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DE LA CLUJ

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘOSEA 

MODERNIZATĂ
între regiunile Iași și 

Suceava se creează o le
gătură rutieră directă, 
mai scurtă cu aproape 
25 km decît traseul 
actual. Este vorba de 
noua arteră, în curs de 
modernizare — Tg. Fru
mos — Hîrlău — Boto
șani. Porțiunea dintre Tg. 
Frumos și Hîrlău a fost 
terminată, urmînd ca pî- 
nă la sfîrșitul anului să fie 
dată în exploatare întrea
ga șosea.

(Agerpres)

PE ȘANTIERUL SISTEMULUI HIDROTEHNIC

DE PE VALEA UZULUI

Constructorii de 
pe șantierul marelui 
sistem hidrotehnic 
de la Valea Uzului, 
au terminat excavați- 
ile pentru fundația 
barajului, cu o lună 
mai devreme decît 
era prevăzut în gra
ficul de execuție. 
Organizarea superi
oară a lucrărilor de 
săpături și a tran

sportului le-a permis 
să excaveze, în nu
mai două luni, 80 000 
metri cubi de pă- 
mint, din care cea 
mai mare parte a 
fost folosită pentru 
amenajarea drumului 
de coastă ce duce la 
coronamentul baraju
lui. Acum se dezve
lește roca, în vederea 
începerii excavațiilor

ce vor fi efectuate 
prin explozii, Săparea 
în rocă va fi execu
tată cu perforatoare 
de mare productivita
te, care vor fi ali
mentate de la o 
mare stație de com- 
presoare, aflată în 
curs de montare.

(Ager)fres)

Vineri seara, în sala Tea
trului Național din Cluj, a 
avut loc adunarea solemnă 
consacrată împlinirii a 530 
de ani de la răscoala de la 
Bobîlna — pagină de 
profund eroism în lupta co
mună a țăranilor iobagi ro
mâni și maghiari din Tran
silvania împotriva stăpîni- 
rii feudale.

In prezidiul adunării au 
Itiat loc tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te- al Consiliului de Miniș
tri, Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Ștefan Bălan, minis
trul invățămintului, Aurel 
Duca, prim-secretar al Co
mitetului regional Cluj al 
P.C.R., acad. Constantin 
Daicoviciu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", 
reprezentanți ai sfaturilor

populare regionale Cluj, 
Crișana, Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și 
Hunedoara, profesori uni
versitari, țărani coopera- 
tofi, activiști ai organelor 
locale de partid, de stat și 
obștești.

In sală se aflau in nu
măr impresionant țărani 
din satele și comunele Bo
bîlna, Căpîlna, Sic, Apatiu, 
Florești, și din alte așezări 
ale regiunii, care, în anul 
1437, au fost cuprinse de 
foCul răscoalei. Sînt de ase
menea, prezenți fruntași ai 
vieții obștești din regiune, 
oameni de știință și cultu
ră, muncitori și ingineri 
din marile întreprinderi 
ale orașului, cadre didacti
ce universitare, ■ studenți 
din toate facultățile clu
jene.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Cle
ment Rusu, președintele 
Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Cluj.

In continuare au vorbit

tovarășii prof. univ. Ștefan 
Pascu, membru corespon
dent al Academiei, deca
nul Facultății de istorie . 
și filozofie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ și scriitorul , 
Laszlofi Aladar.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Iosif Banc. (Cuvîn- 
tarea a fost publicată în 
presa de ieri).

In încheierea adunării 
a avut loc un bogat pro- . 
gram artistic. t

în versuri și lucrări 
vocal-simfonice a fost evo- ■ 
cat evenimentul istoric de 
la 1437, ca și tradițiile glo
rioase de luptă ale poporu
lui nostru. Bogăția folclo
rului de pe aceste melea
guri ale patriei a fost pre
zentată sugestiv în cîntece 
și dansuri populare.

Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes. Ar
tiștilor le-au fost oferite 
flori din partea Comitetu
lui Central al P.C.R. Și i 
Consiliului de Miniștri. (A- 
gerpres). ;

onxșiii

STUDENTUL 
PRACTICANT

DI PI PLANȘHĂ .

Pe cea mai înaltă colină de la 
marginea Clujului, va apare în 
scurt timp un nou cartier stu
dențesc. Să vi-1 înfățișez: con
struit în trepte, va cuprinde că
mine moderne, grupuri sociale, 
magazine de senare. Intre că
mine vor fi amplasate, ca niște 
legături armonioase, construc
țiile cu cite 1—2 etaje destinate 
bibliotecilor. La toate acestea se 
vor mai adăuga cantina cu ca
pacitatea de 3 000 locuri, 4 ca
binete medicale, farmacia, sta
ționarul, ateliere de tot felul, li
brărie. Încă din acest an proiec
tul orășelului studențesc va 
prinde contur.

TRAIAN PRODEA
student

GÎNDURI
DESPRE 
POEZIE

ȘI VIATÂ
■■■■■■■■■■■> de Dan Dețliu

PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR
II

FAVORABILE DE PRACTICĂ PENTRUSTUDENȚI

Practica în producție a studenților din facultățile tehnice 
— formă de pregătire profesională care deschide mai larg 
drumul către competența inginerească — oferă viitorilor spe
cialiști posibilitatea celor dinții contacte cu uzina. Dar, se 
pune întrebarea : Aceste prime contacte ale studenților cu 
uzina sînt (sau nu) valorificate la maximum ? Cu alte cu
vinte, actualul sistem de organizare și desfășurare a practicii 
în producție a studenților este (sau nu) eficient ?

Student-practicant 
sau student- 
obscrvator

La Institutul politehnic MM 
București stăm de vorbă cu 
prof. ing. Lazăr Stoicescu, șeful 
catedrei de termotehnică. D-sa 
își amintește de anii studenției, 
de practica în producție la 
Reșița :

din

— N-am fost turist în uzină, 
ci practicant. Am lucrat alături 
de muncitori, în diferite echipe : 
la turnare, la prelucrare, la strun
guri, la cazane, la montaj. A fost, 
de fapt, o ințiativă personală — 
pentru că nimeni nu m-a obli
gat atunci să lucrez într-o echipă, 
să ascult de șeful de echipă. Am 
învățat însă lucruri care mi-au 
folosit în profesiunea mea...

Menționăm că aproape toți 
specialiștii care au răspuns la 
ancheta noastră sînt de părere 
că partea cea mai însemnată 
a perioadei de practică tre
buie iă fie afectată partici
pării nemijlocite în locurile 
cheie din diverse secții, unde, 
alături de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, studenții să rezolve 
probleme concrete ale întreprin
derii respective. In prezent s-a 
ajuns la concluzia că eficiența 
practicii se poate asigura numai 
prin participarea efectivă a stu
denților în procesul de produc
ție.

— Munca efectivă în secțiile 
productive — afirmă ing. Vale
rin Fătîrlăgeanu, director gene
ral în Comitetul de Stat al Pla
nificării — are atît caracter in
structiv (studenții capătă deprin
deri practice de care vor avea 
nevoie ca ingineri) cît și caracter 
educativ. înainte de a fi inginer

ADRIAN VASILESCU

MORARI

CADRAN (Continuare în pag. a Il-a)

12 martie este în calen
darul culturii noastre în
doliat prin plecarea din
tre noi a unui mare băr
bat al culturii și faptei ci
vice românești : George 
Călinescu. Personalitate 
proteică, așa cum s-a mai 
zis in incercările de defi
nire critică a unei perso
nalități ce refuză cadrele 
oricărei definiții, George 
Călinescu este identifica
bil oriunde și în orice și-a 
spus cuvintul botărîtor, 
cu fruntașul cetății. Intr-o 
perioadă de violentare a 
elementarelor drepturi la 
cugetare, într-o perioadă 
în care publicația fasci- 
zantă Sfarmă piatră afir
ma cu cinism că „nicio
dată noi („domniile" sale 
— n.n.) n-am avut nevoie 
de acte iraționale ca acum 
(și) să nu vă pară ciudat

V. ARACHELIAN

(Continuare în 
pag. a III-a) Razvan a ieșit la plimbare

Foto: I. ANDREIȚĂ

Oțelăria nr. II Hunedoara. Cuptorul este alimentat cu dolomită
Foto: ION CUCU

RAID ANCHETA

25 februarie. Piața Mare, secto
rul legume și zarzavaturi. Lungi 
șiruri de tarabe goale. Ici, colo, 
grămăjoare de arpagic. Două gos
podine din mulțimea celor care 
se întorc acasă cu coșurile goale.

Maria Stanciu — funcționară la 
I.R.I.C. : „Am căutat salată, spa
nac, ceapă verde. Am căutat o 
legumă proaspătă, o trufanda cum 
se spune. Piața, vedeți, ne oferă 
arpagic. Să-l semănăm probabil 
pe terasele blocurilor".

Constanța Anghel, din Calea 
București, bloc 24 : „Coșul gol, 
spune totul. După o iarnă lungă 
este firesc să dorești să găsești o 
legumă, un zarzavat proaspăt. 
Așa credem noi gospodinele ; se 
pare însă că tovarășii care produc 
și desfac zarzavaturile nu sînt de 
aceeași părere".

8 Martie. Piața Mare — sec
torul legume și zarzavaturi. Au 
dispărut grămăjoarele de arpagic. 
Un chioșc are pe tarabă cîteva 
legături de salată verde — ți a-

ÎN ORAȘUL PITEȘTI
’r

PE CÎND PRIMA INTÎLNIRE
CU TRUFANDALELE?

cestea cu aspect... necomercial. 
Opinia unui bărbat ce se plimbă 
încruntat printre tarabe cu saco
șa goală (E ziua femeii).

Anto Danțov, strada Popa Soa
re 52 : „Iar o să am discuții cu 
soția. Și tocmai azi... Dacă mă 
sculam mai de noapte poate apu
cam și eu niște spanac sau măcar 
o legătură de ceapă".

Piața Mare este principalul 
„vad comercial" al orașului.

Aceeași situație am întîlnit-o și 
în celelalte magazine din Pitești.

Opiniile celor care răspund cu 
ridicări din umeri la cererile 
gospodinelor.

Victor Eine, responsabilul ma
gazinului Nr. 1 : „Legume ți

fructe" — cel mai mare magazin 
de acest fel din Piața Mare :

„Trufandale am început să pri
mim în primele zile ale săptămî- 
nii trecute. Am primit 18 kg de 
spanac și apoi încă de două ori 
cite 20 kg. In 7 martie am primit 
și 15 legături de ridichi, 80 legă
turi de ceapă verde. Avem și pu
țină salată. Cererea e mare, dom-

nule. Lumea vrea ceapă verde, 
ridichi, salată, spanac, castraveți, 
roșii".

Ion Dumitrică — responsabilul 
magazinului central Gostat: „Ce
rințele sînt mari. Se cer : spanac,

ION ȘERBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Este necesară poezia ? Ce rol 
joacă ea în viața individului mo
dern ? Contemporanii noștri con
sideră oare această specie litera
ră drept factor activ al existenței 
sociale ? Cum înțeleg noile gene
rații sensul major al poeziei ?

Asemenea întrebări par să facă 
parte din chestionarul unei an
chete. în cazul de față, ele sînt 
adresate de autor sie însuși, nu 
din dorința de a-și oferi răspun
suri cu aer de autoritate, cît pen
tru a găsi, în bruma de experien
ță personală, eventuale argumen
te într-o discuție ipotetică — 
pare-se, nu lipsită de interes.*■

Mă aflam de curînd înir-un o- 
rășel de pe malul Oltului, invitat 
de organizatorii concursurilor 
„Cine știe, cîștigă" să examinez 
un candidat — la „Poezia româ
nă clasică". Eram prevenit că a- 
vuseseră destulă bătaie de cap 
pînă să-l găsească: ce vreți, nu 
se aventurează nimeni așa, cu 
una cu două, pe marea incertă a 
unui subiect atît de amenințător 1 
Candidatul, destul de temeinic, 
pregătit, s-a descurcat onorabil.? 
Fără să manifeste un interes ex
cesiv, publicul a urmărit cu bu-, 
năvoință desfășurarea evenimen
telor. Ce animație, în schimb, că
tre finalul serii, cînd a intrat în 
scenă muzica ușoară, cu textele 
sale celebre, pe care săgeata iro 
niei le străpunge aproape zilnic,\ 
fără vreun rezultat notabil — cu
cele trei concurente (una dintre', 
ele drăguță foc 1), care puteau de
bita fără ezitare continuarea la 
„Inima-i un telefon" sau „Primul 
ghiocel, prima iubire" sau „De ce 
nu ești ca-n prima zi" — într-o 
atmosferă de participare genera-: 
lă, întreaga asistență fiind gata 
să suplinească în orice clipă vre
un lapsus al titularelor concursu-'. 
lui! Demonul comparației m-a, 
silit să surîd, relativ amuzat, 
cînd mi-am reamintit murmurul: 
de surprindere pe care-l stîrnise'

(Continuare in pag. a IlI-a)

CUPTOR ELECTRIC
La uzina mecanică din î- 

Cîmpina a fost dat în exploa
tare un cuptor electric cu 
flux continuu, pentru trata
mentul termic al prăjinilor de 
pompare. Agregatul este pre
văzut cu dispozitive de în
dreptare a prăjinilor, după că- 
hre, operație care pînă acum 
se făcea manual.

