
Uzina chlmlcH din Pitești. 
Sortimentele de negru de 
fum produse aici se bucură 
de un binemeritat prestigiu 
atlt in țară cit și peste ho
tare. în fotografie : vedere 

generală a uzinei.
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-

terilor, pe șantierele de construcții

COSTACHEILIE

4

FURNIZORII AU „MlNCAT" 
avansul constructori
lor $1 planul de mon
taj N-A FOST REALIZAT

se desprinde 
T.R.C.M. Cluj 
general — s-

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Tovarășul
Nicolas Ceaușescu

primit pe ambasadorul
Republicii Socialiste

Cehoslovace

I. BODEA

CITITOR UL
UNIVERS DESCHIS

1

'Aici, In laboratorul
(Continuare in pag. a IlI-a)

martie 1966. Ea 
de a intra în 

tipografic, dar

cel al editurilor din pri- 
incă tirajele“.
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In anul 1967, regiunii Mureș-Autonomă Maghiară 
i s-a repartizat un important fond de investiții: 1,2 
miliarde lei.

Punctul de plecare în organizr-, f| desfășurarea activității constructorilor l-a constituit în 
acest an sarcina trasată de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 de a realiza in primul trimestru 
an volum de lucrări de 20—25 la sută din planul anual de investiții. încheierea trimestrului în
deamnă la o analiză -supra îndeplinirii -tui important deziderat, pus de partid în lața construc-

~ ’ ’■ *—“1 ale regiunii.

Cel mai mare șantier al regiu
nii — care însumează singur 
peste 40 la sută din investițiile pe 
acest an — este Combinatul de 
Îngrășăminte azotoase Tg. Mureș.

Constructorii au atacat etapa 
a doua în luna mai 1966. Startul 
luat de ei a fost pe măsura ex
perienței cîștigate la prima eta
pă. Lucrările de construcții pro- 
priu-zise au fost devansate, la 
fabrica de amoniac, cu aproape 
trei luni.

— Noi ne-am străduit — 
precizează tovarășul ZENO IAN- 
CU, inginerul șef al șantierului
— să oferim montorilor și insta
latorilor un front de lucru cores
punzător pentru perioada de 
iarnă. Volumul construcțiilor pro- 
priu-zise se încadrează în sarci
na trasată de partid de a realiza 
pe primul trimestru 20—25 la 
sută din planul anual. Dar re
zultatele noastre au fost diminua
te de faptul că întreprinderile 
de montaj au realizat un volum 
redus de lucrări (2,9 și respectiv 
2,7 la sută).

Concluzia care 
este următoarea :
— antreprenorul

(Continuare In pag. a IlI-a)

CADRAN

De cind se scrie ca gîndul 
de a comunica și altora ceea 
ce numim astăzi carte sau 
volum. limbajul convențional 1 
al literei caligrafiată pe pa- I 
pirus sau pe hirtia ajunsă 1 
pină la noi. fapta tipografi- , 
că a fost însoțită in super- , 
lativul sâu de grija pentru 
acuratețea literei culese pe 
pagină și prin aspectul său 
de bijuterie. In sfera sa cea 
mai înaltă, acolo trebuie a- 
flată definiția a ceea ce în
seamnă arta grafică a cărții. 
Acolo și in două recente 
apariții editoriale excelente. 
Tiganiada. intr-adevăr ediție 
de lux, ediție de căpătii a 
oricărui bibliofil și Istoria 
Bucureștilor aparținind eru
ditului, savantului Constan
tin C. Giurescu. Las spe
cialiștilor grija recenzării 
acestui tratat despre obir- 
șiile și devenirea acestei ce-

V. ARACHELIAN

Grădina Palatului Pionieri
lor va fi mai frumos împo
dobită ; micii naturaliști au 
plantat în această primă
vară numeroși pomi fruc-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a primit marți, 11 aprilie, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste Cehoslovace în Republica Socialistă Ro
mânia, dr. Cestmir Cisar, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

SER
Un colaborator ne-a oferit această informație : 

„De o jumătate de an se știe cu aproximație 
ciți elevi vor fi cuprinși in invățămintul profe
sional și tehnic, in liceele de specialitate. Se 
cunoaște, de asemenea, că in toamnă, la deschi
derea școlilor, fiecare elev va trebui să aibă pe 
bancă manualele necesare. Pină atunci nu mai 
sînt decît 5 luni. Cu toatr acestea multe 
manuale n-au pășit încă pragul tipografiilor, iar 
altele nici măcar pe .................................
cină că nu s-au fixat

Către cine arata 
Editura

ce stadiu se 
află editarea manuale
lor pentru școlile profe
sionale agricole, școlile 
tehnice do maiștri, li
ceele agricole ?

Ne răspunde tovară
șul ALEXANDRU RU- 
SOVICI, redactor șef la 
Editura Agrosilvică :

— Se ridică, intr-ade
văr, în legătură cu a- 
ceasta multe probleme, 
ne-a spus tov. Rusovici, 
înfățișîndu-ne un istoric 
al chestiunii. Ca să mă 
exprim așa, e o adevă
rată epopee cu apariția 
unor manuale.

In martie 1966 Consi
liul Superior al Agri
culturii (C.S.A.), prin 
Direcția sa de propa
gandă, 'ne-a făcut cu
noscut necesarul de ma
nuale pentru 1967.

Pe această bază noi 
am contractat lucrările, 
o parte din manuale au

intrat în procesul edito
rial, iar unele din ele 
au ajuns chiar in tipo
grafie. Ulterior. Consi
liul Superior al Agricul
turii și Ministerul Invă- 
țămîntului au revenit cu 
numeroase modificări.

La fiecare din * 
municările făcute 
fost eliminate unele tit
luri și s-au introdus al
tele noi. Se renunță, de 
pildă, acum (26 III — 67), 
la un titlu care este 
gata să intre în tipogra
fie. „Agricultura gene
rală" anul I pentru șco
lile tehnice de maiștri, 
autor Doboj T. De ce ? 
Pentru că s-a constatat 
că această carte mai 
există în stoc pe rețeaua 
de difuzare. Cartea a 
fost comandată editurii 
încă din 
era gata 
procesul

întreprinderea pentru ra
ționalizarea și moderni
zarea instalațiilor ener
getice. Aici se realizează 
aparatajul necesar între
ținerii și exploatării sis
temului cnergetio al țării. 
In fotografie : pe planșă 
se conturează componen

tele unui nou apatat.

CE POEZIE CITIȚI ?
Ce fel de poezie citesc tinerii muncitori ? La această în

trebare am dorit să răspundem și am ales pentru aceasta 
UZINA DE VAGOANE DIN ARAD. Aici lucrează 3 000 de 
tineri a căror muncă se împletește cu preferințe, pasiuni 
dintre cele mai diverse. Un loc distinct, desigur, îl are poe
zia. Concluzia, pe care, contrar uzanțelor, o situăm la în
ceputul acestor însemnări este : se citește poezie sau, în orice 
caz, există o predispoziție către poezie a tinerilor, care cu
noscută poate fi îndrumată spre rezultate relevabile. Din ana
liza răspunsurilor obținute de la aproape 80 de tineri munci
tori se pot formula cîteva caracteristici a căror importanță 
(și semnificație) este evidentă.

