luceafărul(orele 
9; 11,15; 14- 16.15; 18,30), 
Flamura (orele 9,15; 11.30Ì 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

SOȚIE FIDELĂ
rulează la Republica (orele 
9.30; 1’1,30; 14: 16,45; 19;
21,15), G.rivita, (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), com
pletare, CULORI ÎN PICTURĂ. 
Modern (orele 12; 14; 16,30;
18,45; 21), completare, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15.15: 18; 20,45), Bucegi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Gloria (orele 11;

. .13,30; 16; 18,30; 21), Arta
(orele 8.45; 1b 13.30, 16; 18,30; 
21).

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop

rulează la Festiva) (orele 8,45. 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
completare, VIZITA ÎN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA A PREȘEDINTELUI IOSIP 
BROZ TITO. Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10: 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Melodia (orele 8,30;

11,30; 16; 18,30; 21). completa
re. 1 MAI 1966.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop

rulează la Victoria (orele 10,15; 
12,45; 15.30; 18; 20,30), comple
tare. AL VIII-LEA CONGRES 
AL U.T.C. Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Central (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 16; 18,15: 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9,30;
dl,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), 
Floreasca (orele 11,45; 14:
16,15; 18,30; 20,45).

VINNETOU
rulează la Union (orele 14,15; 
16.30; 18,45; 21. pînă la 26 mai), 
Moșilor (orele 11; 15.30: 17,45; 
20, cinemascop — seria a II-a, 
completare, 1 MAI 1966.

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Doina (orele 13,45; 
16; 18,15; 20,30; Program pen
tru copii orele 10—12,15 în 
continuare) completare, DOUA 
SĂPTAMÎNI ÎN YEMEN, Uni
rea (orele 16; 18,15).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la „Timpuri Noi* (ore
le 10,15; 12,45; 15.15; 17,45; 
20,15).

BARCAGIUL —
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30; In continuare 16. 18.15; 
20,45), In completare. ENER
GIA.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30). completare. VERI- 
FICATl-VA CEASUL.

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Cringași (orele 15.45;
18; 20.15), completare — VIR- 
STE.

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 29 mai 19668,30 ; Ora exactă. Cum va fi vremea ? ; 8,32 ; Rețeta gospodinei ; 9 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar ;. 10,30 : Emisiune pentru sate ; 12 : Transmisiunea părții a II-a a Concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu”. Dirijor Anatole Fistoulari (Anglia) ; 19 : Telejurnalul;19,10: Peceți și file îngălbenite. Reportaj filmat; 19,25: Din cele mai cunoscute melodii, interpretate la vioară de Nicușor Predescu ; 19,45 : Invitații noștri — Cîntărețul italian Michele și formația sa instrumentală ; 21,15 ; Seară de poezie românească ; 21,45 : Filmul „Contele de Monte Cristo“ (seria I) ; 23,15 : Telejurnalul ; 23,25 : Telesport; 23,45 : închiderea emisiunii.
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HOTARE
Lucrările Consiliului executiv Vizita in Anglia

al U.N. E.S.C.O. a ministrului
PARIS 28. — Corespondentul Agerpres, G. Dascal, transmite : Consiliul executiv al U.N.E.S.C.O. a încheiat la 28 mai examinarea proiectului de program și . buget , pentru anii 1967—1968 axat pe problema educației și a științelor exacte.Reprezentantul României, Valentin Lipatti,. s-a declarat de acord cu o serie de propuneri făcute în cursul dezbaterilor în ce privește planificarea învățămîntului, accesul femeilor în învățămînt, formarea cadrelor de ingineri, învăță- mîntul științelor agricole, în- vățămîniul dreptului internațional etc. El a subliniat necesitatea ca U.N.E.S.C.O. să depună toate eforturile pentru progresul în domeniul alfabetizării, educației tineretului în

spiritul păcii și al înțelegerii internaționale. Reprezentantul României a subliniat, pe de altă parte, importanța planificării în cercetarea științifică și necesitatea ca U.N.E.S.C.O. să favorizeze această planificare.în încheiere, Consiliul a a- doptat rezoluții referitoare la ansamblul proiectului de program și buget care vor fi prezentate Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. ce va avea loc Paris în octombrie a.c.Cea de-a 72-aConsiliului U.N.E.S.C.O. se va încheia 31 mai, cînd Consiliul , va studia ultimul punct de pe ordinea de zi cu privire la ocrotirea patrimoniului monumental și artistic.