Agregatul asigură de pe 
aceeași suprafață de lucru, o 
producție aproape dublă de 
prăjini, precum și înlăturarea 
strangulărilor ce apăreau în 
procesul de producție.

(Agerpres)
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ARTICOLE • ANCHETE • NOTE

carm:t oi: lucru
— Nu aveți impresia că fn 

literatura noastră polițistă cir
culă unele clișee ? (Schema 
clasică a binelui care învinge 
răul, subiectele tip).

— Dacă vă referiți la felul 
infracțiunilor atunci într-ade- 
văr există clișee. Nu numai la 

•noi ci în general în toată lite
ratura polîțistă există clișee 
•care constituie nucleul pe baza 
rărtiia se încheagă un roman 
polițist. Clișee nu există nu- 
Jnai în literatura polițistă, ci 
<in general în literatură, cîteva 
rlupă unii chiar unul singur : 
Jun băiat iubea o fată. Schema 
•inițială nu interzice însă ca
podopera. Părerea mea este 
Jpă nu clișeul este acela care 
conferă sau nu valoarea unui 
J'oman polițist, ci talentul au
torului privit aci sub două as
pecte : talentul literar comun 
Oricărui scriitor adevărat și 
Jalentul sau dacă vreți, înde- 
mi narea acestuia de a aborda 
țgenul polițist.
! — Deci considerați că există 

deosebire între scriitori in 
•peneral și autorii de romane 
polițiste in special 7

— Da... Cred că nu orice 
Scriitor talentat poate să scrie 
Jiteratură polițistă. In schimb, 
rred, că un scriitor autentic 
tie literatură polițistă poate să 
jcrie și altfel de literatură. 
Unui scriitor de literatură po
lițistă i se cere în primul rînd 
f> bogată imaginație, fiindcă' 
romanul polițist este produsul 
imaginației în întregime, chiar 
dacă pornește — și uneori 
pornește — de la un fapt real. 
O operă literară sintetizează 
experiența de viață a autoru
lui respectiv. Dar o carte poli
țistă nu sintetizează în nici un 
caz experiența de viață a scrii
torului. Nu trebuie să comiți o 
crimă, să faci parte dintr-o 
bandă de traficafiți, să devii 
spărgător de talie internațio
nală ca să poți scrie un bun 
roman polițist. Tocmai de 
aceea se cere o invenție deose
bită din partea scriitorului, 
mai ales dacă avem în ve
dere că în romanul polițist 
modern (fără a-1 transforma 
într-un roman psihologic), au
torul trebuie să intre puțin în 
pielea celui care Conduce an
cheta, dar și în cea a crimi
nalului, infractorului. Deci in
venție dublată de o structură 
logică foarte riguroasă, pre
cum și de un simț» al observa
ției pentru amănuntul de o a- 
numită natură, itat condiții

STUDENTUL 
PRACTICANT

(Urmare din pag. T)

specialist în exploatări feroviare 
și apoi inginer șef de depou, am 
fost, — în perioadele de practică 
studențească — fochist, mecanic 
de locomotivă.,. Să nu uităm că 
ingineria începe în momentul în 
care specialistul știe ceea ce știe 
muncitorul, maistrul, tehnicianul 
și în plus multe altele.

Redăm aici și opinia acad. Tu
dor Ionescu — prof, la Faculta
tea de chimie industrială :

— Constituie un neajuns fap
tul că practica în producție a 
studenților are în exclusivitate 
caracter informativ ? Da !... Stu
dentul se informează la curs, la 
seminar, în bibliotecă. în uzină 
el trebuie să acumuleze în pri
mul rînd cunoștințe practice, sa 
capete deprinderi practice. La 
sftrșitul anului IV, de pildă, prac
tica de specialitate trebuie să-l 
pună pe student în situația 
maistrului, a tehnicianului, a in
ginerului. în urma acestei prac
tici, studentul trebuie să cu
noască bine procesul tehnologic, 
calitatea materiilor prime, calita
tea produselor fabricate, progra
mul de lucru în secțiile cheie de 
fabricație — astfel încît să poa
tă înlocui pe maistru sau pe teh
nician.

Este important să arătăm aici 
că la Ministerul Învățămîntului 
aceste opinii au fost primite fa
vorabil. Într-o convorbire cu 
conf. ing. Gheorghe Paizi, direc
tei general adjunct, ni s-a rela
tat, însă, că există cauze obiec
tive care împiedică, în prezent, 
participarea efectivă a studen- 
ților-practicanți în procesul 
de producție :

— Întrebarea este : avem noi 
posibilități să punem la înde- 
mîna studenților — în perioada 
practicii în producție — mașini, 
scule, materiale ? Putem să-l 
lăsăm pe student, într-un combi
nat siderurgic, de nildă. să 
conducă procesul de elaborare a 
unei șarie ? Putem lăsa pe mîna 
studenților instalațiile modeme 
dintr-o uzină chimică sau tabloul 
de comandă al unei hidrocen
trale ? Răspunsul este — da... 
dar numai sub supravegherea 
strictă a unui personal calificat.

Inginerul șef al Fabricii de 
mașini unelte si agregate Bucu
rești, Valentin Birta. ne spunea : 
„La noi în uzină dacă studentul- 
practicant nu se va încadra efec
tiv în procesul de producție, 
pentru el practica înseamnă timp 
pierdut. Cine le creează studen
ților posibilitatea de a lucra 
efectiv în producție ? Firește, 
uzina. Dar cînd uzina devine 

fără de care nu se poate scrie 
literatură polițistă.

Și dacă e vorba de clișee în
țelese ca inerții și prejudecăți, 
clișeul constă în maniera în 
care cîteodată esta abordat ge
nul ca divertisment. E drept, 
Graham Greene și-a subinti
tulat romanele polițiste „Di
vertisment" dar divertismen
tul Ia el nu constă într-un 
divertisment de efort ci în di
vertisment de preocupare.

Fiind unul dintre reprezen- 
1 an ții activi ai genului la noi 
în țară mi-am dat seama de 
dificultatea lui și niciodată 
n-am început o carte cu inten
ția de a mă destinde, ci cu 

Cu Theodor Constantin despre:

PERSPECTIVELE
ROMANULUI

POLIȚIST
toată seriozitatea. După păre
rea mea, nu clișeele deran
jează, ci abordarea clișeistică.

In literatura polițistă mo
dernă se tinde către o îmbo
gățire a formulelor în raport 
cu cele clasice. Aceste noi 
formule nu au fost însușite de 
literatura noastră polițistă. 
Dar aici ar trebui să punem 
problema modalităților de a- 
bordare a genului.

— De ce personajele pozi
tive în romanele polițiste sînt 
sau trebuie să fie oameni per- 
fecți 7

— Dacă în literatura bele
tristică obișnuită, care este 
mult mai „bătrînă", întîlnim o 
asemenea deficiență, putem 
înțelege situația literaturii po
lițiste care nu are nici măcar 
vîrsta de 10 ani, făcînd ab
stracție de încercările cele mai 
multe deplorabile mai vechi. 
Aici cred că trebuie să revin 
asupra modalităților de abor
dare a unui roman polițist.

centru de practică pentru cîteva 
sute de studenți, vă asigur, ea 
nu-și mai poate îndeplini obliga
țiile ce-i revin din convenția de 
colaborare".

Fantezie 
în interpretarea 

actelor normative
Cei mai mulți dintre studenții 

Facultăților tehnice efectuează 
practica în producție în între
prinderi constructoare de mașini. 
Iată de ce, pentru a primi expli
cații în legătură cu concen
trarea a sute de studenți într-o 
singnră uzină, fapt care împie
dică în cea mai mare măsură 
buna organizare a practicii, am 
făcut o vizită la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini : 
Aici aflăm că Ministerul 
Învățămîntului se face vino
vat de aglomerarea uzinelor 
în perioada practicilor stu
denților de faptul că, exclu- 
zîndu-se astfel posibilitatea în
drumării efective, studenții- 
practicanți devin vizitatori ai 
uzinelor. Iată însă că Mi
nisterul Învățămîntului prezintă 
probe în apărare... Prin adresa 
nr. 30070 din 8 februarie 1967 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini face cunoscut 
Ministerului Învățămîntului că 
„În ceea ce privește asigurarea 
cazării pe timpul practicii — vă 
informăm că întreprinderile din 
localitățile unde nu stat institute 
de învățămînt superior, nu au 
posibilitatea de a caza studenții 
repartizați la practică". Semnea
ză... director adjunct, ing. Clau- 
diu Beiu. O adresă asemănătoare 
— este vorba despre adresa nr. 
1761 din 15 februarie 1967 — a 
primit Ministerul Învățămîntului 
și din partea Consiliului Superior 
al Agriculturii : ,.Vă precizăm că 
atît cazarea cit și masa studen
ților care vor face practică în 
uzinele de reparații cad în sar
cina institutelor politehnice, uzi
nele neavînd cantine și cămine". 
Semnează directorul general al 
Trustului uzinelor de reparații, 
ing. L. Topîrceanu.

Să vedem acum dacă între
prinderile au (sau nu) obligația 
să asigure studenților — practi- 
canți cazarea și masa. Potrivit 
reglementărilor legale în vi
goare „organizațiile socialiste 
unde se desfășoară practica 
în producție a studenților au 
obligația să asigure studen
ților, în perioada de practică

Romanul polițist a cunoscut 
mai ales din 1930 o evoluție 
continuă. Datorită acestui fapt, 
un roman de Graham Greene, 
de Dashiel Hatammett sau 
Peter Cheney seamănă puțin 
cu romanele clasice ale genu
lui, gen Agatha Cristie. S-a a- 
juns astfel la romanul polițist 
clasic, psihologic, paradic, ro
manul angoasei, romanul enig
mei. Felul cum este prezen
tat personajul pozitiv în căr
țile autorilor moderni diferă. 
Eroul pozitiv într-un roman 
polițist este de fapt detectivul, 
care ne este prezentat ca un 
om excepțional, ideal, ca la 
Conan Doyle, A. Cristie, Do

rothy Sayrs, Ellery Queen, 
S. A. Steeman etc. Dar s-au 
scris cărți în care nu există 
detectiv, sau nu mai este per
sonaj principal. („Predestina
tion" de F. lies), ci este doar 
un simplu funcționar plătit să 
descopere infractorul. în acest 
fel el lucrează fără pasiune 
considerîndu-i pe delicvenți 
necesari, întrucît îi asigură 
existența.

Putem noi să-i prezentăm 
așa cum face Dashiel Ham
mett, ca pe niște funcționari 
plătiți ? în altă ordine de idei 
cred că numai în cărțile slabe 
detectivii sînt prezentați ca 
oameni perfecți. în cărțile 
bune ei nu știu totul de la în
ceput, pun ipoteze, verifică 
piste, le abandonează fiindcă 
sînt greșite și abia la sfîrșit 
datorită nu exclusiv unor ca
lități deosebite, ci a unei 
munci colective izbutesc să 
facă inofensiv pe infractor. 
Există, ce e drept, o defecțiune 

masa de trei ori pe zi, în limi
tele sumei formate din alocația 
de hrană plus regia de cantină, 
precum și cazarea pe toată du
rata practicii. în cazul cînd orga
nizația socialistă na are posibili
tăți proprii, va azigura cazarea și 
masa în colaborare cu organele 
locale, Ia alte organizații so
cialiste din localitate". Am văzut 
că în adresa Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini se 
arată : „întreprinderile din loca
litățile unde nu sint institute de 
învățămînt superior nu au posi
bilitatea de * caza studenții re
partizați la practică". Aici este 
vorba de un artificiu în inter
pretarea reglementării care preci
zează și faptul că : „In centrele 
universitare cazarea și masa stu
denților (în perioada practicii în 
producție — n.r.) urmează să fie 
asigurate de către institutele de 
învățămînt superior". Raționa
mentul tovarășilor din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini s-a conturat simplu : „Noi 
repartizăm locuri pentru practi
că mimai în localitățile unde sînt 
institute de învățămînt superior, 
deoarece în aceste localități obli
gațiile de a asigura cazarea și 
masa nu ne revin nouă". Am ci
tat mai sus exemplul Trustului 
uzinelor de reparații din Consi

și anume aceea că da cele mai 
multe ori detectivii ne sînt 
prezentați numai în activitatea 
lor de urmăritori și mai puțin 
ca oameni.

— Vedeți (credeți că ar fi 
bine venită) perspectiva ela
borării unei serii de romane 
polițiste cu același erou care 
să devină un model pentru ti
neret ? (Așa cum în literatura 
occidentală este James Bond, 
Baronul) etc.

— Bineînțeles. De altfel, am 
încercat-o cu două personaje 
pe care le-am urmărit în mai 
multe volume : Căpitanul de 
miliție Petre Ovezea și ofițe
rul Ducu Mănăilă. Primul a- 
pare în romanele „Urmărirea 
abia începe", „Enigma profe
sorului Rebegea", al doilea în 
„Fiul lui Monte Cristo," „Că
pitanul de cursă lungă" și 
„Doamna în mov".