• CEL MAI PREȚUIT ȘI 
CITIT POET: MIHAIL EMI
NESCU

Preda Viorel — Singurele 
poezii pe care le citesc, le me
morez și îmi place să le recit, 
sînt poeziile lui Eminescu.

Lucian Munteniță — Pentru 
mine poezia este necesitate, fără 
insă să am o educație poetică. 
Citesc mult Eminescu. Mai îmi 
place și știu foarte multă poe
zie populară.

Viorica Mihăiescu — Îmi place 
foarte mult Eminescu, cu toate 
că mai citesc și alți poeți.

9 ÎN GENERAL PREFE
RINȚELE IZVORĂSC DIN 
MANUALELE ȘCOLARE

(GEORGE COȘBUC, G. TO- 
PIRCEANU, VAS (LE ALEC- 
SANDRI) dar se și opresc aici 
(Cirlugea Constantin, Moldovan 
Ioan, Nedelescu Gheorghe, Cri- 
șan Mihai, Drid Gheorghe, Ciu- 
pilică Ioan ș.a.).

• DESIGUR, POEZIA DE 
DRAGOSTE

Stega Petra — In poeziile de

dragoste încerc să-ml găsesc 
propriile sentimente, le confrunt 
chiar. îmi place muzicalitatea 
versului și citesc poezie pentru 
că nu pot altfel, pentru că și 
poezia m-a învățat să iubesc cu 
generozitate.

Todor Mihal — Poezia de dra
goste m-a ajutat să-mi creez o 
imagine pură despre viață, m-a 
învățat să stimez și să mă sti
mez.

• ÎMBUCURĂTOR, O BU
NA PARTE DIN TINERI SE 
INTERESEAZĂ DE POEZIA 
CONTEMPORANA ȘI ÎN SPE
CIAL DE POEZIA TINE
RILOR

Tivadar Ardeleana — Poezie 
clasică am citit și citesc, dar în 
ultima vreme mă simt atras de 
poezia contemporană, în special 
de cea a tinerilor. Am urmărit 
cu interes frecventele dispute 
pentru și împotriva versului 11-

VERA LUNGU



MOMENT

COSMONAUTIC
Azi se împlinesc șase ani de 

cînd. pentru prima dată un c>m 
a jăcut o călătorie in jurul 
lumii in numai o sută dc minu- 

zburind prin spațiul extra- 
inaugurind astfel era 
Cosmosului de către

Conf. univ.
Ing. Ion Patcaru

ARTICOLE •CRONICI •REPORTAJE

Noi unități 
comerciale

te, 
terestru, 
explorării 
om.

Vechea eră a pove Hrilor fan
tastice despre zborul omului in 
afara Pâmintului lua sfirșit. Fap
ta lui luri Gagarin nu a rămas 
izolată. Alții i-au urmat. Sttâlu- 
ctrea primului exemplu s-a dove
dit a fi plină de promisiuni.

In cei șase ani care s-au scurs 
de atunci și care au întregii un 
deceniu dc la prima lansare in 
Cosmos a unui satelit artificial al 
Pâmintului. „familia'' cosmon.iu
ților confirmați a crescut consi
derabil.

33 de cosmonauți au în- 
conmrat planeta, totalizînd peste 
9O0 de „ocoluri- ale Pâmintului, 
efectuate în 66 de zile de zbor 
cosmic și parcurgind peste 46 mi
lioane kilometri, reprezentind dis
tanta dc la Pămint la planeta Vc- 
nuv în anumite perioade. Dintre 
cele 21 dc cosmonave (Vostok, 
bler-cury, Voshod, Gemini) cu e- 
chipaj uman la bord, care au 
efectuat zboruri spațiale in jurul 
Pâmintului, 10 au fost cu cîte 
un cosmonaut, alte 10 cu cîte 
doi. iar una cu trei cosmonauți.

In trei rînduri au fost efectua
te zboruri cosmice în grup de 
cîte două cosmonave. 6 cosmo
naut] au ieșit în afara pereților 
protectori ai cosmonavelor „pă
șind“ în Cosmos. Răminînd 14 
zile pe orbită, trăind și activînd 
vreme îndelungată în stare de 
imponderabilitate, echipajul u- 
neia dintre cosmonave a făcut 
chiar dovada că omul este capa
bil să devină „muncitor cosmic".

Manevrele de întilnire și de a- 
costare spațială a două obiecte 
cosmice au devenit operațiuni 
ale tehnicii astronautice curente. 
în care rolul omului — ca pilot 
cosmonaut — a fost dovedit ca 
fiind cheia succesului zborului 
spre alte corpuri cerești.

In anii care au trecut, asaltul 
Cosmosului a continuat cu forțe 
crescînde, ccrcetîndu-se în mod 
sistematic atît spațiul peritereriru 
cit și cel periselenar în cadrul 
unui vast program de pregătire 
a zborului omului in Lună. în 
tot acest timp, sarcinile au de
venit mai complicate, iar știința 
a tezaurizat noi și noi date. Nu
mărul sateliților din seria „Cos- 
mo‘" lansați din U.R.S.S. pentru 
studierea minuțioasă a spațiului 
din vecinătatea Pâmintului a 
atins cifra de 154. Cîteva zeci 
de stații automate lansate din 
U.R.S.S. și S.U.A. au atins sau 
au înconjurat Luna, au aseleni- 
zat lin sau au devenit sateliți ar
tificiali ai satelitului natural al

răminfului, trammifind stațiilor 
de observare și recepție de pe 
Pămint cîteva zeci de mii de fo
tografii ale solului lunar văzul 
de aproape, t ederi panoramice 
luate de la o distanță mai mică 
de doi metri și rezultate ale unor 
investigații ce-au dezvăluit că 
scoarfa lunară este intru totul 
„ospitalieră" pentru obiectele de 
fabricație terestră, care au o greu
tate dc mai multe sute dc kilogra
me. A devenit astfel posibilă, pen
tru specialiști, debarcarea omului 
pe Lună. La toate acestea, un 
aport deosebit l-a dat radioteh- 
mea spațială, care a făcut posi
bilă transmiterea unor imagini 
fotografice la distanțe dc multe 
sute dc mii și milioane de kilo
metri.

Zborurile spațiale efectuate au 
demonstrat precizia înaltă in pla
sarea pe aceeași orbită a obiec
telor cosmice, un rol important 
avăndu-l în acest scop aparatele 
dc corecție a traiectoriei. Tocmai 
pilotarea precisă a obiectelor cos
mice a făcut posibilă rezolvarea 
cu succes a unor asemenea ope
rațiuni de tehnică astronautică 
cum sînt: aselenizările line, in- 
tîlnirile cu planetele Venus și 
Marte. a unor stații fabricate da 
industria de pe planeta Pâmînt, 
realizarea unor sateliți ai Lunei, 
întîlnirile și acostările a unor 
obiecte cosmice artificiale ș.a.