Ion Marinescu

NICOSIA 28 (Agerpres). — La 27 mai au continuat lucrările celei de-a 32-a sesiuni a Comitetului Executiv al F.S.M. Numeroși reprezentanți ai sindicatelor din diferite țări au luat cuvîntul în legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi.în cursul dimineții a luat cuvîntul tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Referindu-se pe larg la problemele puse în discuție privind activitatea F.S.M. și Uniunilor Internaționale ale Sindicatelor, vorbitorul a arătat că acestea au sarcini de mare răspundere în actualele condiții internaționale și pot aduce o contribuție crescîndă la lupta generală a celor ce muncesc, în continuare, vorbind despre problema Vietnamului, pe larg tratată în raportul la primul punct al ordinei de zi, tovarășul Constantin Drăgan a subliniat că oamenii muncii din România condamnă răz- doiul dus de mul american; și cer încetareabombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud, respectarea dreptului sacru, inviolabil al poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele interne, conform voinței și aspirațiilor sale naționale. Este necesar — a spus el —■ ca F.S.M. să desfășoare o largă acțiune pentru a chema oamenii muncii din întreaga lume la luptă hotă- rîtă împotriva agresiunii imperialiste în Vietnam.In legătură cu propunerile de convocare a Conferinței Sindicale Mondiale pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice între state, vorbitorul a arătat că această : conferință . trebuie să fie deschisă tuturor sindicatelor .fără deosebire de afiliere, moveze relații bazate mestec în treburile avantaj reciproc, fără ții sau discriminări.Referitor la activitatea de pregătire a cadrelor sindicale, vorbitorul a relevat necesitatea ca F.S.M. să acorde ajutor mai substanțial în acest domeniu sindicatelor din țările în curs de dezvoltare din Asia, Africa, America Latină și totodată să-și intensifice activitatea în cadrul organizațiilor internaționale, cum sînt O.I.M. și U.N.E.S.C.O., pentru folosirea mijloacelor de care dispun acestea în vederea pregătirii profesionale a oamenilor muncii din aceste țări.în continuare, Constantin Drăgan a relatat despre lucrările

Cuvintul tovarășului Constantin Drăgan

Puternice demonstrații

Generale România,
El s-aactiyitateaUniunileSindicatelor,este necesar ca in

referit apoi desfășurată Internaționale subliniind ,

imperialis- în Vietnam imediată a

la

Santo Domingo

SANTO DOMINGO 28 (A- gerpres). — Joaquin Balaguer, candidat al Partidului reformist dominican a hotărît să nu se mai prezinte la alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc în Republica Dominicană la 1 iunie a. c. Pretextul oficial invocat pentru această hotărîre îl constituie respingerea de către Comisia electorală centrală a cererii sale ca femeile să se prezinte la alegeri fără legitimația de alegător. în cercurile observatorilor din Santo Domingo se consideră că aceasta este însă o manevră de ultimă oră care urmărește întărirea celuilalt candidat al forțelor de dreapta, Rafael Bonnelly, pentru a se împiedica victoria în alegeri a lui Juan Bosch,

sesiunee x e cut i v a al la

este sprijinit de forțele progresiste.Știrea retragerii candidaturii lui Balaguer a provocat surpriză la Santo Domingo în- trucît, observatorii, care luaseră cunoștiință de tratativele secrete desfășurate în ultimele zile între cei doi candidați ai dreptei dominicane, se așteptau la o renunțare din partea lui Bonnelly. Cu toate a- cestea, potrivit agenției Asso- ciated Press, sprijinitorii lui Juan Bosch și-au exprimat încrederea că Bonnelly va fi înfrînt chiar și în noile condiții create.