— Pe ce linie credeți că ar 
trebui să meargă romanul po
lițist, pe aceea a romanelor cu 
dominanță psihologică (A. 
Cristie, Georges Simenon) sau 
pe acțiunea trepidantă rezol
vată prin inteligența eroului 
ca la Conan Doyle 7

— Așa cum am mai arătat, 
genul polițist nu are la noi 
tradiție. în țările cu veche tra
diție a genului formula clasică 
e considerată ca depășită. Noi 
însă nu putem spune că struc
tura clasică a romanului poli
țist nu ne mai satisface. Moda
litățile noi ale romanului din 
apus au fost generate de con
dițiile specifice ale țărilor res
pective. Tînăra noastră litera
tură polițistă utilizează acea 
modalitate care se potrivește 
cel mai bine cu realitățile 
lumii noastre. Nu ne putem 
însuși unele din modalitățile 
confraților din apus nu din 
conservatorism ci fiindcă acele 
procedee oglindesc alte reali
tăți. în literatura polițistă din 
occident dispare optimismul în 
locul căruia apare fatalitatea, 
angoasa, cruzimea terifiantă, 
scabrosul, sexualismul exacer
bat. Bineînțeles că autorii ro
mâni de literatură polițistă nu 
pot fi receptivi la asemenea 
inovații. Nu trebuie să pier
dem din vedere una din sar
cinile majore ale literaturii 
noastre în general care este 
latura ei educativă.

— La ct anume lucrați în 
prezent 7

—-Am predat la Editura ti
neretului un volum de nuvele 
întitulat : „Adevărul despre 
Luca Cristogel" iar Ia Editura 
militară o povestire „Și a fost 
din nou o dimineață". Datorez 
cititorilor continuarea cărții 
„Doamna în mov".

ALINA POPOVTC1

liul Superior al Agriculturii. Su
bliniem că și la Ministerul In
dustriei Construcțiilor s-au adop
tat soluții asemănătoare...

In prezent, în unele ministere 
repartizarea locurilor pentru 
efectuarea practicii studenților 
în unitățile productive, subordo
nate acestora, este considerată o... 
favoare făcută Ministerului Învă
țămîntului. Numeroase uzine re
fuză să asigure cazarea și masa 
studenților practicanți, fapt care 
determină concentrarea practicii 
îndeosebi în centrele universi
tare, unde funcționează cămine 
și cantine studențești. De aseme
nea, nu există (și nici nu poate 
exista) o formă legală care să 
prevadă dreptul Ministerului în- 
vățămîntului de a aplica sanc
țiuni factorilor responsabili din 
întreprinderile în care nu se 
asigură cele mai optime condiții 
pentru desfășurarea practicii. 
Avînd în vedere toate acestea, 
propunem constituirea unei co
misii republicane permanente 
pentru practica în producție a 
studenților, alcătuită din repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Învățămîntului, ai conduce
rilor celorlalte ministere și ai 
Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
— care să stabilească întreprin
derile, centre de practică, să sta
bilească responsabilități concrete

Muntence la Cîmpul lui Neag.

Foto : Agerpres

Bucuroși 
de oaspeți

BRAȘOV (de la corespon
dentul nostru).

Noua aripă a hotelului 
„Bulevard" din Sibiu și-a 
primit recent primii oaspeți. 
Camerele sale, la echiparea 
cărora au contribuit între
prinderi specializate .din Si
biu, Avrig, Rădăuți și Odor- 
hei, conferă o notă de ele
ganță și originalitate și dis
pun de o capacitate de 140 
de locuri. Fiecare cameră 
este prevăzută cu dispozitive 
de semnalizare optică șl a- 
custică pentru solicitarea per
sonalului, cu aparate telefo
nice și radio, asigurîndu-se 
un înalt grad de confort. La 
parterul hotelului au fost 
deschise o braserie, un bar 
de zi, saloane de primire și 
recepție.

Lucrările de laborator des
chid mai larg drumul spre 
competența inginerească (la 
laboratorul de metalurgie al 
Institutului politehnic din 

București).

Foto : C. CONSTANTIN 

pentru fiecare întreprindere, să 
ia toate măsurile care se impun 
pentru buna organizare a practi
cii studenților.

îndrumarea să fie 
îndrumare 

nu supraveghere
— Conținutul practicii — este 

de părere acad. Tudor Ionescu 
— trebuie stabilit pe baze ști
ințifice, în funcție de pregătirea 
teoretică a studenților. Să iei 
studentul din anul doi (mă refer 
la studenții de la chimie indus
trială) și să-l porți, după un 
grafic de rotație, prin toate 
secțiile unui combinat chimic — 
înseamnă să-i oferi un spectacol 
interesant... dar numai atît.

La aceeași concluzie a ajuns 
și Direcția generală a învăță- 
mînliîlui superior tehnic și eco
nomic din Ministerul Învățămîn- 
tului. Ca urmare, s-a propus 
conducerii ministerului analizarea 
posibilității de a se suspenda 
practica studenților din anul II 
(Ia facultățile de chimie indus
trială), urmînd să se mărească cu 
două săptămîni durata practicii 
în anul III. Acad. Tudor Ionescu, 
este însă de altă părere. Redăm 
aici punctul de vedere al d-sale,

ECOURILE 
UNUI PIAN

Ife/a de 

organizație

TRIST NOTE
E greu să renunți la tran

scrierea unui nume despre 
care ne-ai avea de spus decît 
lucruri care să-l cinstească. 
Ascunderea in anonimat e fo
losită deobicei în presă, atunci 
cînd omul despre care scrii 
trebuie ferit de indiscreții. 
Este cazul la dumneata, I. D. 7 
Ești o studentă fruntașă, in 
facultate ți se pomenește nu
mele cu respect și simpatie, 
ești aleasă de colegi în munci 
de răspundere pe care le duci 
la capăt cu cinste... Și totuși 
ai dreptate : atunci cînd ne-ai 
rugat să-ți păstrăm anonima
tul, te-ai gindit la jena altora. 
De pildă, la a tatălui dumitale, 
medicul, despre care ai spus 
rîzînd „habar n-am cum a- 
rată" (rîzînd, ca să maschezi 
durerea, umilința la care te-a 
supus). Sau la mama dumi
tale, recăsătorită și ea, care 
preferă să te prezinte cunoș
tințelor drept „soră", ca nu 
cumva, doamne ferește, să se 
știe că a comis „păcatul" de 
a mai avea un copil, dintr-o 
căsătorie anterioară. Sau la 
bunicii, care deși te-au crescut 
ca pe fiica lor... Uite, vezi, la 
fiecare din ei există un „to
tuși", un „deși"... Despre fie
care ai putea să spui și un lu
cru bun, neașteptat de bun, 
într-un șir de fenomene nega
tive, sau invers, o remarcă du
reroasă într-un context care le 
e în general favorabil. Așa se 
încurcă viața și coordonatele 
ei, cînd se alterează nucleul 
familiei...

Să ordonăm puțin lucrurile. 
Deci tatăl, care a refuzat să te 
întrețină, obligîndu-te să-l dai 
in judecată, tatăl care nu do
rește nici să te cunoască, ți-a 
dăruit cu ani în urmă, un pian 
cu. cate ai petrecut multe ore 
de visare și bucurii... Ciudat, 
nu ?.... Mama, cu tot „secre
tul" ei absurd, ți-a acoperit 
multe din nevoile materiale — 
și încă fără să i-o ceri... Știi 
cum se explică asta ?... Și u- 
neia și celuilalt le-a fost greu 
fără dumneata ! Tîriți intr-o 
nouă viață, ei au descoperit 
treptat, amărăciunea de a fi 
trebuit să renunțe la ceea ce 
cindva, fusese suprema bucu
rie : un cămin și un copil... Nu 
o spun ca să-i scuz; ce se poa
te scuza, cînd ți-au lăsat răni 
morale atît de dureroase, atît 
de greu de vindecat 7

în ce privește bunicii, e clar 
că unele din vederile lor în
guste te-au făcut să suferi. 
Te-ai simțit în acea casă tot 
mai izolată, claustrată, cu toa
te că-ți dădeai seama de bu
năvoința și dragostea lor. 
Vezi, I. D., bunăvoința și dra
gostea nu pot înlocui o lege a 
naturii, care cere ca intre 
copil și familia lui să existe 
o distanță de o generație și nu 
de două... Ți-e ciudă că nu 
poți să te porți cu bunicii așa 
cum ar merita-o bunele lor in
tenții. Poate că porți o vină, 
dar vina principală aparține 
tot celui de care „habar n-ai 
cum arată", celei care te pre
zintă drept „soră"...

convinși fiind că va fi analizat 
cu atenția ce se impune :

— în anul doi studenții ar 
putea efectua — cu maximum de 
eficiență — o practică de numai 
două sau trei săptămîni în la
boratoarele combinatelor chimice 
(se știe că acestea sînt mult mai 
bine dotate decît laboratoarele 
facultăților). Această practică ar 
fi o continuare a lucrărilor prac
tice din timpul anului universi
tar.

De fapt, specialiștii sînt de 
părere că nu numai la Faculta
tea de chimie industrială, ci și la 
celelalte facultăți — practica 
studenților din anul II, ar trebui 
să fie o practică în laboratoarele 
uzinelor. Abia după anul III, 
cînd studentul a acumulat cu
noștințe teoretice necesare înțe
legerii desfășurării procesului 
tehnologic, putem vorbi despre 
practica propriu-zisă...

— Cred însă — arată ing. 
Valeriu Pătîrlăgeanu, director 
general în Comitetul de Stat al 
Planificării — că practica, atît 
cea de laborator cît și cea din 
uzină, trebuie să se desfășoare 
nu după o programă cu principii 
generale, care să fie adaptată 
apoi la specificul unei uzine sau 
alta, ci după o programă care să 
fie de la bun început concepută 
pe profilul uzinei-gazdă, în 
care să se menționeze ce se va 
face concret într-o secție sau 
alta, cine are răspunderea îndru
mării studenților, ce obligații are 
studentul în fiecare zi.

Regulamentul de practică ela
borat de Ministerul Tnvățămîntu- 
lui prevede în cuprinsul artico
lului 17 că „un specialist — res
ponsabil de practică va îndruma 
concomitent practica a maxi
mum 200 de studenți". Sub aco
perirea acestei prevederi din Re
gulamentul Ministerului învăță- 
mîntului, conducerile întreprin
derilor n-au desemnat niciodată 
mai mulți de 4—5 specialiști care 

în rest, ai cunoscut, în cei 
21 de ani, suficiente bucurii, 
care stau la baza actualelor 
dumitale succese în viață. Ai 
învățat intr-o școală in care 
te-ai simțit minunat. Aici, la 
Universitate, ai cunoscut co
legi admirabili și profesori pe 
care n-ai să-i uiți niciodată 
(„valorează mai mult decit pă
rinții" ne spui — ce nobil elo
giu pentru ei dar și ce dreap
tă, necruțătoare sentință pă
rinților !...). Ești una din va
lorile științei de nădejde ale 
generației dumitale. Porți în 
adincul sufletului (bine ascun
să de ochii altora !) bogăția 
dragostei pentru muzică, pen
tru artă, pentru pianul acela 
dăruit pe neașteptate de tatăl 
necunoscut, prin care ai putut 
obține la Școala populară de 
artă, media 9,75. Prin urmare 
ai învins, 1. D.!... Și totuși...

Evident, asemenea victorii 
dificile lasă urme. Mărturi
sește, de pildă, că mulți co
legi te socotesc „prea autori
tară", „fără sensibilitate" (7 !). 
Urmele constau deci în acea
stă mască de rigiditate și „tă
rie" pe care ai învățat să ți-o 
pui încă din anii copilăriei. O 
făceai ca să te aperi. O mai faci 
și acum. Ne-ai servit singură 
dovezi. Le-am notat zimbind. 
De pildă : „evit să mă duc la 
operă cînd e un spectacol prea 
bun, mă simt prea emoționa
tă, și cîteva zile nu mai sînt 
în stare de nimic". Sau : „am 
trecut in jurnalul meu cîteva 
fraze ale conferențiarului N“, 
rostite intr-o adunare genera
lă a U.T.C.-ului: „Voința mul
tora amenință cîteodată să fie 
sfărîmată de viață, în existen
ța multora apar momente de 
gravă cumpănă, dar dacă reu
șești să le învingi, să te în
vingi in aceste clipe, atunci, 
numai atunci vei fi fericit"...

Conferențiarul N. a avut, 
fără îndoială, dreptate, Dar 
știi de ce am înregistrat aces
te mărturisiri ale dumitale 
zimbind 7 Fiindcă ele dove
deau că „masca" n-a reușit 
să-ți înăbușe căldura ome
nească, cuceritoarea șt secreta 
gingășie. Cindva ele vor ieși 
la lumină, femeia „prea auto
ritară" va dovedi că are, ca 
orice femeie, ca orice om, 
dreptul la gingășie.