Sateliții de telecomunicații au 
intrat in practica internațională, 
zborurile cosmonauților și reve
nirile lor pe Pămint sînt urmări
te și prin rețeaua publică de te
leviziune, meteorologia mon
dială a dobîndit „pîndari" cos
mici ale căror servicii sînt de ne
înlocuit, industria terestră primeș
te binefacerile tehnicii spațiale,

tot mai multe speranțe încălzesc 
inimile, scepticismul și neîncre
derea unora fac loc. optimismului 
și eliberării de prejudecăți; un 
număr din ce In ca mai mare da 
țări participă efectiv la activită
țile privind exploatarea și utiliza
rea spațiului cosmic.

Firește, mai sint încă multe 
de făcut, volumul sarcinilor ce 
sa ivesc una după alta este 
imens, eforturile ce se depun de
vin tot mai complicate, mereu noi 
și noi savanfi, constructori, ingi
neri, muncitori din ramuri dife
rite ole industriei, birouri dc pro
iectare. institute științifice și la
boratoare își dau mina spre a 
înfăptui ceea ce actualmente 
nici o forță din lume n-ar mai 
putea să i se împotrivească: zbo
rul omului in Luna, iar apoi, 
de aici, mai departe, spre Marte, 
Venus...

De fapt, luri Gagarin a de
monstrat lucrul esențial și anu
me că omul poate zbura în Cos
mos.

Acum, un alt cosmonaut are 
să demonstreze tot. un lucru 
esențial și anume că omul poate 
ajunge nevătămat și dincolo de 
centurile periculoase ale radiații
lor cosmice ce înconjoară Pămîn- 
tul în permanență. Căci, adapta
te timp de multe sute de mii 
de ani la un anumit nivel de ra
diații ionizante existente la sol, 
viețuitoarele de pe planeta „Pă- 
mînt" se pregătesc acum să „în
frunte“ și bariera de temut a ra
diațiilor din Cosmos ; aceasta este 
cea de a doua barieră de tre
cut, după aceea a ieșirii organis
melor pe uscat, în istoria dezvol
tării vieții pe Pămint și extinde
rii limitelor ei de existență în ca
drul sistemului nostru solar.

DEVA (de la corespon
dentul nostru).

Odată cu venirea primă
verii forfota specifică șan
tierelor se întilnește și la 
sate; In aceste zile con
structorii I.C.A.R.C.O.O.P. de 
po lingă U.R.C.C. Hunedoa
ra — Deva au începui con
strucția unor noi unități co
merciale la sate cum sint : 
magazinul universal din 
Ighiu, raionul Alba, magazi
nele universale din Almaș- 
Săliște, raionul lila și Romo- 
șe). raionul Orăștie și maga
zinul mixt fără bufet din 
Băcăinți, raionul Orăștie. A- 
ceste construcții vor fi ter
minate în cursul acestui an. 
A mai început, dc asemenea, 
construcția unei grădini dc 
vară și a unui grup de pro
ducție corespunzător la sta
țiunile balnco-climaterice 
din Geoaglu-băi, care își vor 
primi consumatorii la sfirși
tul lunii mai.

RĂZBOI ȘI PACE
I
Isprezecelea, film 

ghei Bondarciuk 
in cinematografe

I
NATAȘEII

A II-A

BALUL

SERIA

Cind tînărul învă
țător Stan Bratu a 
fost numit director 
al Școlii generale din 
satul Drăghiccanu, 
raionul Giurgiu, nu 
trecuseră decît pu
țini ani de cînd pă
răsise băncile Insti
tutului pedagogic de 
învățători din Bucu
rești. Se înțelege de 
ce emoțiile, un fel 
de teamă amestecată 
cu sfiala că nu va 
putea să facă față a- 
cestei munci pline 
de răspundere, i se 
amestecau în suflet 
cu hotărîrea fermă, 
tinerească de a se 
strădui din răsputeri 
să justifice încrede
rea acordată.

Situația era chiar 
mai complicată decît 
părea la prima ve
dere. Dar de o com
plicație deosebită, 
pozitivă.

învățătorul Stancu 
Nedea. care ieșea la 
pensie după 40 de 
ani de activitate la 
școala din Drăghi- 
ceanu. împreună cu 
soția, și de la care 
tînărul nostru pre
lua conducerea, fu
sese un adevărat 
dascăl iluminist, 
o personalitate 
ternică,

largă formație inte
lectuală și pedagogi
că. Tntr-un apostolat 
desfășurat pe aproa
pe o jumătate de 
veac, credincios 
celuiași sat, 
parte de centrele 
urbane puternice, de 
multe ori în condiții 
foarte vitrege, învă
țătorul, pătruns de 
înalta sa menire, 
pusese temelia pri-

a- 
de-

De aici încrederea. 
De aici sfiala.

E relativ ușor să 
primești lucrurile 
gata făcute, să por
nești pe un drum 
bun, deschis prin su
doarea brațelor și a 
frunții înaintașilor 
tăi. Este mult mai 
greu să adaugi aces
tor lucruri altele la 
fel de bune, sau și 
mai bune, care să-ți

tră le exercită asu
pra 
lor. ------- ,
care i-a întilnit, de 
la care a învățat, 
organizația U.T.C. in 
care ca tînăr a cres
cut — l-au ajutat să 
treacă mai ușor mo
mentele dificile, i-au 
insuflat încredere în 
munca sa, în voința 
sa, în izbînzile sale 
și ale colectivului pe

individualități-
Comuniștii pe

vedesc acest lucru. 
Dar eu nu aceste 

fapte ca atare aș 
vrea să le subliniez 
aici, ci ideea emoțio
nantă pe care ele o 
conțin.

Din vreme în vre
me, învățătorul Stan- 
cu Nedea. care s-a 
stabilit acum la 
Cimpina, vine în sat. 
Intîiul obiectiv al 
vizitei sale este, bi-

ume- 
vintul 

pereții.

BUNELE TRADIȚII
OBLIGĂ LA MAI BINE

mei școli a satului, 
sădise pomi și flori 
în jurul ei, și, în su
fletul a patruzeci de 
generații de copii, 
lumina neprețuită a 
învățăturii. Exista 
deci o tradiție pu
ternică a lucrului 
făcut cu seriozitate, 
a valorilor certe. Tî- 
nărul învățător, che
mat acum să ducă 
mai departe tradiția, 
fiu de baștină al sa
tului. fusese el în
suși crescut la lumi
na densă a acestei 
tradiții.

aparțină ție și tim
pului tău.