LONDRA 28. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Vineri dimineața, Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice a Republicii Socialiste România, împreună cu specialiștii care-1 însoțesc, a fost primit la Federația britanică a fierului și oțelului (care cuprinde firmele producătoare de oțel din Marea Britanie). Oaspeții au fost întîmpinați de E. W. Senior, director general, și de alți membri ai conducerii federației.In cadrul discuțiilor, E. W. Senior a vorbit despre rolul și scopurile .federației în dez-; voltarea siderurgiei britanice. La rîndul său, I. Marinescu ’ a făcut o scurtă expunere cu privire la dezvoltarea industriei siderurgice din România. Au fost subliniate, de asemenea, unele posibilități de cooperare tehnico-științifică în domeniul siderurgiei, precum și proiectarea de noi instalații. Totodată, a avut loc un schimb de vederi tendințelor actuale tare a produselor modeme.în după-amiaza zile, a avut loc o întrevedere cu membri ai Asociației producătorilor de utilaje și instalații siderurgice, care cuprinde unele dintre cele mai mari firme producătoare de instalații siderurgice din Marea Britanie. In decursul convorbirii au fost abordate probleme de interes comun, în special în ce privește cooperarea în domeniul fabricării de utilaje siderurgice.

asupra de dezvol- siderurgice. aceleiași

I

să pro- pe nea- interne, restric-

Congres al Uniunii a Sindicatelor din despre principalele hotăfîri adoptate privind activitatea de viitor, la; de ale că în cadrul lor să se țină seama în mai mare măsură de situația și revendicările specifice din fiecare ramură de producție în sțrînsă legătură cu lupta generală desfășurată de oamenii muncii.Vorbitorul s-a pronunțat pentru cuprinderea sindicatelor din toate regiunile lumii, pehtru atragerea lor intr-uri număr cît. mai mare . lâ acțiunile inițiate de Uniunile Internaționale' ale Sindicatelor. De asemeheâ/el a propus ca temele puse1; în discuția diferitelor întîlniri internaționale să fie mai strîns legate de revendicările specifice celor ce muncesc în lupta lor împotriva exploatării și asupririi. Este necesar — a spus vorbitorul — să se urmărească eficacitatea acțiunilor pe plan internațional ale Uniunilor Internaționale ale Sindicatelor, să se fructifice la maximum experiența comună și concluziile fiecărei reuniuni, să se desfășoare o activitate susținută de dezvoltare a relațiilor de colaborare le de diferite intereselor de < ce muncesc.Se simte, în necesitatea ca conducerea ale ternaționale ale Sindicatelor să fie mai reprezentative, să cuprindă un număr mai mare de organizații afiliate, ceea ce va duce la cunoașterea mal aprofundată a situației din diverse țări și la îmbunătățirea activității acestor uniuni.în încheierea cuvîntului său, tovarășul Constantin Drăgan a arătat că sindicatele din România își vor aduce șl în viitor contribuția la întărirea rîndurilor F.S.M., la dezvoltarea și consolidarea unității de acțiune a mișcării sindicale internaționale pentru victoria cauzei clasei muncitoare din întreaga lume.

între sindicate- afilieri pe baza clasă ale celoracelași timp, organele de Uniunilor In-

tovarășulrecentului

antiguvernamentale la Saigon
Amenințările proferate de premierul Ky împotriva 

budiștilor, măsurile restrictive impuse de autorități și 
sporirea efectivelor forțelor de securitate la Saigon, 
Hue, Da Nang și în alte localități nu au avut darul să 
intimideze pe studenți și budiști.

Agențiile de presă anunță că 
sîmbătă dimineața, la Saigon, 
unități ale infanteriei marine 
sud-vietnameze, cu baioneta la 
ar-mă și făcînd uz de gaze 
lacrimogene și toxice, au îm
prăștiat o demonstrație la care au 
participat aproximativ 1 000 de bu
diști. Potrivit agenției United Press 
Internațional, sîmbătă după-amia- 
ză aceleași unități au intervenit 
pentru a împrăștia o nouă demon
strație la care au participat aproa
pe 8 000 de persoane. Demonstran
ții au scandat lozinci antiguverna
mentale și antiamericane și au ars 
efigii ale secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, și ale minis
trului apărării, Robert McNamara. 
In ciuda intervenției brutale a po
liției și armatei, participanții la 
demonstrație s-au îndreptat spre 
Institutul budist din Saigon. Ten
siunea în capitala sud-vietnameză 
s-a agravat după ce liderii budiști 
au hotărît să suspende toate săr
bătorile tradiționale, organizate cu 
prilejul zilei nașterii lui Buda și 
după ce generalul Ky a avertizat 
pe budiști că va lua „măsuri ener
gice" pentru a-i determina să-și 
schimbe hotărîrea.