Studiezi electroradiofizica. 
Cunoști deci mult mai multe 
decit noi despre legile căldu
rii. Să adăugăm o singură 
lege, care nu se învață în tra
tate. Lipsa de căldură sără
cește. Cei trei „sărăciți" din 
viața dumitale. au fost tatăl, 
mama și... dumneata însăți... 
Dintre ei, mi se pare că nu
mai dumneata ai dreptul și 
vei regăsi drumul spre depli
na bogăție sufletească. Ei, 
nu... Va fi o sancțiune, pe care 
nu le-o dorești, desigur, dar pe 
care o oferă viața, fără să în
trebe pe nimeni.

IONEL HR1STEA

WT« duci ți tu, 
și-n urma ta,..“
Despre activitatea tine

rilor din sectorul zooteh
nic al comunei Drăgești, 
raionul Oradea, s-a vor
bit mult în organizația 
U.T.C. din cooperativa 
agricolă de producție. 
S-a dezbătut în adunări 
generale, s-a analizat în 
ședințe de birou, în ple
nare de comitet. Un pa
ragraf special i se con
sacră și în planurile de 
muncă ale acestei orga
nizații. Spre exemplifi
care, desprindem din- 
tr-un astfel de plan : 
„biroul organizației de 
bază se va preocupa de 
pregătirea saivanelor 
pentru fătarea și hrăni- 
rea oilor" ; „vom contro
la felul cum sint îngriji
te și hrănite animalele", 
„se vor face tratamente 
veterinare'.,necesare pre
gătirii animalelor pen
tru primăvară" — și cite 
și mai cîte.

Întrebată cîți tineri lu
crează în sectorul zoo
tehnic, secretara organi
zației U.T.C., VTORTCA 
POPA ne-a răspuns : 
unul. „Gurile rele" 
vorbesc că nici acesta nu 
mai stă mult.

Vorba cîntecului : „Te 
duci și tu, și-n urma 
ta...“.

Mot- 
a-mot

Criticată în repetate 
rînduri la comitetul ra
ional că nu se preocupă 
de problemele cultural- 
educative, secretara co
mitetului U.T.C. de la 
Fabrica de medicamente 
„Tableta" a reținut o 
idee în esență foarte im
portantă : „Pentru cu
prinderea masei de ti
neri la activități nu sint 
suficiente acțiunile pe 
plan raional. Fiecare or
ganizație trebuie să se 
bizuie pe propriile for
țe".

Și iată-ne la prima 
„Joie a tineretului". Un 
spectacol hazliu : Fetele 
dansează cu... fete. în 
toată sala de dans nici 
un singur băiat. (Nici nu 
sînt în fabrică).

să îndrume practica studenților. 
Acad. Tudor Ionescu ne spunea 
că nu mai putem vorbi de în
drumare atunci cînd numărul 
studenților, dați în grija unui 
specialist, depășește cifra zece. 
De la 10 și pînă la 200...

Inginerul șef al Fabricii de 
mașini unelte și agregate, Valen
tin Birta, a evocat memoria unuia 
dintre profesorii săi de la Poli
tehnica din Timișoara, regretatul 
Aurel Bălgrăzan, care era în 
permanență în mijlocul studenți
lor practicanți, dîndu-le sfaturi, 
îndrumări...

— Cunosc și azi numeroși ase
menea profesori. Trebuie să 
arăt însă, cu părere de rău, că 
vizita în uzina noastră a unor 
cadre didactice de la Institutul 
politehnic din București, în 
timpul practicii studenților, nu 
durează mai mult de zece mi
nute. Mă întreb : dacă un profe
sor nu cunoaște concret modul de 
desfășurare a practicii într-o 
uzină, nu stă cîteva zile măcar 
în mijlocul studenților practi
canți, în mijlocul specialiștilor, va 
put.ea acesta să-și aducă contri
buția la creșterea eficienței prac
ticii în producție, la perfecțio
narea programelor de practică ?

Adăugăm celor spuse de ing. 
Valentin Birta că însuși Regula
mentul. de desfășurare a practicii 
în producție a studenților, ela
borat de Ministerul Învățămîntu- 
lui, exclude rolul de îndrumător 
al profesorului universitar. Iată 
textul articolului 14 „Rectorii 
institutelor de învățămînt su
perior vor stabili, pe baza propu
nerilor decanatelor, tabelul cu 
cadrele didactice (profesori, con
ferențiari, șefi de lucrări, lectori) 
care vor controla prin sondaj 
desfășurarea practicii studenți
lor". Comentările sînt de prisos...

Discuția rămîne deschisă cu 
întrebarea : Se pot crea condiții 
ca studentul să fie nracticant și 
nu spectator al producției ?

Cu î... 
sau fără?

în comitetul U.T.C. al 
autobazei „Marfă" din 
Oradea există și o fată. 
Așa cum era firesc, 
aceasta a primit sar
cina să se ocupe de 
resortul „munca cu 
fetele". De acesta, și, 
numai de acesta, pentru 
că, precum se știe, munca 
în rîndul tinerelor fete 
este o muncă grea, care 
presupune, pe lîngă efor
turi susținute, delicatețe, 
tact pedagogic, finețe. Un 
amănunt, însă, rămîne de 
precizat : în toată auto
baza nu sînt decît patru 
fete. N-am reținut, însă, 
bine : patru cu responsa
bilă cu tot. sau fără ea ?

Oricum, grea răspun
dere apasă pe umerii 
bietei membre din co
mitetul U.T.C. 1
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condusă de tovarășul Mircea An- 
gelescu, președinte al consiliului 
U.A.S.R,., care va participa la șe
dința Gnmitetului executiv al U- 
niunii internaționale a studenților.

(Agctpre»)

(Urmare din pag. I)

UN MĂRȚIȘOR PENTRU ELEVI:

VA CAN

Noul local al poștei din Petroșeni
Foto: AGERPRES

Concurs profesional pe țară
Întreprinderea de încălțămin

te „Progresul"-București a fost 
gazda concursului organizat de 
Ministerul Industriei Ușoare 
pentru desemnarea titlurilor de 
„cel mai hun croitor în piele" 
și „cel mai bun ștanțor în talpă". 
34 de participanți s-au întrecut 
pentru obținerea acestui titlu. 
I-cSn văzut in ziua concursului 
cum așezau cu migală fi răb
dare tiparele pentru a realiza 
piese de bună calitate ’și a ob
ține cit mai multe economii. În
trebarea „Cine va dștiga?" 
stăruia pe buzele tuturor. Și 
iată, după o zi de muncă, N. 
Francisc, croitor în piele la În
treprinderea „Banatul" din Ti- 
mișoarf, a fost declarat primul 
pe (ară. Pe locurile II și III s-au 
clasat Mkț Maria Gristpohede 
la „Flacăru Roșie" Șî, rttspuctit,

Vasile Tânase de la „Progresul" - 
București. La ștanțat talpă, cele 
mai bune rezultate le-a obținut 
tînărul Paul Dîndăreanu, de la 
Fabrica de încălțăminte „Dîm
bovița". Bițoiu Ion de la „Fla
căra Roșie" a obținut locul II, 
iar Gheorghe Koroș, de la Fa
brica „8 Mai"-Mediaș, locul III.

I. MARIA

Un „mărțișor" — puțin întîr- 
ziat, ce-i drept, va aduce primă
vara și elevilor. vacanța.

Intr-adevăr, peste cîteva zile se 
vor încheia cursurile celui de al 
doilea trimestru al anului școlar 
1966—1967. Vacanței îi revine — 
prin urmare — o importantă sar
cină : să asigure elevilor condi
ții optime de destindere, recreare 
și fortificare. Dar acestea sînt 
deziderate largi, generale. Cum 
iși vor petrece vacanța — mai 
concret — elevii școlilor din Ca
pitală, de pildă ? Cum se vor 
„distra" ei ? La Comitetul oră
șenesc București al U. T. C. am 
primit informațiile dorite.

In colaborare cu secția de în- 
vățămînt, Comitetul orășenesc al 
V.T.C. pregătește elevilor activi
tăți plăcute, recreative, tonice, 
care pe lingă funcția de diver
tisment, să-i ajute în întregirea 
culturii generale, în cunoaște
rea mai amănunțită a patriei și 
a ținuturilor locale, în formarea 
gustului estetic, acțiuni me
nite să-i familiarizeze cu e- 
fervescenta viață culturală a 
Capitalei. In acest sens, pe 
data de 28 martie a. c. circa 
550 de elevi ai liceelor bucureș- 
tene vor participa la o în- 
tîlnire organizată la Teatrul 
„C. I. Nottara" cu realizatorii 
spectacolului „Absența unui vio
loncel", care le vor vorbi despre 
fenomenul artistic ți despre arta 
interpretării scenice, exemplifi- 
cînd cu demonstrații „pe viu".

In vacanța de iarnă s-a vizto-

nat „în bloc" filmul „Golgota". 
Inițiativa s-a bucurat de un 
mare succes : de aceea, ea va fi 
înserată în tradiție. S-a stabilit 
ca liceenii bucureșteni să vizio
neze filmul „Dacii", după ce, 
in prealabil, vor face cunoștință

în liceele de cultură gene
rală vacanța începe la 22 
martie și se încheie la 5 a- 
prilie ; în liceele de speciali
tate, profesionale și tehnice ea 
va sosi pe 23 martie și va 

zăbovi pînă Ia 5 aprilie.

cu realizatorii lui. S-a luat legă
tura cu Direcția difuzării filmu
lui și nu se așteaptă decît... va
canța.

Pentru elevii din clasele a Xl-a
— mai puțin amatori de amuza
ment sau de distracții — Comi
tetul orășenesc al U.T.C., secția 
de învățămînt a sfatului popular 
al orașului București ți Consiliul 
U.A.S.R. al centrului universitar 
București vor colabora, organi- 
zînd o interesantă întilnire între 
studenți și elevi, întilnire ce va 
avea loc în seara ultimei zile a 
actualului trimestru, la Casa de 
cultură a studenților. Discuțiile
— audiate de circa 500 de elevi 
și 200 de studenți — vor aborda 
teme de mare interes pentru cei 
ce în curind vor fi absolvenți de 
liceu — și chiar pentru studenți:

SPORT • SPOR‘

Rememorări
(Urmare din pag. I)

dacă România va trece 
printr-o fază de îmbelșu
gată orgie. de Iraționa- 
3sm și fanatism". George 
Călinescu adunînd in ju
rul său o echipă de tineri 
entuziaști scotea in 1939 
în cetatea din umbra teiu
lui eminescian, o revistă 
de cultură de rară ținută 
intelectuală și de curaj 
civic. Jurnalul literar de 
sub conducerea lui sesi- 
zînd vitregia vremurilor 
pentru cultura spiritului 
(„in momentul de față 
viața literară din multe 
cauze este în prăbușire...") 
a fost purtătorul de ștafe
tă al idealurilor româ
nești de prosperitate spi
rituală. In paginile acestei 
reviste. în atmosfera cris
pată de suspendare a li
bertăților civice și de 
opinie, în vuietul mereu 
mai cotropitor al războiu
lui ce se apropia. George 
Călinescu a făcut din de
mascarea argesiunii fas
ciste obiectul unor repe
tate cronici ale mizantro
pului. Deghizarea trans
parentă, de fabulă. nu 
poate opri nimicitoarea 
lavă incandescentă a 
pamfletarului. „Legea pa
triotică a Frigmaniei ho
tăra că Frigmania trebuie 
să lupte mereu pină ce 
toată lumea să devină pa
trie. Oriunde punea picio
rul frigmanul, locul de
venea patria lui și, de a- 
ceea, toți căutau să îm
pingă cit mai departe 
granițele țării prin lupte 
și prin .activitatea protec
toare a mamelor. Pentru 
că frigmanii aveau în 
mare grad simțul patriei 
lor, dar nu și pe acela al 
patriei altora". După un 
an de la apariție, săptă- 
minalul a fost sancționat 
sever de cenzură. Dar nu 
aici s-a terminat și acti
vitatea publicistică a lui 
Călinescu. In timpul răz
boiului, România liberă
publica într-un număr 
ilegal verbul său inega
labil, imediat după elibe
rare Călinescu se afla prin 
Tribuna poporului, Lu
mea, Națiunea, in avant- 
postul civic. Sînt de o ra
ră penetrație politică și 
de înalt simț combativ 
articolele scrise de el zi 
de zi in coloanele acestor 
publicații al căror direc
tor a fost, articole care-1 
angajau total de partea 
forțelor de stînga. Reme- 
morindu-i azi fapta sa ce
tățenească ne reamintim 
de unul dintre glorioșii 
luptători ai comunei. 12 
martie nu este numai o 
dată îndoliată in cultura 
noastră, dar și motiv de | 
rememorări care nutresc 
stenic pasul următor.

P.S. Editurile noastre 
ne sînt mult datoare cu 
culegeri selective și din 
opera sa publicistică. Pe 
cînd pe masa studentului 
și muncitorului, țăranului 
și medicului această pu
blicistică a cetățeanului- 
savant ?