Dintre aceste po
sibilități, tînărul di
rector a preferat-o 
pe cea de a doua. 
Iar din confruntarea 
cu greul, cu drumul 
anevoios al împlini
rilor. a ieșit cl în
vingător. El și 
lalți din jurul lui. 
Pentru că în fond 
personalitatea unui 
om, victoriile și bu
curiile lui sint și 
rezultatul influențe
lor luminoase pe 
care societatea noas-

cei-

carc-1 conduce. Ast
fel, activitatea în 
organizația U.T.C., 
procesul de învăță- 
mînt desfășurat la 
clasă s-au rotunjit 
mereu mai mult, 
școala și grădina ei 
dovedesc pricepere 
de gospodari. exa
menul de definitivat 
trecut cu succes, în 
ideea că autoperfec- 
ționarea individuală 
duce la perfecționa
rea activității noas
tre 
sînt 
din faptele care do-

în general — 
numai cîteva

neînțeles, școala, 
rectorul cel 
fostul său elev, mi-a 
povestit prima din
tre aceste vizite.

— Știam că vine. 
II așteptam cu toții 
în cancelarie, 
facem o i 
sărbătorească, 
vremea trecea, 
cea, 
mai 
Am 
văd 
plat, 
a treia oară ! Pipăi
se fiecare zid, fieca
re colț, să vadă da-

Di- 
tinăr,

să-i 
primire 

Dar 
tre- ' 

nu 
ușă.

să 
s-a întîm- 

școala

și dînsul 
apărea pe 
ieșit afară 
ce

Ocolise

ct nu cumva 
zeala. ploaia, 
au atacat 
Dacă nu cumva ceva 
nu e in ordine. Din 
sclipirea ochilor vioi, 
mi-am dat seama că 
e mulțumit și... am 
răsuflat ușurat. Tre
cusem un examen 
greu.

Nu de mult l-am 
întilnit pe „domnu' 
Nedea" și am stat 
îndelung de vorbă 
despre acele zări și 
acele locuri atît de 
dragi inimilor noas
tre. Despre oameni.

— Știi, mi-a spus, 
Stănică Bratu e om 
de nădejde. Cam tă
cut. Dar face treabă 
bună, chiar foarte 
bună. M-am liniștit. 
Aveam putină teamă 
la început...

A urmat o clipă 
de tăcere. Iar eu am 
auzit atunci răsu- 
nînd nemuritor, pînă 
la nesfirșitul timpu
lui, acele trepte de 
aur ale generațiilor 
care, pe acest pămint 
de dor și izbîndă, 
urcă ființa neamului 
nostru spre lumină.

Afasiu ca un roman din 
șfirșitul secolului al nouă
sprezecelea, filmul lui Sei- 

’ ‘ca revenit 
in cinematografe cu cea de 
a doua serie a ecra
nizării capodoperei folstoie- 
ne, „Război și pace". Poa
te niciodată pînă acum no
țiunea „a ecraniza" nu a 
fost mai bine aplicată unei 
opere cinematografice in
spirate după literatură ca 
în cazul ambițioasei între
prinderi a cunoscutului ci
neast sovietic. Despre un 
oarecare tribut plătit lite
raturii țării, despre efortul 
vizibil al regiei de o filma 
cartea lui Tolstoi, frază cu 
frază, de a traduce fieca
re metaforă literară prin- 
tr-una cinematografică — 
și de aici inevitabile lun
giri sau impresia jenantă 
a lipsei dc măsură — am 
mai avut prilejul să discu
tăm. în cronica primei se
rii a acestui film care ră
mine — în 
rezerve — 
a celei de 
Cele cile va 
filmului — , 
valoare de sine stătătoare 
și care ne îndreptățesc 
calificativul de mai sus, 
sînt : scena balului, scena 
în care Andrei Bolkonski 
îi cere mina Natașei și 
secvența care redă aprin
derea pasiunii Natașei 
pentru Anat ol, remușcări- 
le care îi urmează. Chiar 
dacă între aceste-excelen
te pagini antologice Bon
darciuk montează imense 
cantități de peliculă cu 
troici gonind, păduri în
zăpezite, cai alergînd prin 
omăt, etc, ele rămîn în 
memoria spectatorului la 
valoarea lor reală. Să în
cepem cu primul hal al 
Natașei. Secvența — masi
vă în economia filmului — 
este pregătită pe două pla
nuri : vizual și muzical. 
Tema valsului apare în

ciuda oricăror 
o capodoperă 
a șaptea arie, 
secvențe ale 

aproape avind

Foto : AGERPRES

PETRE GHELMEZ

uwnrre

difuzare

o sl- 
fapt

„comandă 
partea mi- 
beneficiare.

ca- 
ba-

manualul 
autor

din
un-

la un 
pentru 

manual 
rețeaua

editarea 
chel-

a su- 
cu care 

nu cu mult 
stabilirea

n-am ne- 
școli și li- 
au refuzat 
primească, 

integral,

Necesitatea încadrării lucrări
lor agricole in timpul optim 
solicită zilnic inițiativa, inter
venția promptă a specialiști

lor și mecanizatorilor. La G.A.S. 
Popești-Leordeni pentru pre
gătirea terenului pe care se va 
insămința porumbul, puterea 
tractorului este rațional folosi
tă prin cuplarea unor agregate 

cu mare lățime de lucru

In lunca 
r î ului 

Doamnei
PITEȘTI (de Ia 

corespondentul nos
tru).

In vederea îmbu
nătățirii alimentării 
cu apă a orașului Pi
tești, în lunca riului 
Doamnei, a început 
execuția lucrărilor 
pentru captarea apei 
prin puțuri de mică 
adîncime, care vor 
determina sporirea de
bitului cu 100 
cundă.

À 
N 
C 
H 
E 
T
A

Perfecționarea cunoștințelor tehnice impune 
o minuțioasă documentare științifică. In 
fotografie: Tineri de la Uzina „Electromag
netica" din Capitală consultind cărți de spe

cialitate

CARE NU SE IA(J... ÎN SERIOS

(urmare din pag. f) 
acum zace în redacție. 
Consecința ? Editura a 
făcut cheltuieli, firește, 
nu numai în acest caz, 
cheltuieli care nu-și au 
justificare. Și manualul 
„Agricultura generală“ 
nu este singurul care stă 
în editură fără perspec
tive și pentru care s-au 
irosit mijloace mate
riale.

Punem punct aici is
toricului înfățișat de re
dactorul șef al Editurii 
fie și numai pentru fap
tul că discuția noastră 
s-a încheiat cu ceea ce 
a început, cu o întreba
re. de data aceasta ve
nind din partea tovară
șului Rusovici :

— In urma celor ce 
v-am spus, cum poate 
fi apreciat stadiul apa
riției manualelor șco-

ILa Centrala Edituri
lor și Difuzării Cărții,

I discutăm cu tovarășul 
director V. OLTEANU. 
Nici aici nu a lipsit is
toricul, și aici degetele

că 
fă-

rfnt îndreptate în alte 
părți. Din motive de 
spațiu rezumăm însă 
convorbirea.

Red :
— De ce se tărăgă

nează aprobarea tira
jelor ?