Vechea capitală imperială — ora
șul Hue — are aspectul unui oraș 
asediat. După evacuarea america
nilor din oraș, Consulatul S.U.A. a 
fost închis. Clădirea statului ma-

jor al trupelor americane, transfor
mată într-o veritabilă fortăreață, a 
fost înconjurată cu sîrmă ghimpată, 
în jurul ei fiind instalate cuiburi 
de mitraliere și posturi de obser
vație. Pentru a aduce la ordine 
populația, „rebelă", autoritățile de 
la Saigon au hotărît să recurgă la 
o nouă măsură, amenințînd că vor 
tăia curentul electric, ceea ce în 
mod practic, va paraliza întreaga 
activitate a orașului.

Sîmbătă, în orașul Cholon au 
avut loc de asemenea demonstrații 
de protest ale budiștilor.

p
Plenara C.C. al P.C.U.S

Cuvîntarea rostită

Greva marinarilor Hotei co
merciale britanice a intrat 
sîmbătă în cea de-a 13-a zi, 
blocînd în continuare expor
turile și importurile Angliei, 
ca și croazierele pachebotu
rilor transatlantice. Numă
rul greviștilor a depășit ci
fra de 18 300, și cel al va
selor imobilizate în porturi 
cifra de 630. Pină in mo
mentul de față greviștii, 
armatorii și guvernul nu 
au cedat nimic din po
zițiile lor inițiale, pers
pectivele unei aplanări a 
conflictului s-au Înrăută
țit, iar repercusiunile asupra 
economiei britanice, după 
cum relatează agențiile de 
presă occidentale, se agra
vează. In fotografie : pichete 

de greviști la Londra

recvența și tonul luărilor de poziție ale vîrfuri- 
lor administrației americane în problemele răz
boiului din Vietnam, surprind. De mai multe ori 
în ultimele zece zile, președintele Johnson, secre
tarul de stat Dean Rusk și ministrul apărării Mc 
Namara au abordat „chestiunea vietnameză“. 
Au fost sesizate accentele de critică la adresa 
criticilor politicii Washingtonului în Vietnam. De 
fapt, cea mai recentă declarație politică a pre

ședintelui Johnson a fost în esență o afirmare a tezei: „Cine 
nu este cu mine este împotriva mea și cine critică războiul 
din Vietnam este împotriva mea“.

In general, pînă acum, Casa Albă părea să-și fi fixat ca 
obiectiv evitarea „interferențelor“ interne în chestiunile des
fășurării agresiunii americane în Vietnam. Administrația 
S.U.A. făcea pe cît posibil economie de clarificări publice 
în problema vietnameză. Dimpotrivă, ea avea interesul să 
nu alimenteze discuția prin intervenții prea insistente în
tr-o „problemă delicată“. Cu cît se vorbea mai puțin de 
Vietnam cu atît libertatea de mișcare era mai mare.

Evoluția evenimentelor din Vietnam cu influența ei me
reu mai accentuată asupra evoluției opiniei publice ameri
cane pare să introducă elemente noi, neprevăzute în sferele 
guvernamentale de la Washington. După ciocnirile din ul
timele săptămîni din principalele orașe sud-vietnameze, mi
lioane de americani au început să se întrebe mai insistent 
ca oricînd s ce caută Statele Unite în Vietnamul de sud ? 
„Nemalțumitea bobujara — notează uNEW YQBK TIMEI

«punetr ș MW®,mai înalt ca oricînd. Această nemulțumire provine din părerea larg răspîndită că adînca și tot mai larga noastră implicare militară în Vietnam oglindește o greșeală colosală de judecată politică“.
Sondajele făcu

te în rîndul populației 
a prestigiului administrației S. U. A. 
comunicate de Institutul pentru sondarea opiniei 
„Louis Harris“, în luna mai a. c., numărul partizanilor po
liticii președintelui Johnson din rîndurile populației S. U. A. 
a scăzut în comparație cu luna februarie a anului 1964 
cu 28 la sută. Numai în ultimele cinci luni ale anului 
în curs, numărul celor care sprijină politica guvernului 
american a scăzut în statele din estul S.U.A. cu 22 la sută. 
Paralel cu scăderea prestigiului administrației a scăzut și in
fluența partidului democrat. In prezent, scrie ziarul „WA
SHINGTON POST“, numai 55 Ia sută din alegătorii care 
și-au dat votul pentru candidații Partidului Democrat din 
Congres ar vota din nou cu ei. La concluzii identice au a- 
juns și sondajele efectuate de cunoscutul institut „Gallup“. 
Potrivit datelor furnizate de acest institut, popularitatea pre
ședintelui S.U.A. a scăzut la 54 la sută. Institutul consem
nează, totodată, că 54—72 la sută din cei chestionați se pro
nunță pentru retragerea trupelor americane din Vietnamul 
de sud. In aceeași ordine de idei ni se pare semnificativ și 
faptul că Ia Congresul secției Partidului Democrat din sta
tul Mâine, un proiect de rezoluție în sprijinul politicii S.U.A. 
în Vietnam n-a mai fost supus votului datorită opoziției 
majorității zdrobitoare a celor 700 de delegați.