ECHIPELE ROMÂNIEI 
IN FINALELE 

țURNEULUI MONDIAL 
DE HANDBAL-TINERET

Astăzi, la Rotterdam, se dispu
tă finalele „Turneului mondial" 
de handbal, rezervat echipelor 
de tineret. Selecționatele Româ
niei care au avut pînă acum o 
comportare bună la această com
petiție sint prezente în ambele 
finale. Echipa masculină a Ro
mâniei a învins în semifinale for
mația Republicii Federale a Ger
maniei cu scorul de 22—17 
(13—7) fi va întilni In finală re
prezentativa Poloniei care a eli
minat-o pe cea a Cehoslovaciei 
cu 20—11 (8—7).

Finala turneului feminin se va 
disputa între selecționatele Româ
niei și Ungariei. Cele două echi
pe s-au mai întîlnit și în cadrul 
grupelor preliminarii cînd victo
ria a revenit echipei române 
cu 10—9.

IN FRUNTE; 
ALEXANDRA NICOLAU

După trei runde, în turneul 
internațional feminin de șah de 
la Belgrad conduce maestra ro
mână Alexandra Nicolau cu 3 
puncte, urmată de lovanovici 
(Iugoslavia), Eretova (Cehoslo
vacia), Novara (R.D.G.) cu 2 
puncte etc.

In runda a treia, jucînd cu pie-

sele negre, Alexandra Nicolau a 
învins-o (într-o variantă a parti
dei spaniole), în 36 de mutări, 
pe Novara (R. D. Germană) cu 
care, înaintea acestei partide, îm
părțea primul loc In clasament.

Alte rezultate: Belamarici— 
Timofeeva 1—0 ; lovanovici — 
Nedelkovici remiză; Eretova— 
Konarkovska remiză. Partidele 
Asenova—Gaprindașvili, Bilek— 
Liliak fi Zatulovskaia—Heem- 
skerk s-au întrerupt.

• Sala Floreasca din Capita
lă găzduiește astăzi dimineață 
mecial de handbal dintre echi
pele masculine Dinamo București 
și H. C. Copenhaga, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". 
Datorită valorii recunoscute a ce
lor două formații, partida se a- 
nunță echilibrată și cu siguranță 
că va oferi spectatorilor prezențt 
în tribune un spectacol sportio 
de un bun nivel tehnic.

ȚA
profesiunea aleasă, țelurile tină- 
rului de azi, frumusețea vieții 
studențești, modul și sensul pre
gătirii pentru viață. Bineînțeles, 
nu v.a lipsi nici de aici specta
colul.

Vacanța de primăvară oferă alt 
peisaj climateric decît cea de iar
nă. Face posibil un contact mult 
mai laig cu aerul liber și facili
tează o mai mare practicare a 
sportului. Elevii — spre bucuria 
și binele lor — vor profita din 
plin de aceste condiții. în plus, 
la nivelul Capitalei se vor orga
niza, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc al U.C.F.S. două con
cursuri : unul de atletism, dotat 
cu „Cupa școlarului" și unul de 
volei. Prima întrecere va avea loc 
în sala „Steaua", iar cealaltă în 
sălile „Recolta" ți „Dinamo" (pro
bele eliminatorii care se vor des
fășura pe data de 24 martie a.c.) 
și în sala „Floreasca" (cele două 
finale — băieți ți fete — de pe 
data de 25 martie a.c.).

Dar vacanța de primăvară este 
— prin însuți conținutul său — 
și un preludiu al celei de vară. 
De aceea, s-a preconizat ca ea să 
constiuie și etapa unei pregătiri 
preliminare pentru drumețiile ce 
se vor eșalona pe tot parcursul 
verii. Conectîndu-se legăturile cu 
O.N.T. s-a hotărît că se vor fine 
două simpozioane pe teme turis
tice : „Invitație la drumeție" și 
„Călătorie prin Moldova". După 
fiecare expunere vor urma filmele 
„Munții Apuseni", „Comori de 
artă populară" și, respectiv, 
„Putna 500".

Feste 300 de elevi vor parti
cipa la circuitul cu autocarul. 
„Locuri și case memoriale din o- 
raștil București", iar cei din li
ceele de specialitate vor fi antre
nați intr-un pasionant concurs de 
orientare turistică ce se va des
fășura în parcul Herăstrău.

Nu vor lipsi — desigur — ex
cursiile și taberele de odihnă în 
care un mare număr de elevi îți 
vor da întâlnire cu veselia, voia 
bună și aerul ozonat și, poate, 
pe virf de munte cu ultimele 
zvîcniri ale iernii.

Iată — în mare — ce anun
ți, pentru elevii bucureșteni, dar
nica vacanță de primăvară.

FĂNUȘ BĂILEȘTEANU
student

„Semne de primăvară"

ceapă verde, salată, ridichi de 
lună, verdețuri — pătrunjel, mă
rar. Cel puțin 1500 kg de spa
nac am putea vinde pe zi. Cu 
destule greutăți ne-am putut a- 
proviziona cu 18000 bucăți de 
salată, 400 kg spanac, 200 kg de 
verdețuri, 2000 legături de ridichi 
de lună și 1000 legături de ceapă. 
Nu avem o roșie. Castraveții îi 
aducem tocmai de la Brașov. A- 
vem noroc cu Stațiunea experi
mentală Ștefănești. Toate trufan
dalele, de la ei le-am primit. 
G.A.S. din Trustul Argeș nu ne 
va livra nimic pînă în sară. In 
jurul orașului nu există nici o 
seră.

„A existat, intervine Ion Doro
banții, merceologul magazinului. 
A fost o seră de circa 6 000 me
tri pătrați în care cultiva roșii 
Stațiunea experimentală hortiviti- 
colă de la Ștefănești. De doi ani 
a fost însă desființată. A luat-o 
sfatul popular pentru flori.

S-a construit acum o seră la 
Scornicești, pînă acum n-a pro
dus nimic. O să încercăm mai 
tîrziu să luăm ceva castraveți și 
roșii de la ei. In jurul orașului 
sînt multe unități care au foarte 
bune condiții pentru producerea 
de legume timpurii, de trufan
dale : cooperativele agricole din 
Ștefănești, Valea Mare, MărăCi- 
neni și G.A.S. Merișani. Au pă- 
mînturi în apropierea orașului, 
posibilități de irigare, ba chiar și 
surse termice pentru încălzirea 
serelor".

Ion Barbu, directorul Oficiului 
regional pentru valorificarea legu
melor și fructelor (ORVLF), su
cursala raională Pitești :

„Cu unitățile din jurul orașului 
nu am putut încheia contracte 
nici pentru un kilogram de legu
me și zarzavaturi timpurii. Con
form contractelor încheiate, uni
tățile agricole din regiune ne vor 
livra primele cantități de legume 
timpurii... la începutul lunii mai. 
Cu o mașină aducem acum cîte 
ceva de la Brașov și București".

Răspunsuri din culisele pro
ducției.

Petre Stan, șeful: zecțfiS hortl- 
viticole de la Consiliul agricol re
gional Argeș:

„In luncile Oltului, Argeșului, 
Teleormanului, Vedei și ale altor 
rîuri sînt condiții favorabile pen
tru producerea de legume timpu
rii" (Opinia a fost exprimată la o 
consfătuire pe această temă orga
nizată în cumpăna iernii).

Petre Popescu — inginer cu 
probleme de horticultura la Trus
tul gostat Argeș :

— Nu avem plan de legume 
timpurii. Sîntem profilați pe cul
turi de vară și de toamnă.

— Totuși, pînă la vară ce vor 
mînca piteștenii ?

— S-a stabilit ca de produce
rea legumelor timpurii să se ocu
pe cooperativele agricole, ele au 
brațe de muncă suficiente, tot ce 
le trebuie.

— Cine a stabilit ? Ce condiții 
vă lipsesc ?

— Departamentul Gostat. Legu
micultura reclamă un mare vo
lum de muncă, noi nu avem brațe 
de muncă suficiente. în afara 
planului, producem și noi spanac 
pe o suprafață de trei hectare, la 
Drăgășani, Vîlcea și Curtișoara, 
ceapă verde pe o suprafață de 
patru hectare și salată verde pe 

® un hectar.
— Cînd vor ajunge aceste pro

duse pe piață ?
— Spanacul, între 25 martie ți 

10 aprilie, ceapa verde după 10

I I 

sesc brațele’ de muncă pentru I 
producerea de legume timpurii, I 
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aprilie, iar salata pe la 80 apri-j 
lie.

Cîteva lucruri sînt neclare. Lip-

dar pentru cele de vară sînt. 
Apoi, producția în afara planului, 
adică un capitol pentru caie ca
drele de conducere din unități și 
de la Trustul gostat Argeș nu 
poartă răspunderea. Vorba aceea 
— dacă iese, bine, și dacă nu iese, 
tot bine. Cald și comod. Dacă I 
producția de vară e sigură, de ce I 
să-și bată oamenii capul cu pro
ducerea de trufandale și legume 
timpurii — treabă care reclamă 
eforturi mai mari !?

Dar să vedem cum stau lucru
rile in cooperativele agricole, 
cînd își vor trimite ele legumele 
și zarzavaturile la prima întilnire 
cu piața.

Ing. Vasile Avram — vicepre
ședinte a! Uniunii raionale Pi
tești a cooperativelor agricole de 
producție : „Toate grădinile de 
legume sînt irigate. întreaga pro
ducție este concentrată în unită
țile din zona preorășenească".

Apoi ne-a fost prezentată situa
ția suprafețelor ce vor fi cultiva
te cu diferite legume și zarzava
turi.

— Trufandalele, legumele tim
purii cînd se vor întilni cu piața ?

— La Bascov se lucrează Ia un 
solar pe o suprafață de un hec
tar. Există o seră la Drăganu pe 
1 600 metri pătrați, care în anul 
trecut le-a adus cooperatorilor 
bani buni.

Și totuși, răspuns la întrebare 
nu am primit. Am încercat la o 
sursă directă, din producție.

Ing. A. Costache — de la coo
perativa agricolă din Bascov :

„Avem 70 hectare cu legu
me. In grădină lucrările sînt în 
plină desfășurare. Pînă acum am 
trimis pieții 2000 legături de ri
dichi recoltate din răsadnițe. Au 
fost valorificate prin chioșcul nos
tru din piață. Peste una sau două 
săptămîni vom începe să recoltăm 
10 000 bucăți de salată. Spanac 
o să putem trimite pe piață doar 
după 15 aprilie, iar roșii cultiva
te în solar, după 15 iunie".

Cooperativele agricole au liber
tatea să-și desfacă marfa direct 
pe piață, dar oare e întfmplător 
faptul că toată producția de le
gume timpurii este valorificată 
numai prin chioșcul unității ? Nu 
se ascund și aici comoditatea, 
fuga de răspundere a unor con
tracte care te obligă P

i
I
I 
I
I
I
I
I
I
ie
I
I
I
I
I

Ing. Constantin Făivș — pre
ședintele Consiliului egrfeol oră
șenesc Pitești.

„De-abia acum se pune baza 
unei producții de legume timpurii 
în unitățile din jurul orașului Pi
tești. Sere nu avem. Acum con
struim un solar la Bascov. Condi
ții pentru producerea de legume 
timpurii sînt. In următorii ani 
problema va fi cu siguranță re
zolvată, dar pînă atunci aprovizio-, 
narea pieții cu legume și zarza
vaturi, primăvara devreme 
toamna tîrziu, este ’
ficilă".

Intîrzierea cu care vin la pri
mul rendez-vous cu piața, legu
micultorii din jurul orașului Pi
tești este neîngăduit de mare. Din 
cîte am înțeles însă, nici întîlni- 
rea din primăvara viitoare nu se 
întrevede a fi mai timpurie și în 
această privință trebuie și pot fi 
găsite modalitățile corespunzătoa
re pentru rezolvarea acestei situa
ții. Totodată, ORVLF trebuie 
să facă acum mai multe eforturi 
pentru aprovizionarea Piteștiului 
cu zarzavaturi și legume timpurii 
din alte regiuni.
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DACII
rulează la Patria (orele 0;, 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.15).
București (orele 9; 11,15;
13.30; 16,15; 18.45: 21), Lucea
fărul (orele 10,15 ; 12,30;
15,15; 17,45; 20). Grivița (or”’e 

9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21) 
Melodia (orele 8.30; IV, 13,30; 
16; 18.30; 21).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Doina (orele 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Repubjica (oj-efs 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18.45; 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30, 13,45; 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16.30; 18,45: 21). ' ■

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16. 18,30; 21), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15: 18.30; 20,45). Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15; 20,30).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Union (orele 15,15; 
17,45; 20.30).

VIILE ȘI VINURILE ROMÂ
NIEI — HIEROGLIFELE PA- 
MlNTULUl - EXFOZITIA 
„DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI IN 
ROMANȚA" — DESPRE NOI — 
NTCOLAE LABIȘ — IMPRU- 
DENȚII —

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

EVADARE ÎN TĂCERE 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Rahova (ore
le 15,30; 18; 20,30).

(Urmare din pag. I) 
în sală, cu vreo oră mai înainte, 
banala informație că Eminescu a 
scris, între altele, o poezie numi
tă după versul de început „Fiind 
băiet păduri cutreieram..."