V. OLTEANU :
— Intîi, pentru 

sistemul în care se
ceau pînă acum comen
zile ducea la apariția 
unui stoc important de 
manuale nevîndute (deci 
bani cheltuiți inutil). 
Pentru cărțile care nu 
se puteau difuza, cei 
care ne făcuseră coman
da nu-și luau nici un fel 
de răspundere. Pot fi 
date multe exemple. 
Chiar acum avem în 
depozit manuale nevîn
dute în valoare de 
1329 000 lei.

Ani în șir am accep
tat tirajele propuse de 
C.S.A. Ni se spunea a- 
tunci să trimitem ma
nualele la diferite școli 
ale Consiliului, ni s-au 
dat adresele respective 
etc. Cînd au fost repre
zentanții noștri acolo, 
școlile au spus „mulțu
mesc, dar 
voie“. Multe 
cee agricole 
astfel să 
parțial sau 
cantitatea de manuale 
comandată de C.S.A. 
Așa s-a întimplat cu 
„Chimia agricolă“, „Bo
tanica și fiziologia plan
telor“ ș. a. Probabil că 
C.S.A. are conducători 
de școli care nu-i ascul
tă dispozițiile. Mai 
mult, ni s-a comandat 
anul trecut un manual 
„Statistica teoretică“ în 
6 800 de exemplare des
pre ai căror beneficiari 
nu s-a spus nici un cu- 
vînt. Așa se face că cele 
6 800 de exemplare stau

șl acum în depozitele 
noastre.

în acest an vrem să 
primim asigurări, prin 
comenzi ferme, în sen
sul că tot ce se cheltu
iește pentru 
manualelor nu se 
tuiește în zadar.

Red :
— Ni se pare că 

tuație trecută, un 
consumat, oprește reali
zarea unei cerințe de 
mare acuitate : stabili
rea tirajului...

V. OLTEANU t
— Pot dovedi juste

țea poziției noastre ar- 
gumentînd cu exemple 
din cele mai recente. 
Reanalizînd, de pildă, 
împreună cu tovarășii 
de la C.S.A., tirajele la 
titlurile în curs de apa
riție am avut o neplă
cută confirmare 
perficialității 
s-a făcut, 
timp în urmă, 
tirajelor.

Astfel, la 
„Agricultura“, 
Dan T. tirajul inițial era 
7 500 exemplare De co
mun acord l-am redus 
însă la 3100 exempla
re. La „Analiza activi
tății economice în între
prinderile agricole de 
stat", de la un tiraj ini
țial de 6 750 exemplare 
s-a ajuns (lot de comun 
acord) la 2 900 exem
plare.

La Ministerul învâță- 
mintului, in discuția cil 
tov. POPESCU VIFOR, 
director în Direcția pe
dagogică a Invățâmintu- 
lui profesional și tehnic, 
aflam câ există o meto
dologie, aprobată prin- 
tr-un Ordin al mi
nistrului invățâmintu- 
lui, metodologie care in
dică stabilirea tirajelor 

manualelor ce urmează le întîmpinăm sint gene-

a fi editate pe baza ne
cesarului comunicat de 
ministere. Nu este deci 
vorba de o 
fermă“ din 
nisterelor
Comanda comercială se 
face de către școli pe 
baza repartițiilor primite 
din partea ministerului 
tutelar.

— Problema este alta, 
ne spune tov. Popescu 
Vifor. Nu întotdeauna 
școlile ridică întregul 
număr de manuale care 
li s-a repartizat. In felul 
acesta se creează stocuri 
pe rețeaua de difuzare.

O situație de acest gen 
o avem la numeroase li
cee de specialitate care, 
datorită unor deficiențe 
în difuzare, nu sînt nici 
pînă în prezent în po
sesia unor manuale, deși 
acestea se află pe re
țeaua de 
încă dinaintea începerii 
anului școlar. Exemple 
sînt numeroase : liceele 
agricole din Sibiu și Tg. 
Secuiesc, liceele econo
mice din Craiova și Bo
toșani, liceul industrial 
de construcții de mașini 
din Ploiești ș.a.

Peste 10 000 de manu
ale la obiectele de cul
tură generală care sînt 
lipsă în școli și sînt ce
rute insistent de acestea 
stau astfel undeva pe re
țeaua de difuzare. Cine 
se face vinovat de acest 
lucru ? După păre-ea 
mea, în primul rind or
ganele de difuzare din 
cadrul C.E.D.C. și condu
cerile de școli și apoi 
ministerele și celelalte 
foruri care asigură baza 
materială a liceelor res
pective.

Revenind la problema 
stabilirii tirajului trebuie 
spus că greutățile pe care

rate de iituația creată 
prin trecerea în lichidare 
a școlilor tehnice agri
cole în urma înființării 
liceelor agricole. Dato
rită acestui fapt o serie 
de manuale editate prin 
Editura Agrosilvică în 
anii 1965 și 1966, în tiraje 
stabilite pe 2 ani, nu au 
mai putut fi folosite în 
acest an școlar.

C. E. D. C. nu-și dă 
avizul în stabilirea tira
jelor pentru anul școlar 
viitor la toate liceele de 
specialitate, pînă cînd nu 
rezolvă problema stocu
rilor de manuale din seG- 
torul agricol. Părerea 
mea este că avem însă 
de-a face cu două pro
bleme diferite, 
putînd fi 
pendent. 
rajele pe 
lui de 
municat 
nisterele 
siliul Superior al 
griculturii) urmînd 
problema stocurilor să 
fie rezolvată separat. 
Manualele de speciali
tate editate pentru școli
le tehnice ar putea fi 
folosite în anii școlari 
următori în liceele de 
specialitate. Pentru a- 
ceasta am stabilit deja 
modul de stingere a a- 
cestui stoc la un număr 
de 36 titluri pentru 
care, de altfel, nici nu am 
mai prevăzut noi ma
nuale. Este normal să 
nu condiționăm stabili
rea tirajului 
manual numai 
faptul că Ia alt 
există stoc pe 
de difuzare.

fiecare 
rezolvată inde- 
Să stabilim ti- 
baza necesaru- 
manuale co
de toate mi- 
(inclusiv Con- 

’ A- 
ca

192 cuvinte care 
nu spun nimic
Ne-am întrebat (pentru 

a cita oară !) la sfirșitul,

acestei oonvorMri, eine 
este totuși vinovat 
pentru intlrzierea edită
rii manualelor, de ce se 
trec răspunderile de 
pe un umăr pe altul ? 
Editura ? C.E.D.C. ?, Mi
nisterul Invățămintului? 
Consiliul Superior al A- 
griculturii ? Fiecare se 
acoperă cu un morman 
de hîrtii, de adrese, de 
note și minute, cu nu
mere de ordine și date. 
Numai că lucrurile bat 
pasul pe loc. Edifica
toare în acest sens mi s-a 
părut o hîrtie care nu 
cuprinde mai mult decît 
192 de cuvinte. E vorba 
de o minută semnată la 
data de 22 februarie a.c., 
de 8 reprezentanți ai 
forurilor enumerate mai 
sus. Iată primele trei 
puncte ale acesteia, de 
fapt esența „concluzii
lor“ la care s-a ajuns a- 
tunci :

1. Editura este în situa
ția să sisteze procesele 
redacționale și poligra
fice la toate manualele, 
întrucît nu s-au stabilit 
tirajele.