„Interferențele“ interne în „delicata problemă vietnameză“ 
nu pot fi, evident, evitate. Și este îndoielnic ca discursurile 
și anatemele la adresa criticilor războiului din Vietnam să 
aducă vreun plus de popularitate administrației americane. 
Dimpotrivă. Există toate șansele ca nemulțumirea opiniei pu
blice din S.U.A. să crească. Evenimentele arată că actuala po
litică americană în Vietnam nu poate aduce nimic bun Sta
telor Unite și că este necesar ca cercurile conducătoare ame
ricane să dea dovadă de realism. Adică, să lase poporul viet
namez să-și rezolve singur problemele, în conformitate cu vo
ința și interesele sale.

«

<î Q6 ?ncrîn cuvîntare. în prezent, de pe suprafețele irigate se recoltează numai 2 la sută din producția globală de cereale a Uniunii Sovietice.Arătînd că răspunderea pentru folosirea justă a pămîntu- rilor a fost minimalizată și că în numeroase regiuni suprafața arabilă s-a redus, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că este necesară adoptarea unor legi consacrate principiilor fundamentale ale folosirii pămîntului și a apelor, ocrotirii suprafețelor agricole și creșterii răspunderii pentru folosirea acestora.Subliniind aprobarea de care se bucură în Uniunea Sovietică hotărîrile Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S., vorbitorul a declarat :„Toate succesele noastre, atît în trecut cît și în prezent, tot ceea ce am obținut, se explică în primul rînd prin faptul că partidul s-a bizuit și se bizuie pe sprijinul poporului. în aceasta constă forța partidului nostru, izvorul tuturor realizărilor noastre“.plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat o hotărîre care stabilește că suprafața terenurilor irigate va crește cu 7 000 000— 8 000 000 ha, iar suprafețele drenate cu 15 000 000-16 000 000 ha, astfel încît în 1975 aceste suprafețe să ajungă la 37 000 000—39 000 000 ha. Plenara C.C. al P.C.U.S. a recomandat ca pînă în anul 1969 să fie elaborate propuneri, fundamentate din punct de Vedere economic, privind direcțiile dezvoltării continue a agriculturii Uniunii Sovietice în următorii 10—15 ahi.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.U.S., care a examinat planul de 10 ani al lucrărilor de ameliorare a solului în Uniunea Sovietică, Leonid Brejnev a arătat că îmbunătățirea solului reprezintă o problemă extrem de importantă, că programul elaborat în domeniul agriculturii, calculat pe un termen lung, va necesita eforturi uriașe, considerabile investiții capitale și mijloace tehriico-mate- riale.Menționînd că „sarcina sporirii recoltelor la toate culturile agricole pe baza îmbunătățirii metodelor de cultivare a pămîntului este astăzi vitală .și va rămîne și pe viitor o sarcină principală“, Brejnev a reamintit că actualul plan cincinal prevede ca agricultura să fie înzestrată cu 1 790 000 tractoare, 1 100 000 autocamioane, mașini agricole și utilaje în valoare de 10 700 000 000 ruble. Va crește considerabil producția de îngrășăminte minerale.Referindu-se la oscilațiile recoltelor de cereale din ultimii zece ani, vorbitorul a declarat că „aceste mari oscilații în producția globală și în achizițiile de cereale aduc un uriaș prejudiciu agriculturii, întregii economii a țării“.„Dezvoltarea largă a producției de grîu, orez și, îndeosebi, de porumb și de alte culturi pe suprafețe irigate este fără îndoială sarcina cea mai importantă pentru obținerea garantată a unor recolte globale superioare de cereale în întreaga țară“ — se; menționează
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Recent, pe străzile orașului Santiago de Chile,. stu
denții au organizat o manifestație. Participanții revendi
cau îmbunătățirea condițiilor de studiu și trai.