De fupt, n-aveam cine știe ce 
motive de mirare. Popularitatea 
de acest gen este, îndeobște, apa
najul versificației facile. Textul 
unui șlagăr, mai mult sau mai 
puțin revcrențios față de norme
le gramaticale, va pluti cîteva 
săptămîni sau cîteva luni pe bu
zele tuturor — îndeosebi ale ce
lor tineri —, ca să dispară la fel 
de subit și de inexplicabil cum s-a 
ivit. Poezia se elaborează incom
parabil mai lent; ea dăinuiește, 
în schimb, decenii, secole — une
ori, milenii... Deosebirea de sub
stanță determină diferențe de 
regim vital nu mai puțin impor
tante decît. de pildă, între efeme
ridă și elefant...

Bine, bine — mi-am zis — to
tuși, în ciuda oricăror explicații 
parcă n-ar strica să facem ceva 
mai mult pentru înțelegerea poe
ziei pe o arie tot mai largă 1*

Adevărul — cel puțin o parte 
a lui — este că poezia, ca specie 
literară, exercită o atracție incon
testabilă, îndeosebi asupra noii 
generații. In ultimii 15 ani mi-ati 
trecut prin mină cîteva mii de 
corespondențe cu veleități în ma
terie — majoritatea fără valoare 
în sine. Din toate, însă, răzbate 
un interes acut pentru această 
modalitate de exprimare a per
sonalității umane, chiar dacă au
torii încercărilor respective — cel 
mai adesea adolescenți — vă
deau o înțelegere nebuloasă a 
apecificului poeziei.

La vîrsfa frămîntărilor, a ela
nurilor enorme, a crizelor de en
tuziasm și melancolie, omul vir
tual simte nevoia să definească

GINDURI DESPRE POEZIE $1 VIAȚĂ
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Margareta Pîslaru în rolul 
titular din „Un film cu o fată 

fermecătoare"

MQNDO CANE (ambele serii)
rulează la înfrățirea (orele 
13,45; 17; 19,45), Munca (orele 
16; 19,30), Colentina (orele 
15,30; 18,45).

MOSHI, MOSHI, ALO JAPO
NIA .' — ZEII LOCUIESC IN 
JUNGLA

rulează la Dacia (orele 8,45 — 
14,45 în continuare : 16,45; 
18,45; 21).

Intre doi —
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

OGLINDA CU DOUA FEȚE
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45),
Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

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

Încurcătura blestemata 
rulează la Vitan (drele 15,30; 
18; 20,30).

NU SINT DEMN DE TINE
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Miorița (orele 9,15; 1130-
13,45; 16; 18,15; 20.30).

în raport cu tot ce-l înconjoară. 
Cuvîntul scris îi oferă o posibili
tate imediată și — aparent — 
lesnicioasă... Surprins de capaci
tatea (pe care nu și-o bănuia!) 
de a-fi organiza discursul în fra
ze cursive, coherente, el va fi în
demnat să considere versificația 
aproximativă drept poezie curată, 
iar comparația elementară îi va 
părea imagine de excepție. De 
aceea, probabil, mai toți aspiran
ții la grația muzelor îți încep scri
sorile astfel: „Vă trimit primele 
mele poezii" sau „Sînt un poet 
abia la început" sau „Creația 
mea nu este încă foarte vastă" 
etc., etc. Rareori simțul proporții
lor, al realității, determină expri
mări potrivite ca, de pildă : „Aș 
vrea să vă cunosc părerea asupra 
încercărilor mele" — formulă pe 
care, în treacăt fie zis, artistul o 
subînțelege la fiecare contact cu 
publicul, de-a lungul întregii sale 
activități.

-k
O problemă serioasă — nu de 

azi, de ieri, și nu doar la noi — 
este aceea a modului în care în- 
vățămîntul transmite primele no
țiuni despre poezie. Imensa ma
joritate a corespondențelor cerce
tate, ca și convorbirile directe cu 
membrii cercurilor literare din 
școli, facultăți, întreprinderi, 
mi-au întărit convingerea că op
tica simplificată a cititorului obiș
nuit (despre „autori" nici nu mai 
vorbim) poartă mai totdeauna 
pecetea conformismului didactic, 
care ne învață că frumos este 
ceea ce pică mură-n gură, ohi.ș- 
nUindu-ne (rai!) să povestim 
„despre ce e-‘- vorba" în poezie...

Negreșit, ar fi mult prea greu, cel 
puțin deocamdată să explici ele
vilor că „despre ce este vorba" 
n-are legătură directă cu calitățile 
sau slăbiciunile poetice ale unei 
opere — dat această realitate nu 
legitimează operația inversă. Tî
nărul informat, de pildă, că „Scri
soarea a lll-a“ este poezia mare 
deoarece descrie fapte mari, va 
aprecia creația poetică după un 
criteriu cel puțin incomplet; par
tea tristă este că nici mai tîrziu 
nu primește completările nece
sare, învățămîntul în genere nea- 
vînd timp de așa ceva... In plus, 
se întimplă destul de frecvent să 
întîlnesc, ca anexă a încercărilor 
trimise de școlari, recomandarea 
unor dascăli care atestă meritele 
la învățătură ale respectivilor și 
valoarea deosebită a versurilor 
alăturate. Asemenea încurajări 
sînt nefolositoare, în general, dar 
cu atît mai mult atunci cînd se 
adresează unor începători, Luînd 
de bune laudele pripite, compli
mentele de circumstanță, dovezile 
de prețuire — ccl mai adesea 
pur sentimentale — băiatul sau 
fata ajung să-și acorde, foarte 
rapid, certificat de cetățenie în 
republica artelor. Nu rareori 
m-am trezit cu formulări de acest 
gen, din partea vreunui presupus 
autor. încă deficitar la Limba 
Română: „Cred că poezia mea 
este foarte hună. Vă rog să mă 
anunțați cînd o publicați. Banii 
mi-i puteți trimite pe adresa..." 
Fără exagerare.

»
Spuneam că marea 'majoritate 

a primilor pași pe tărîmul poe-

ziei sînt fără valoare artistică. 
Există și excepții — rare, chiar 
foarte rare. Idei, elanuri, spirit de 
observație, sensibilitate — cu a- 
cestea ne mai întîlnim din cînd 
în cînd: tinerii noștri corespon
denți au cîteodată intuiții sur
prinzătoare, vădind un nivel de 
înțelegere ieșit din comun. Preo
cupările multora dintre ei depă
șesc considerabil limitele presu
puse a fi ale vîrstei; unii vădesc 
nu numai interes pentru planul 
estetic, ci și cunoștințe cu totul 
remarcabile. Bineînțeles, pe aceș
tia îi confundăm cel mai ușor cu 
talentele autentice, căci ei pose
dă, neîndoielnic, ceva din zestrea 
de bază a virtualului artist: ca
pacitatea de a ieși din tipare, de 
a depăși condiția obișnuită, reac
țiile comune. Ceea ce decide însă, 
la urma urmelor, calitatea feno
menului, îndrepiățindu-ne să afir
măm existența elementului speci
fic — respectiv, harul poetic — 
este în primă și ultimă instanță 
expresia, forma în care ni se re- 
relevă un conținut, un potențial 
sufletesc.

Răsfoiam deunăzi un caiet, cti- 
prinzînd numeroase schițe de 
poezie ale unei fete de 16 ani. 
Găseam, aproape în fiecare pa
gină, vibrație, autenticitate, o 
problematică deasupra nivelului 
general. Totuși, filonul poetic în- 
tîrzia să se confirme Spre sfârși
tul caietului, apare, însă, acest 
început de poezie, urmat, ce-i 
drept de versuri oarecare : „Cu 
biciul am biciuit lemne / Și mina 
mi-a încremenit în aer..."

Ei da — de aici înainte putem 
sta de vorbă 1 *

Unul dintre impulsurile cele 
mai acute la începători este ten
dința de imitație. Poeți sau nu, 
imităm cu toții, încă înainte de a 
deveni conștienți de convențiile 
sociale. Începătorii in ale poeziei 
sînt nevoiți să procedeze o buca
tă de vreme în virtutea unor tipa
re prestabilite. Alegerea acestor 
modele contribuie, cred, la de
finirea personalității viitorului 
poet. Pentru că, evident, dacă va 
deveni poet, tînărul nostru tre
buie să aibă personalitate — sau 
la fel de exact, dacă această per
sonalitate se conturează de tim
puriu, putem spera să ne aflăm la 
un moment dat în prezența unui 
poet autentic.

Din cîte am putut observa mo
delele complicate, cețoase chiar, 
exercită o deosebită atracție asu
pra tinerelor talente. Riscînd o 
comparație, aș zice că alpiniștii 
de performanță nu se formează 
pe itinerarii bătătorite, ci, mai 
curind, pe rute riscante, fără mar
caj... Asta im-i deloc rău, în 
principiu, cu condiția de a dis
tinge. traseul dificil, dar bogat în 
rezultate, de cărările șerpuite 
care. în ultimă instfnță, nu duc 
nicăieri. Deseori, unii dintre în
cepătorii într-adet:ăr înzestrați se 
complac în pastișarea unor „poze 
lirice" neciabile, de o înșelătoare 
originalitate. Am întîlnit astfel de 
cazuri chiar printre coresponden
ții emisiunii radiofonice .Alugur- 
mugurel" de care mă ocup de un

an și mai bine. Motivul esențial 
al acestei atitudini pare să fie 
refuzul conformismului, năzuința 
spre modernitate. Cei mai mulți 
nu știu prea limpede în ce rezi
dă „caracterul modern" al poe
ziei : unii cred că a fi modern 
înseamnă, înainte de toate, a res
pinge forma clasică, a cultiva 
eminamente versul libero-alb ; 
alții consideră cu o poezie este cu 
atît mai modernă cu cit îngră
mădește o mai mure cantitate de 
termeni pretențioși, absconși, co
pleșind pe cititorul de rînd; cîți- 
va afirmă chiar că poezia lesne 
de înțeles nu este, probabil, poe
zie adevărată...

Lăsînd deoparte exagerările, 
teribilismele specifice vîrstei, tre
buie să admitem că nici specia
liștii (autori și comentatori con- 
sacrați) nu sint f 
această chestiune.
nii prestigioase, a unor analize 
profunde — lipsă de care ne re 
simțim în continuare — se reper
cutează în mod special asupra în
cepătorilor. Ei ar trebui i ,.. 
să înțeleagă de ce, de pildă, .... 
sonet eminescian este mai mo
dern decît hectometri de proză 
bombastică, așezată în scări, de 
ce unii reprezentanți de frunte ai 
noii generații de poeți — Ion 
Alexandru, Adrian Păunescu, Ana 
BlOndiana — au, în ciuda apa
rențelor, o structură aproape cla
sică. Nu cred că ar fi de dorit 
să-i orientăm pe începători ca pe 
cei cu vedere slabă, dădăcindu-i, 
indicîndu-le unde să pășească, 
dar nici un sînt de părere să-i 
lăsăm la voia întîmplării, ztmhind 
cu bonomie cînd îi vedem că iau 
mărăcinișul drept junglă și niscai 
cioate fosforescente drept stele 
cu acte în regulă.
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GENTLEMANUL DIN COCODT
rulează la Flacăra
15.30, 18; 20.30).

(orele
ZILE RECI

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

LUMEA MINUNATA A 
ȚILOR GRIMM FRA-

rulează la Progresul 
15,30; 18: 20,30).

(orele

ZORBA GRECUL
rulează la Lira (orele 
18; 20,45). 15,15;

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează Ia Volga (orele 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15,30; 18; 20,30).

DUMINICA 12 MARTIE
8,30 : Ora exactă ; Cum va fi 

vremea, astăzi ? 8,32 : Întîlnirea 
de duminică. Emisiune pentru 
femei ; 9,15 : Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : „Un 
vis vesel" de Serghei Mihalkov ;
10.30 : Emisiune pentru sate.
Emisiune cu public în transmi
siune directă db la Constanța. 
După amiază Transmisiuni spor
tive : 18.00 : Magazin 111 ;
19.30 : Telejurnalul de seară 
19,45 : Aventuri de vînătoare; 
20,15 : Varietăți de... primăvară. 
Emisiune de Petre Bărbulescu, 
Marin Traian și Alex. Rocănet ;
22.30 : Tclesport : 22.50 : Tele
jurnalul de noapte ; 23,00 ; Iu- 
chiderea emisiunii.
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MILANO 11. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Vineri dimineața, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
planificării, Maxim Berghianu, în
soțit de Cornel Burtică, amba
sadorul României la Roma, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al 
C.S.P., de consilieri și experți a 
vizitat societatea italiană Snam- 
Progetti din Milano. împreună 
cu societățile Agip și Anic, Snam- 
Progetti constituie grupul de în
treprinderi italiene în care ca
pitalul de stat deține ponderea 
principală și este cunoscută sub 
numele de „E.N.I." (întreprinde
rea națională pentru hidrocar
buri). Președintele Snam-Pro- 
getti, prof. Dinelli, și alți mem
bri ai conducerii întreprinderii 
E.N.I. din Milano au înfățișat 
rolul acestei societăți. întreprin
derile E.N.I. de la Milano se o- 
cupă în principal cu proiecta
rea, studiul și orientarea activi
tății în domeniul petrochimiei. 
Au fost vizitate apoi laboratoare, 
sectorul de proiectare și cîteva

stații-pilot în domeniul petrochi
miei.