2. C.E.D.C. condițio
nează stabilirea tirajelor 
de rezolvarea stocurilor 
de manuale școlare exis
tente și de primirea u- 
nei comenzi ferme din 
partea C.S.A. în legă
tură cu necesarul de ma
nuale pe anul 1967— 
1968.

3. Consiliul Superior 
al Agriculturii nu poate 
să emită comanda fermă 
solicitată întrucît fondu
rile necesare se află la 
școli.

Dacă stocul vechilor 
manuale va fi lichidat 
(așa cum am aflat la Mi
nisterul Invățămintului) 
în 1969—1970 este oare 
nevoie ca stabilirea tira

jelor manualelor pentru

•nai școlar 1967—1968 
si aștepte pînă atunci ?

P. S. — In decursul 
anchetei noastre am in
tenționat, firește, să a- 
flăm și punctul de vede
re al Consiliului Supe
rior al Agriculturii. Am 
mers de aceea la tovară
șa dr. ELENA BOGDAN 
din Direcția generală a 
Invățămintului și Pro
pagandei Agricole. Aici 
există însă o dispoziție 
internă prin care un 
ziarist nu poate primi 
nici o informație fără 
aprobarea tovarășului 
director N. BEȚIVU. 
Am băgat așadar carne
tul de notițe și stiloul 
în buzunar discutînd to
tuși „neoficial“ problema 
manualelor. Concluzia 
comună : în apariția ma
nualelor au fost și exis
tă încă probleme nere
zolvate.

Dar să respectăm dis
poziția. A doua zi ani 
mers la tov. N. BEȚIVU:

— Problema e lămuri
tă, ne-a spus dînsul din 
capul locului. S-a luat 
legătura cu C.E.D.C., cu 
Ministerul Invățăniîntu- 
lui chiar aseară. Astăzi 
mergem la C.E.D.C. să 
prezentăm necesarul. Nu 
sîntem în întîrziere de
cît cu 7 zile. Manualele 
sînt în curs de elabora
re, se fac controalele ști
ințifice respective 
ș.a.m.d.

Oare chiar așa să stea 
lucrurile ? Lămurirea 
problemei înseamnă sta
bilirea tirajelor dar ele 
nu sînt fixate nici pînă 
azi.

Sîntem însă nevoiț 
întrerupem discuția 
cu tovarășul director, 
pentru că... nici dînsul 
nu poate da informații 
reprezentanților presei 
pînă ce nu are aprobare I 
de la un vicepreședinte 
al Consiliului Superior , 
al Agriculturii. / 
tăm, deci, un răspuns 
autorizat 
ridicate în 
stru.

mina cu o adevărată ex
plozie în sala de dans. 
Bondarciuk a pregătit-o 
pentru scena balului pe 
Liudmila Sacelieva (inter
preta Natașei) cu o minu
țiozitate matematică. Rit- 
marea emoției Natașei are 
ceva din crescendoul rafi
nat al „Boleroului“ de Ra- 
vel. Finalul secvenței atin
ge desăvîrșirea: ne refe
rim la dansul în care a- 
par pentru prima oară 
litățile de excelentă 
lerină ale actriței, la fil
mările de la înălțime, " 
cele mai imposibile 
ghiuri, plimbarea lejeră a 
aparatului de filmat prin
tre sutele dc figuranți. De 
o mare intensitate poetică, 
această primă înlănțuire a 
Natașei în brațele lui An
drei Bolkonski va rămine 
fără îndoială ca una din 
cele mai frumoase scene 
de dragoste filmate, ca și. I -n cQre prjnțui 
o cere în căsătorie pe fru

I
Ide dragos 

momentul 
O rar o î«>

Imoasa adolescentă. 
Riguros gradată

I 
I
I Seria a ll-a a epopeii ci

nematografice tolstoiene — 
intitulată „Natașa Rosto- 

1 va" cucerește spectatorul 
prin puritatea sentimente
lor eroinei. Natașa Ros- 

așa cum a văzut-o 
i, a filmat-o Bon

darciuk și i-a dat viață 
Savelieva reușește să se 
constituie intr-un portțet a 
ceea ce este și va fi etern 
— femeia care iubește.

Din nou admirația noas
tră pentru sobrietatea jo
cului lui Bondarciuk, pen
tru trista resemnare pe 
care a reușit să i-o trans
mită lui Pierre Bezuhov. 
Viaceslav Tihonov (inter
pretul lui Andrei Bolkon
ski) care se anunța încă

i extraor- 
și „Casa de la 

răscruce" ca una din cele 
mai certe afirmări actori

cești ale ecranului sovie- 
ii ani, se im-

i este șl 
secvența tentației, cînd 
Natașa devine din ce în 
ce mai slabă, mai nepu
tincioasă, in fața atrac
ției pe care o exercită a- 
supra candoarei rutina 
curtezanului de profesie.

Itova,
Tolstoi, 
darciuk 

I
I
I
I
I

ski; care se anunț 
din „O întimplare 
dinară" și „Cast

I cești ale ecra.......I tic din ultimii

Ipune de acum ca un 
demn continuator al șco
lii actoricești căreia i-a fost

I
iți să I 
a T? |

Ia.» „IM« d
Bondarciuk 
sperăm câ

Z i
Aștep- I 
ăspuns I

Iproblemelor 
articolul no-

atît de fidel exponent un 
Cerkasov, un Criucikov 
sau larov. Mai puțin lun
git la această ediție decît 
in prima serie, filmul lui 

c ne face să 
-r----- că In episoadele
următoare vom avea de 
consemnat efectul miracu
los al foarfecii de montaj 
care, asemenea chirurgu
lui, știe exact unde și cit 
să taie.

ATANASIE TOMA
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COMSOMOLULUI

HORI A NICOLAESCUI 
Formația noastră de muzică 
ușoară — compusă din Dan 
Ștcfămcă, St Benndei. A- 
drian Ciccu, Movileanu So
rin. Dinu loncscu și Mareea 
Stan, va cînta pentru prima 
oară în cadrul ..serilor". Ne 
vom strădui ca această întîl- 
nite să se desfășoare sub 
semnul unei pledoarii pentru 
muzica ușoară de calitate.

ILEANA POPOVICI: Fi
ind studentă a Conservato
rului, consider că am mult 
de învățat. O școală în a- 
ceastă privință o poate con
stitui și alegerea reperto
riului. In consecință mă voi 
strădui să interpretez pen
tru invitații „Scinteii tinere
tului“ un buchet de melodii 
pe măsura acestei întîlniri 
de ținută.