50 de ani de la bătălia de

Președintele Franței, de Gaulle, a inaugurat sîmbătă 
ceremoniile — care vor dura timp de două zile — cu 
prilejul aniversării a 
Verdun.

Pe aeroportul din Sofia, oaspe
tele a fost întîmpinat de Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, și alte persoane 
oficiale.

• AGENȚIA T.A.S.S. a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice studiază cu a- 
tenție nota adresată de guvernul 
Siriei, membrilor Consiliului de 
Securitate în legătură cu agravarea

j încordării la frontierele siriene și 
în Orientul Apropiat. „Uniunea 
Sovietică, se arată în declarație, 
nu poate și nu va rămîne indife
rentă față de încercările de încăl
care a păcii într-o regiune situata 
în imediata, apropiere a frontierelor 
sale".

• AGENȚIA Prensa Latina a dat 
publicității declarația lui Fidel Cas
tro, primul ministru al Cubei, în 
care sînt desmințite știrile difuzate 
de autoritățile S.U.A. cu privire la 
o așa-zisă pătrundere a unor mili
tari cubani pe teritoriul bazei mi
litare americane de la Guantana
mo, subliniind că acestea urmăresc, 
să creeze condiții psihologice pen* 
tru dezlănțuirea unei agresiuni 
împotriva Cubei. Primul ministru;, 
cuban a anunțat că forțele armate 
revoluționare și întregul popor 
sînt puse în stare de alarmă;

• LA 28 mai a avut loc o emi
siune experimentală de televiziune 
în culori Paris—Moscova, prin in
termediul satelitului artificial de 
telecomunicații „Molnia—1“. Pro
gramul, pregătit de centrul de te
leviziune parizian, a fost deschis 
de Alain Peyrefitte, ministrul fran
cez: însărcinat cu cercetarea științi
fică,, problemele atomice, și spațiale.

• FEDERAȚIA studenților din Argentina și studenții din Buenos Aires au dat publicității o declarație în care condamnă atacurile poliției împotriva Universității din capitala argentiniană unde studenții continuă lupta în sprijinul cererilor de sporire a alocațiilor bugetare destinate învățămîntului superior. Declarația menționează nouă cazuri în care poliția a atacat pe studenți cu grenade cu gaze lacrimogene,
• LA invitația guvernului bul

gar, sîmbătă a sosit Ia Sofia, într-o 
vizită oficială, primul ministru al 
Republicii Singapore, Lee Kuan 
Yew. El este însoțit de ministrul 
afacerilor externe S. Rajaratnam, 
de ministrul culturii și al afacerilor 
sociale, O. Wok și de alte persoa
ne oficiale.

studenților chilieni
1' -A americane atestă scăderea 
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însoțit de alte persoane o- ficiale, el a depus coroane de flori la monumentul ridicat în amintirea celor căzuți în timpul bătăliei de la Verdun și la monumentul Victoriei. Generalul de Gaulle a făcut o vizită la primărie, unde a semnat în cartea păcii. Președintele a făcut apoi o plimbare cu elicopterul deasupra cîmpu- lui unde s-au desfășurat luptele, și unde timp de opt luni (de la 21 februarie 1916 și pînă la 24 octombrie 1916) s-au înfruntat 1 200 000 de soldați, fracezi și germani, dintre care aproape un milion și-au pierdut viața.în seara aceleiași zile, președintele Franței, a vizitat sa-

tul Douaumont, unde căpitanul de Gaulle, atunci în vîrstă de 27 de ani ,comandant al celei de-a 10-a companii a regimentului 33 de infanterie, a fost rănit și luat prizonier. La ceremonii au fost invitați să ia parte reprezentanți ai țărilor care în timpul primului război mondial au fost alături de Franța. Din partea României participă la ceremonii Dr. Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris. Participă, de asemenea, 50 000, de foști combatanți din războiul din 1914, și din timpul celui de-al doilea război mondial, precum și 12 000 de supraviețuitori ai bătăliei de la Verdun.