După-amiază a fost vizitată 
cunoscuta societate Pirelli din Mi
lano, în ale cărei uzine lucrează 
peste 35 000 de salariați. Aici se 
produc cauciucuri pentru auto
vehicule, cabluri electrice și di
ferite articole tehnice din cau
ciuc. Emanuele Dubini, adminis
tratorul delegat al societății — 
președintele asociației industria
șilor din Liguria — a informat 
pe oaspeți despre activitatea so
cietății atît în Italia, cit și peste 
hotare, despre relațiile ei cu di
ferite întreprinderi din România.

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
gliianu, dînd curs invitației pre
ședintelui Institutului de Studii 
pentru Politica Internațională din 
Milano (I.S.P.I.), a prezentat la 
sediul acestui institut expunerea 
„Economia Republicii Socialiste 
România și perspectivele ei de 
dezvoltare, relațiile economice ex
terne ale României". Au fost de 
față prefectul orașului Milano, oa
meni de afaceri, reprezentanți ai 
Camerei de comerț, reprezentanți 
consulari și ziariști din acest 
portant centru industrial al

După o imensă și concentrată campanie 
electorală, desfășurată pe parcursul unei 
singure săptămini, alegătorii francezi pășesc 
astăzi din nou in fața urnelor pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin al alegerilor le
gislative.

Primul tur de scrutin, de Ia 5 martie, ba
zat pe principiul majorității absolute, a elu
cidat distribuirea mandatelor in numai 81 
de circumscripții din totalul de 486. Com
petiția rămine așadar deschisă în majorita
tea circumscripțiilor electorale, mai precis 
in 405 circumscripții.

Caracteristica alegerilor de astăzi constă in 
ceea ce presa franceză denumește „delimi
tarea precisă a fronturilor". In 323 de cir
cumscripții electorale sc vor înfrunta doar 
doi candidați: unul al grupărilor celei de-a 
V-a Republici și unul ai forțelor de stingă. A- 
cest record de „dueluri" se datorește. în cea 
mai mare măsură aplicării acordurilor po
litice și tactice realizate intre grupările de 
stingă (acord care vizează desistarea reci
procă in favoarea candidatului stingii cel 
mai bine plasat după primul tur de scru
tin). Formațiunile stingii au candidat unic 
in 360 de circumscripții.

„Pentru prima oară în istoria modernă — 
remarcă France Presse — Franța cunoaște

o astfel de polarizare a forțelor politice... 
Această simplificare a vieții politice fran
ceze, inimaginabilă cu cîțiva ani în urmă, 
apare ca o trăsătură esențială a celui de-al 
doilea tur de scrutin". De fapt, simplifica
rea s-a vădit a fi caracteristica întregii bă
tălii electorale pentru noua Adunare Națio
nală. Ea și-a găsit expresia cea mai eviden
tă in „duelul" care se desfășoară azi în 
majoritatea circumscripțiilor. Dar această 
situație este in fapt, rezultanta unor feno
mene evidențiate cu pregnantă in rezulta
tele primului tur de scrutin. Formațiunile de 
dreapta au ieșit practic zdrobite la 5 
martie, iar așa-numitele formațiuni „mar
ginale", partide și grupări mărunte, au fost 
total anihilate. Centrul democrat al lui 
Lecanuet — care avea ambiția să joace 
un rol între gruparea „cea de-a V-a Repu
blică" și forțele de stingă — a fost marele 
învins al consultării electorale de duminica 
trecută.

Dacă scrutinul decisiv dc astăzi, se 
inserie sub semnul simplificării bătăliei 
politice, el se desfășoară totodată, ca o 
înfruntare foarte strinsă. O atestă, in primul 
rind, prognoza solidă furnizată de rezul
tatele primului tur de scrutin : circa 10 
milioane de voturi obținute de forțele de

stingă față de aproape 8 milioane și Jumă- 
tate obținute de gruparea „cea de-a V-a 
Republică". Practic, in peste 70 la sută din 
circumscripțiile rămase in balotaj, diferența 
dintre candidatul U.N.R. și cel mai bine 
plasat candidat al stingii a fost minimă.

Analiza rezultatelor primului tur de 
scrutin a determinat mulți observatori poli
tici să conchidă că „partida a fost 
(aproape) jucată" (ca să cităm titlul co
mentariului Iui PARIS JOUR). Rămine de 
văzut dacă scrutinul de azi va aduce mo
dificări sensibile tendințelor principale 
relevate de consultarea din 5 martie : 
menfinerea pozițiilor grupării „cea de a V-a 
Republică" (deținătoarea majorității in le
gislatura precedentă), progresul remarcabil 
al forțelor de stingă și mai ales al parti
dului comunist , regresul accentuat al 
Centrului democratic.

Marea necunoscută a scrutinului de azi 
rămine ceea ce presa franceză denumește 
„limitele conștiinței de stingă a electora
tului de centru stingă". Multe depind de 
orientarea acestei fracțiuni a electoratului 
care, la primul tur a votat pentru candida
ți! Federației stingii democrate și socialiste.

BERLIN 11 — Cores
pondentul Agerpres, St. 
Deju, transmite — La 
tirgul internațional de pri
măvară de la Leipzig au 
fost acordate medalii celor 
mai bune produse prezen
tate la actuala ediție.

Instalația românească 
de foraj „F-200", care încă 
din prima zi a tirgului a 
fost apreciată elogios de 
specialiști din diverse țări, 
a fost distinsă ca o meda
lie de aur.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). 
Delegația română condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, a vizitat 
uzinele A.S.E.A. din Văsteras, 
specializate în construcția de 
utilaje energetice și electro
tehnice, care au furnizat țării 
noastre licența pentru fabri
carea locomotivelor electrice. 
Membrii delegației au discutat 
cu președintele concernului 
A.S.E.A., Curt Nicolin pro
bleme privind continuarea și 
dezvoltarea relațiilor de afaceri 
și de cooperare tehnico-indus- 
trială dintre concernul A.S.E.A. 
și întreprinderi românești spe
cializate.

Delegația a vizitat, de ase
menea, firma Bolinder-Munk- 
tell din cadrul grupului Volvo, 
firmă specializată în construc
ția de autovehicule grele, echi
pament forestier și mașini 
agricole.

Asaltul

Oceanelor

In timp ce 
mai departe 
traatmosferic, în timp ce se elaborează 
planuri detaliate pentru debarcarea pă- 
mîntenilor pe Lună și în diferite planete, 
savanții dm numeroase țări ale lumii des
fășoară o bătălie, nu mai puțin dramatică, 
pentru cucerirea adîncurilor mărilor și 
oceanelor.

navele cosmice se avîntă tot 
în imensitatea spațiului ex-

De peste 20 de ani 
se desfășoară . această 
exploatare științifică a 
unei părți gigantice a 
globului pămîntesc 
care, piuă nu de mult, 
fusese practic necu
noscută. Este vorba de 
un „teritoriu” care, 
prin suprafața lui, a- 
coperă trei sferturi din 
planeta noastră. Cit 
privește volumul ape
lor cuprinse în mări 
și oceane, el se cifrea
ză la 1 425 000 miliarde 
de milioane de metri 
cubi, ceea ce reprezin
tă de 12 ori volumul 
tuturor continentelor 
aflate Ia suprafață.

Cercetările au un 
scop precis. Stabilirea, 
cu cea mai marc exac
titate, a faunei și flo
rei mărilor și oceane
lor, a bogățiilor aflate 
atit în apă cit și pe 
fundul marin. Aceasta 
pentru că s-a ajuns la 
concluzia că oceanele 
vor constitui, nu peste 
multă vreme, una din 
principalele surse de 
aprovizionare a oame
nilor cu alimente din 
cele mai diferite și un 
izvor prefios de ma
terii prime pentru nu
meroase ramuri 
industriei.

în momentul de fată, 
o adevărată flotilă, to- 
talizind aproximativ 
50 de batiscafe, „far
furii scufundătoare” și 
submarine miniaturale 
sînt folosite de cerce
tători pentru a pătrun
de și a efectua explo
rări la adîncimi din 
cele mai mari. Pionie
ratul explorărilor sub
marine pe bordul unei

ale

nave de 
specială 
numele 
elvețian 
card. In 
a construit un batis- 
caf, „FNRS-2" al că
rui principiu de func
ționare este exact in
vers aceluia al unui 
balon. Intr-adevăr, in 
loc ca să se ridice in 
aer, ușurindu-se prin
tr-o anvelopă umplută 
cu aer ușor, batiscaful 
se scufundă în apă în- 
șreumndu-se printr-un 
lest compus din plăci 
metalice, legate de car
casă printr-un 
tromagnet.
junsă nava la adinci- 
mea dorită, densitatea 
ei este echilibrată în 
raport cu aceea a me
diului Înconjurător, 
prin abandonarea unei 
părți a lestului. Pentru 
înapoierea la suprafață 
batisfacul este ușurat 
complet de lestul lui. 
Cercetările întreprinse 
in acest fel au dat re
zultate pozitive astfel 
incit inginerii francezi 
au construit alte două 
batiscafe, mal perfec
ționate, „FNRS-3" și ' 
„Archimede". Pe bor
dul unei nave de acest 
tip, „Trieste II*, a fost 
realizată, la 23 ianua
rie 1960, in Pacific, o 
scufundare record la o 
adincime de 11 521 me
tri. încercarea a avut 
loc intr-o depresiune 
marină din dreptul 
insulei Guam conside
rată drept cea mai a- 
dincă din lume. Spe
cialiștii apreciază că 
acest record va putea

dec
odată a-

fi dobortt cu foarte 
mare greutate.

Batiscafele sint- e- 
chipate cu o aparatură 
numeroasă care permi
te analizarea tempera
turii și compoziției a- 
pei la diferite adin- 
cimi. Datorită unei 
„gheare* rotative pot 
fi luate mostre de roci 
de pe fundul marin. 
Oceanografii care pot 
privi prin hublouri 
(ferestre rotunde spe
ciale) in mediul încon
jurător luminat dc re
flectoare puternice au, 
de asemenea, posibili
tatea să captureze spe
cii ale florei și faunei 
submarine cu ajutorul 
unor plase speciale.

După diferitele ne
cesități ale cercetări
lor submarine au fost 
construite tipuri felu
rite de batiscafe și alte 
aparate scufundătoare. 
Ele pot să coboare 
pînă la 500 metri, 2 000 
metri, 5 000 și chiar 
1» 000 de metri. Așa 
este cazul minusculu
lui submarin științific 
american „Alvin", 
vind o greutate de 15 
tone și care poate 
coboare pină la o a- 
dincime de 3 000 me
tri. La bordul acestor 
submarine in miniatu
ră pot să ia Ioc intre 
două și șase persoane. 
„Aluminaut" este un 
alt submarin in mi
niatură, a cărui cochi
lie este construită din- 
tr-un aliaj din alumi
niu care are aceeași 
rezistentă cu a otelului 
dar prezintă avantajul 
că are o densitate dc 
trei ori mai mică. „A- 
luminaut* poate să co
boare pînă la 4 500 
metri și este prevăzut 
cu aparate ultra mo
derne, printre care și 
ultrasunete. Savanții 
sovietici folosesc la 
rîndul lor batiscaful 
„Atlant I”, construit 
speeial pentru detec
tarea bancurilor de 
pești și a florei sub
marine.

a-
să

Ultima noutate 
domeniul aparatelor 
pentru explorări sub
marine o constituie 
„farfuriile scufundă
toare" concepute de 
celebrul oceanograf 
francez Cousteau. El a 
construit „Farfuria 
Denise 300” al cărei 
cimp de acțiune oe ex
tinde pînă la o adinci
me de 300 metri, cin- 
tărește 4 200 kg și poa
te transporta doi cer
cetători. Inginerii a- 
mericani lucrează la 
construirea a trei „far
furii" de acest fel a- 
vînd însă performante 
mai riditate. Prima 
dintre ele, „Deepstar 
I” care poate să ajun
gă pînă la o adincime 
de 1 225 metri, este 
deja pusă in funcțiu
ne. Ea este construită 
din fibre din sticlă în
tinse pe o armătură 
metalică tubulaeă. Cei 
trei oameni aflați la 
bord pot observa în 
ÎVul lor prin două 
hublouri din plexiglas 
care seamănă cu niște 
ochi enormi plasați in 
trupul unui animal 
ciudat. Dar cercetările 
merg mai departe și se 
apreciază că nu va 
trebui să se aștepte 
multă vreme pentru 
ca aparatele scufundă
toare să fie în între
gime transparente. A- 
cest lucru a devenit 
posibil ca urmare a 
descoperirii unui ma
terial din fibre de sti
clă care poate să re
ziste la presiunea fan
tastică de o tonă pe 
centimetru pătrat.