TELEVIZIUNE
MIERCURI 12 APRILIE

18.00 — Pentru cei mici : Ala
— bala 18.25 — Pentru tineretul 
școlar: Un vechi tezaur de cul
tură : Muzeul Bruchenthal din 
Sibiu. 19.00 — Telejurnalul de 
seară. 19,30 — Recital poetic 
19,40 — Cronica discului de Pe
tre Codreanu. 20,00 — Tele cro
nica economică. Arhitectura — 
frumusețe și eficiență. 20,30 — 
Clubul tinereții. 21.00 — Filmul 
artistic „Copiau își asumă riscul"
— producție a studiourilor fran
ceze. 22.45 — Panoramic. 22,55
— Telejurnalul de noapte.

Artă

(Urmare din pag. I) 
tăți, CaplUla scumpă orică
rui român, rezumîndu-mă 
*icî să exclam plăcerea rară 
pe care o simte orice iubi
tor de carte aflînd în libră
rii această ediție. Sînt două 
motive, cred, care fac prin 
cartea amintită cinate Editu
rii pentru literatură : intui
ția sigură a întîlniri! efortu
rilor sale cu o lucrare de 
mare prestigiu și, în al doi
lea rînd, spiritul tipografic 
novator simțit pînă la cele 
mai mici amănunte. Pentru 
că altfel greșit se înțelege că 
numai valoarea intrinsecă a 
unei lucrări asigură succesul 
de lectură. Desigur, aceasta, 
și mai ales aceasta, plus, și 
vom vedea de ce, modul 
prezentării sale poligrafice. 
O lucrare oricit de valoroa
să ar fi ea. 
plus să î 
lucrărilor 
Ia zi : va 
să uzurii 
a reduce 
supremă — in sectorul isto
riografiei literare — Istoria 
literaturii i->
origini și pînă în .
a lui G. Călinescu. de exem
plu. este o carte căutată și 
acum după 26 de ani de la 
apariție și pentru excelenta 
sa artă grafică de care a 
fost servită prin grija unui 
alt mare și rafinat erudit, 
editorul de atunci, academi
cianul AI. Rosetti. Dar din
colo de aceste 
concrete o ediție excelentă 
sub raport grafic exercită 
un plus de influență în 
cultivarea iubirii de carte in 

- e-sarea ochiului estetic.
•Vbllofilia — iubirea de 
carte — este un argument 
’ otăritor aici. Dar. fără in- 
rtola’ă, că oricîte eforturi 
grafice ar face o editură, 
'••‘ea ce e destinat uitării se 
uită. Intuiția de care vor
beam merită felicitări parti
culare tocmai pentru că 
eforturile de a da o mostră 
de ceea ce înseamnă artă 
grafică pun in valoare o 
carte memorabilă, o carte 
de căpătii oricui vrea să 
cunoască istoria cetății Iui 
Bucur.

are neșanse in 
iasă din circuitul 

■ citate și răscitate 
. fi mai ușor supu- 

sale morale. Fără 
din valoarea sa

române de la 
prezent

referiri

Marți dimineața, delegația 
Comsomolului condusă de Ser
ghei Pavlov, prim-sec rol ar al 
C.C. al U.T.C.L., care la invita
ția C.C. al U.T.C. se află in 
țara noastră, a vizitat între
prinderea „Danubiana" din 
București. După vizitarea în
treprinderii, in sala de festi
vități a avut loc o intîlnire 
prietenească la care au parti
cipat tineri muncitori, ingineri 
și tehnicieni, membri ai comi
tetului U.T.C. A luat cuvintul, 
cu acest prilej, Grosu Gheor
ghe, inginer. Alena Silvia, 
muncitoare si Dima Gheorghe, 
secretar al comitetului U.T.C. 
Din partea delegației Comso- 
niolului a vorbii Serghei Pa
vlov. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L.

In cursul aceleiași zile, de
legația U.T.C.L. a depus co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism și la Monumentul e- 
roilor sovietici. La depunerea 
coroanelor a fost de față tova
rășul Petru Enache. prim-Se- 
crotar al C.C. al U.T.C.. pre
cum și cadre cu munci de răs-

• CASE TRANSPARENTE

ÎN EDITURA

POLITICĂ

a apărut

Regulamentul

organizatei

Consiliilor

pionierilor

din Republica Socialistă

România

Revista „Tehnika - Molodioji" 
menționează fabricarea in R.D.G. 
a blocurilor de sticlă pentru con
struirea de pereți, precum și de 
acoperișuri transparente.

Ca exemplu se citează mate
rialul de construcție „profilit". 
Este vorba de o sticlă turnată 
cu rezistență sporită și cu secțiu
ne transversală în formă de „I". 
Această formă permite ca blocu
rile să fie așezate într-un șir sau 
două șiruri. Blocurile se prind 
între ele cu materiale plastice.

In aceeași știre se menționea
ză că s-a început fabricarea sti
clei kopilit. Acest produs este fo
losit pentru acoperișurile sălilor 
de sport și secțiile din uzine, la 
construirea de cabine telefonice 
etc. Kopilitul lasă să treacă lumi
na în proporție de 80—85 la 
sută.

• RARITĂȚI ANTICE
La Depozitul de stal de ma

nuscrise antice Matenadaran din 
Erevan (R. S. S. Armeană) se 
păstrează un calendar miniatu
ral de buzunar. Acesta are 104 
foi din pergament subțire și 
cîntărește 17 gr.

• SOARELE ȘI NYLONUL

In apropierea barajului de la 
Assuan (Egipt) se construiește o 
fabrică de nylon. In loc de cata
lizatori se vor utiliza aici razele 
solare îndreptate spre cazane cu 
ajutorul unor oglinzi. Producția 
fabricii va fi de două ori mai 
ieftină decît producția obișnuită.

DETALII DESPRE „AUTOMOBIL

CLUBUL ROMÂN“

De aurind a avut 
loc în Capitală a- 
dunarea generală 
de constituire a 
„Automobil Clubu
lui Român".

Conform s 
lui, pot 
membri ai 
toți iubitorii 
mobilismului 
sint de acord 
biectivele pe care și 
le-a propus asocia-

statutu- 
deveni 
A.C.R. 
auto
care 

cu o-

ția. Activitatea sa 
se va dirija în două 
direcții : turistică și 
sportivă.

In domeniul tu
rismului, A.C.R. își 
propune facilitarea 
practicării turismu
lui automobilistic 
atît în țară cit și 
peste hotare, prin 
acordarea unor scri
sori de credit, cecuri 
de camping, prin a-

derarea la sistemul 
Internațional „Tou- 
runits" care constă 
in acordarea unor 
reduceri pînă la 20 
la sută din prețul 
de masă și cazare, 
in afara perioadei 
de vîrf turistic, prin 
organizarea unor 
patrule rutiere care 
să acorde ajutor 
tehnic pe șosele etc.

Pe linie sportivă 
se vor organiza

(Urmare din pag. I)

ber (care nu mi se pare deloc 
nepoetic, dimpotrivă firesc tim
pului nostru, pentru că epoca 
noastră are nevoie in primul 
rînd de idee în poezie, neajun- 
gind doar melodia. Ori poezia 
modernă este o poezie a ideilor).