Peste 16 000 de militari columbieni continuă 
atacurile asupra țăranilor înarmați din regiunea 
Marquetalia, situată în sudul țării, în cadrul 
unei operații combinate pe pămînt și în aer, cu 
scopul lichidării 
țărănești.

una aceasta 
împlinit doi 
de la declanșa
rea agresiunii mi
litare asupra Mar- 
quetaliei. Doi ani 
în care, după ope
rații îndelungate și costisitoare, care 

au inclus asalturi masive cu 
toate armele, inclusiv bombar-

.. damențele aeriene, forțele ar
mate. columbiene nii au reușit 
să pună stăpînire pe nici o 
părticică a ținutului Marque
talia, ocupat în prezent, de 
țăranii care au dus lupta ar
mată împotriva dictaturilor 
instaurate în țară în anii 
1949 și 1957.

Planul ofensivei forțelor gu
vernamentale, cunoscut sub

denumirea de „planul Lazo“, 
a fost elaborat la Bogota cu 
concursul unor „experți“ ai 
Pentagonului. El prevedea, în 
esență, exterminarea tuturor 
participanților la mișcările a- 
grare revoluționare din țară. 
Aceasta întrucît, la 20 iulie 
1964, țăranii înarmați au lan
sat un program agrar care 
prevedea confiscarea moșiilor 
marilor latifundiari din zo
nele ocupate și împărțirea pă- 
mînturilor celor care-l lucrau. 
Ecoul acestor măsuri în sînul 
poporului columbian devenise 
primejdios pentru regimul. de 
la Bogota. De aceea, în baza 
prevederilor „Planului Lazo“ 
forțele guvernamentale au pri
mit ordinul să atace și alte 
regiuni țărănești. Dar, ceea ce 
în ochii guvernului Columbiei 
și Pentagonului trebuia să du
că la exterminarea mișcărilor 
țărănești a avut un rezultat 
cu totul neașteptat. In locul 
simplelor grupuri țărănești de: 
autoapărare care se limitau să 
stea într-o alarmă permanentă . 
pentru a face față atacurilor 
armatei, au luat ființăi detașa
mente bine pregătite de parti
zani, cu un obiectiv politic

clar, care îmbinau metodele 
de luptă cu o vastă experien
ță în tactica războiului de 
guerilă, așa cum s-a demon
strat , în nenumăratele lupte 
susținute cu forțele armate 
guvernamentali'numai în 
suduV țarii du^ Ifost înfiin
țate detașamentele de parti- 

, zani ,
quito, 
bero, 26 septembrie și Miș
carea
mei. Ele s-au unit, creînd Blo
cul partizanilor din sudul Co
lumbiei, condus de un stat 
major cu o bună experiență a 
războiului de guerilă. Anul 
trecut, partizanii și-au făcut 
apariția și în nordul țării, în 
departamentul Santander, un
de acționează Armata de eli
berare națională.

Răspunsul autorităților de 
la Bogota față de extinderea 
luptei democratice a, constat în 
acțiuni militare disperate 
care au luat forma unor repre
siuni brutale pînă și în capi
tala țării. Cel mai recent 
exemplu al represiunilor regi
mului îl constituie atacul lan
sat, în martie a.c., asupra car
tierului „Policarpa Salvarrie-

Marquetalia,
El Pato,

Riochi-
Guaya-din, sud-estul Toli-

ta" din Bogota, unde își găsi
seră adăpost sute de familii 
sărace. Bilanțul acestui atac a 
fost de 4 morți, peste 80 răniți 
și 100 de persoane arestate. 
Dar și aici, forțele represive 
au avut o surprizădezagrea
bilă. Pentru prima' oară au 
luat ființă detașamente oră
șenești de autoapărare care, 
cu puținele mijloace aflate la 
dispoziție au înfruntat armata 
într-o luptă cu totul inegală.

In ciuda armelor moderne, a 
avioanelor și elicopterelor fo
losite, ca și a ajutorului dat 
de „experți“ nord-americani 
în lupta de partizani, pregătiți 
special pentru aceasta în Viet
namul de sud, în cei doi ani 
de luptă împotriva țăranilor 
columbieni, bilanțul pentru 
forțele guvernamentale este 
dezastruos.

Acest adevărat război țără
nesc de eliberare a prilejuit 
o uriașă mișcare de solidari
tate în întreaga Columbie, de
venind un însemnat mijloc de 
mobilizare a maselor la lup
ta împotriva regimului . anti
popular și pentru reforme de
mocratice.

P. NICOARĂ
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