Toată lupta dusă 
pentru cucerirea ocea
nelor și mărilor urmă
rește să extindă cu
noștințele oamenilor 
asupra planetei noas
tre. Aceasta întrucît, 
deși oamenii se avîntă 
spre alte planete, au 
mai rămas destul de 
multe necunoscute pe 
Terra.

I. RETEGAN

Eșecul
negocierilor

anglo
malteze

Tratativele anglo- malteze 
au eșuat definitiv în urma ul
timei întrevederi care a avut 
loc la 10 martie. După cum 
a anunțat in Camera comu
nelor Patrick Gordon Walker, 
ministru fără portofoliu, con
ducătorul delegației britani
ce la tratativele cu oficiali
tățile malteze, negocierile nu 
au ajuns la nici un rezultat, 
întrucît nici una din părți nu 
a renunțat la poziția sa. Tot
odată, el a menționat că Borg 
Olivier, primul ministru al 
Maltei, care s-a aflat în 
fruntea delegației acestei țări, 
a respins ofertele britanice, 
ceea ce a impus sistarea tra
tativelor.

La rîndul său, Borg Oli
vier a declarat ziariștilor că 
dacă nu se va ajunge la un 
acord, parlamentul va ratifi
ca legea privind retragerea 
actualului statut al trupelor 
britanice staționate în Malta, 
ceea ce echivalează cu o ex
pulzare a acestora.

R. P. BULGARIA.
dere generală a combinatu
lui metalurgic din Kremi- 

kovț

DALLAS 11 (Agerpres). — 
Ramon Cummings, fost șofer 
de taxi din Dallas (Texas), a 
confirmat vineri în fața ziariș
tilor că a transportat pe 
Lee Harvey Oswald, asasi
nul presupus al președintelui 
Kennedy, la cabaretul lui Jack 
Ruby, la începutul anului 1963. 
El a precizat că Oswald era 
însoțit de David Ferrie, dece
dat recent la New Orleans în 
circumstanțe misterioase, și de 
o altă persoană în vîrstă pe 
care nu a putut-o identifica.

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, Cummings a decla
rat că nu a vorbit în trecut 
despre aceasta, deoarece îi era

★
In seara zilei de 10 martie, 

Eduard Mezincescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Suedia, a oferit în sa
loanele ambasadei o recepție 
în cinstea ministrului comer
țului exterior Gheorghe Cioară. 
Au participat Gunnar Lange, 
ministrul comerțului și indus
triei ai Suediei și alte perso
nalități suedeze.

teamă pentru viața lui și a 
familiei sale. Acum, a spus el, 
nu mai îmi este teamă. „Sînt 
capabil să am grijă singur de 
mine". Martorul a indicat că 
își amintește foarte bine de 
Oswald, deoarece îl mai 
transportase o dată cu taxiul și, 
pe drum, au stat mult de vorbă 
despre perioada petrecută în 
armată. Cummings a anunțat 
că va pleca la New Orleans, 
unde va depune mărturie în 
fața Marelui juriu care a 
început audieri în legătură cu 
acuzațiile procurorului Jim 
Garrison, privind existența 
unui complot vizînd asasi
narea președintelui Kennedy.

Deși importul american de materie cenușie datează de 
multă vreme, se pare că fenomenul a devenit acut de-abia 
din 1961 încoace. Atunci „achizițiile" de savanți au început 
să fie făcute sistematic, „științific". Recrutori de meserie au 
descins în Europa și au oferit oamenilor de știință poziții 
„confortabile și, foarte bine plătite". Se povestește că unul 
dintre acești agenți americani, după ce și-a făcut destul dc 
bine meseria la Londra, a stârnit o mînie aprigă în lumea 
presei și în cercurile politice britanice. Ministrul de atunci 
pentru problemele științifice, lordul Hailsham, n-a ezitat să 
înfiereze chiar în Camera Comunelor pe „hoțul de creiere". 
A doua zi după intervenția ministrului, „hoțul", care se afla 
tot în capitala britanică, a primit peste 2 000 de oferte. 
„Habar n-aveam, i-au spus candidații, că dv. căutați speci
aliști ; ministrul ne-a adus la cunoștință".

Recrutări masive s-au făcut apoi in R.F.G., Belgia, Olanda, 
țările scandinave etc. Au fost stabilite contacte la nivelul 
universităților și institutelor de cercetări, punîndu-se 
picioare un întreg serviciu de informații cu sarcina de a semnata 
toate elementele de mare valoare.

In fața atitudinii guvernelor _ ...........__
zația Națiunilor Unite a inițiat, prin intermediul Institutului 
pentru formarea dc cercetători 
asupra întregii probleme, 
timp au 
îndeobște, 
acestor dezvăluiri, 
între 1949 și 1964, 
Statele Unite au 
„importat" peste 
85 000 de savanți, 
ingineri și medici.
Dintre 
15523 
S.U.A. 
1964 .
anchetați). în pre
zent, 27 la sută 
dintre medicii care 
practică în spitalele 
americane și 24 la 
sută dintre membrii 
Academiei de ști
ințe din S.U.A. sînt „de import". Din cei 43 laureați americani'ai 
Premiului Nohel pentru fizică și chimie, 16 sînt proveniți din uni
versitățile străine.

Care este cîștigul american de pe urma „importului de ma
terie cenușie" ? Directorul institutului amintit, G. Henderson, 
îl aprecia astfel: în 1967 Statele Unite vor economisi multe 
milioane de dolari importând din diferite țări cercetători și 
savanți deja formați; o evaluare precisă a beneficiilor pe 
care le aduce un asemenea import este dificilă, dar se poate 
spune, în mare, că ele vor echivala, pentru 1967, cu întregul 
„ajutor american" cheltuit în Europa în 1949.

Contingentul cel mai mare îl dau, firește, țările europene 
la care ne-am referit mai sus. în fiecare an, 10 la sută 
din noile lor promoții de savanți și cercetători iau drumul 
S.U.A. Parisul se mîndrește că, totuși, printre cei plecați, 
numărul francezilor este foarte redus. Așa, de pildă, din 
cei 15 523 specialiști plecați în anii 1963 — 1964, 5 000 erau 

și doar... 552englezi, 3 000 scandinavi, 2 800 vest-germani 
francezi.

Nu e greu de observat că, în linii generale 
loc între Statele Unite, pe de o parte, și cele 
economice vest - europene C.E.E. și A.E.L.S. 
Prin urmare, puternicul duel S.U.A.

înfruntarea are 
două organisme 
— pe de alta. 

. C.E.E. se manifestă nu 
numai cu privire la materia primă, ci și la materia cenușie. 
B. Marfolin, personalitate marcantă a Pieții comune, o spune 
destul de clar: „Capacitatea de descoperiri științifice joacă 
astăzi un rol analog cu posedarea, în trecut, de zăcăminte 
de materii prime și surse de energie". Or, adaugă el, cele 
șase țări ale Pieții comune se caracterizează prin emigrarea 
creierelor, și dacă ele vor rămine în continuare primii 
exportatori de inteligența pentru S.U.A., se vor condamna la 
o subdezvoltare cronică. „Alături de tensiunea inflaționistă 
— conchide Marjolin — fuga creierelor este principala ipotecă 
ce apasă asupra perspectivelor noastre economice". O ipotecă 
destul de grea...

• FOSTUL GUVERNATOR al statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, a anunțat vineri Ia Sao Paulo, metropola industrială a 
Braziliei, intenția sa de a realiza o apropiere de curentele poli
tice de stingă. El a afirmat că ar dori o coaliție denumită „Fron
tul amplu" al muncitorilor, conducătorilor sindicatelor și studen
ților. In acest fel. subliniază agenfia France Presse, preluarea 
puterii la 15 martie de către mareșalul Costa e Silva, prin insta
larea lui in postul de președinte al Braziliei, va coincide cu naș
terea „Frontului amplu" pe care Lacerda intenționează să-l rea
lizeze în alianță cu fostul președinte, Juscelino Kubitschek, și 
care, pe baza unui larg sprijin popular, va constitui „un adevă
rat arbitru al politicii naționale". Această coaliție ar trebui, 
după Lacerda, să devină in viitor un mare partid popular de 
centru-stinga.

două ori în ultimii trei ani, 
situații în care era necesar 
unii dintre membrii stațiunilor 
americane din Antarctica să fie 
transportați de urgență. Primul 
avion urmează să plece de Ia 
Christchurch, Noua Zeelandă, 
la 21 iulie. Cel de-al 
decola către sfîrșitul 
gust.

Republicii Sud-Africane, privind 
crearea de lagăre de muncă for
țată pentru tinerii de culoare.

doilea va 
lunii au-

partidului

• INTRE 1 și 10 martie, la 
Londra s-au desfășurat convor
birile dintre delegațiile comer
ciale ale Marii Britanii și R.P. 
Bulgaria care s-au încheiat cu 
semnarea unui protocol cu pri
vire la schimbul de mărfuri din
tre cele două țări pe perioada 1 
aprilie 1967 — 31 martie 1968. 
Protocolul prevede o sporire cu 
12 la sută a volumului schimbu
lui de mărfuri față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
In baza prevederilor sale, schim
burile reciproce de mărfuri se 
vor ridica la 15 200 000 lire ster
line.

de lider al grupului parlamentar 
al partidului Congresul Național 
Indian și automat, în cel de 
prim-ministru al noului guvern 
indian.

Celălalt candidat, Morarji De
sai, fost ministru de finanțe, 
și-a retras în ultimă instanță 
candidatura pe care și-o anun
țase vineri. El va fi însă vice- 
prim-ministru în cabinetul pe 
care Indira Gandhi îl va alcă
tui săptămîna viitoare.

• CONDUCEREA 
politic laoțian. Neo Lao-Haksat, 
a trimis un mesaj copreședinți
lor Conferinței de la Geneva 
privind Laosul în care denunță 
folosirea de către avioanele 
S.U.A. a substanțelor toxice în 
mai multe regiuni laotiene. Me
sajul menționează că folosirea 
gazelor toxice de către ameri
cani împotriva populației paș
nice reprezintă acte de agresiu
ne ce contravin flagrant acor
durilor de la Geneva din 1962, 
privind Laosul.

• SUB EGIDA societății „In
vestors Overseas Services", va 
avea loc la Geneva între 28—31 
mai, un simpozion asupra pro
blemelor asigurării păcii și înțe
legerii între popoare. T.n cadrul 
simpozionului, la care au fost 
invitate aproximativ 300 de per
sonalități politice și culturale 
din toate continentele, vor fi 
dezbătute diferite aspecte ale 
unor probleme legate de coexis
tența pașnică și relațiile Est- 
Vest.

Secretarul general al simpo
zionului va fi James Roosevelt, 
fiul fostului președinte al S.U.A. 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, va rosti o cuvîntare la 
deschiderea lucrărilor.

• VINERI seara s-a consumat 
un nou episod al disputei inter
ne care a izbucnit în Partidul 
național democrat, grupare poli
tică vest-germană de extremă 
dreaptă. După ce cu cîteva ore 
înainte, președintele P.N.D., 
Fritz Thielen, exclusese pe ad
junctul său, Adolf von Thadden, 
și pe Otto Hess, membru al co
mitetului de conducere al parti
dului a fost și el la rîndul său 
dezavuat, de organizația partidu
lui din Saxonia inferioară, care 
l-a exclus printr-o decizie luată 
in unanimitate. Odată cu exclu
derea lui Fritz Thielen, de către 
organizația din Saxonia inferioa
ră criza s-a extins și în alte fe
derații provinciale. Președintele 
secției bavareze a P.N.D., Enno 
Hermannsdoerier, a propus con
vocarea comitetului național de 
conducere pentru a examina si
tuația creată.

• AGENȚIA France Presse a- 
nunțS că Indira Gandhi va fi re- 
aleasă, fără opoziție, în postul

• STATELE UNITE vor 
mite în această vară către 
tarctica două avioane care 
zbura în condiții dificile 
noapte polară. Posibilitatea
fectuării unor astfel de zboruri 
a fost demonstrată practic de

tri- 
An- 
vor 
de 
e-

• PE STRĂZILE capitalei Re- 
nublicii Sud-Africane au avut 
loc în ultimele zile puternice de
monstrații de protest împotriva 
politicii de apartheid. Organiza
țiile democratice s-au pronunțat 
împotriva proiectelor de lege, 
care se dezbat în parlamentul

• 10 LA SUTA din populația R. S. S. Azerbaidjene sint oa
meni în virstă de peste 80 de ani. La 10 000 de locuitori, în Azer
baidjan revin 84 de persoane care au împlinit un secol. Un grup 
de fiziologi au alcătuit o originală hartă a repartizării pe zone 
geografice a acestor persoane. Cu cît se apropie de zonele de 
munte, cifrele de pe haită cresc considerabil. La o înălțime de 
peste 2 000 metri, în satul Barzavu, trăiește cel mai bâtrin locui
tor al planetei noastre. Șirali Mislimov, care a împlinit 162 de 
ani. Tot în regiuni muntoase trăiesc Șarin Garanov, de 150 de 
ani, și soții Kasimov, de 122 de ani. Toți aceștia continuă să facă 
munci fizice ușoare în aer liber.
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