Cornel Micorescu — îmi place 
poezia clasică, dar cred că poe
zia contemporană este foarte 
importantă prin rolul pe care îl 
are in educația noastră. Nemul
țumirea mea este că nu cunosc 
îndeajuns de bine pe poeții 
noștri tineri, nu ajung la librărie 
la timp si cărțile se vînd prea 
repede.

Ștefan Todinca — Cumpăr cu 
plăcere cârti, in biblioteca mea 
am foarte multe volume de poe
zie. dar cel mai mult citesc poe
ziile publicate in reviste si ziare.

• PRAGUL DE INIȚIERE 
IN LECTURA POEZIEI A 
FOST TRECUT. AJUNGlN- 
DU-SE LA SELECȚIE

Tiberiu Kato — Citesc multă 
poezie, și clasică, și contempo
rană. dar am preferințe : cărțile 
de poezie ale lui Tudor Arghezi, 
Mihai Beniuc. Cel mai mult ■ i- 
tesc și îmi place poezia lui Lu
cian Blaga.

Petre Popa — Nu prea am 
timp să citesc, cunosc însă poeții 
noștri clasici. Am citit și poezie 
contemporană, mai ales stimulat 
de cursurile de la liceu. Ca fie
care om am „poeții mei" și a- 
ceștla sint Octavian Goga ,'i 
Tudor Arghezi.

Moise Gheorghe — Nu ajung 
să-mi procur cărțile atunci cînd 
vreau, ajung In număr mic in 
librăriile orașului si la biblio
tecă tocmai cartea care o vrei 
se intimplă să fie împrumutată, 
or, necesitatea lecturilor la mine

este legată de cîte o impresie, 
o intîmplare și chiar de orele de 
la liceu. Pe lingă mulți poeți 
care îmi plac foarte mult, în 
perioada aceasta cel mai apro
piat imi este Macedonski.

Aurel Pănescu — Iubesc poe
zia lui George Bacovia. fără, să 
am sentimentul o clipă că im
pietez cînd spun că nu ini se 
pare tristă. îmi place să citesc 
din N. Labiș, din Macedonski, 
iar poezia lui Ion Barbu am 
descoperit-o datorită marii mele 
pasiuni, matematica.

• ABSENȚA LECTURILOR 
CREEAZĂ ÎNTOTDEAUNA 
IDEI FALSE

Un tînăr cu mai puține lec
turi explica faptul că probabil 
nu înțelege uncie poezii fiindcă 
nu ar fi scrise doar din vocație... 
Desigur, o cantitate mare de 
cerneală nu trebuie risipită 
pentru a demonstra eroarea 
afirmației. Aceasta nu înseamnă 
că unele poezii prin structură 
nu ar îndreptăți afirmația că 
nu pot fi înțelese, dar aici ex
plicația este alta, ținînd uneori 
de o insuficientă exigență în 
selectarea poeziilor destinate 
tiparului.

Există, fără îndoială, si nutin- 
ța unui alt fel de explicație, care 
cel puțin nouă ni se pare mai 
adevărată sau cel puțin tot atît 
de adevărată. A citi poezie nu 
este tot una cu a-ti place poezia 
pe care o citești. Aceasta plăcere 
pe care o remarcăm în răspun
surile multor tineri este in fond 
rezultatul unei educații înde
lungi si temeinice. In prima 
parte a anchetei noastre am 
transcris cu bună știință repe
tiția acelui „îmi place“. Toți ti
nerii au început prin a ne spune 
că „îmi place poezia lui Emi
nescu“ (sau a celorlalți clasici ai

S P O R T
PE

CONTINENT

SPORTIVUL Restanțieri

IN CARE CREDEM de investiții
(Urmare din pag. I)

UN NOU REMEDIU

VINDECAREA CANCERULUI ?

La antrenament. (In aceste 
zile însorite pe lacul Herăs

trău din Capitală)

C.C. al U.T.C. 
Pavlov, prirn- 

C.C. al U.T.C.L. 
cuvin țări. A 

vizionarea unui

pundere la C.C. al U.T.C. în 
continuare, a fost vizitat Mu
zeul de Istorie a Partidului Co
munist, a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice din Ro
mânia.
Seara, in prezența a numeroși 

tineri din Capitală, delegația 
a participat la deschiderea u- 
nei expoziții de fotografii în- 
iățișînd 
ca și 
vietic, 
cultură 
raionul 
La

aspecte din mun- 
viața tineretului so- 

organizată la Casa dc 
a tineretului din 

Tudor Vladimirescu. 
inaugurarea expoziției

tovarășii Petru Enache, prim- 
secretar al ' **
și Serghei 
secretar al 
au rostit scurte 
urmat apoi 
film documentar despre viața 
și preocupările tineretului U- 
niunii Sovietice. în continuare, 
Ansamblul Uniunii Tineretu
lui Comunist a prezentat un 
spectacol cultural-artistic.

Au fost de față secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

• Sîmbătă și dumi
nică pe baza hipică 
din Colea Plevnei va 
aven loc un important 
concurs de călărie cu 
caracter de selecție in 
vederea alcătuirii echi
pei reprezentative, pen
tru apropiatele intîlfliri 
Internaționale ale, sezo
nului.

• In cadrul unei ten
tative. aviatoarea sporti
vă sovietică Lidia Zai- 
țe.va pilolînd un avion 
de serie „E-76" a sta
bilit un nou record 
mondial de viteză pe 
un circuit închis de 
1000 km. Ea a reali
zat o medie orară de 
1310 km. Vechiul re
tard era de 1028.990 
km și aparținea avia
toarei Jacqueline, Co- 
chran (S.U.A.).

• Jnlr-un meci inter
național feminin de 
baschet desfășurat la 
Budapesta, echipa Ita
liei a învins cu scorni 
de 74—34 (35—18) e- 
chipa Ungariei.

FOTBAL

Săptămîna aceasta se vor desffișuri 
mai multe meciuri internaționale de 
fotbal. Astăzi la St. Etiene, în Franța, 
echipa Ungariei va juca o partidă ami
cală cu echipa locală. Lotul echipei 
maghiare cuprinde pe Gclci, 1 amas, 
Kaposzta, Mcszoely. Malrai. Ihasz Szu- 
ecs, Varga, Mathecsz, Fisțer, Molnâr, 
AII iert, Gcoroecs și Farkas.

Alte meciuri : Celtic Glasgow—Dukla 
Praga la Glaskow) ; Irlanda de Nord 
miercuri la Glasgow) ; Irlanda de Nord 
— Țara Galilor (campionatul european, 
miercuri la Belfast) ; Anglia — Scoția 
(campionatul european, sîmbătă la 
Londra pe Wembley) ; Luxemburg— 
Polonia (campionatul european — dumi
nică la Luxemburg) ; Belgia — Olanda 
(amical — duminică la Anvers).

PENTRU

Săptămînalul mila
nez „Gente“ anunță 
că un nou remediu 
italian ar fi dat rezul
tate încurajatoare 
pentru vindecarea 
cancerului. Revista 
scrie că folosirea a- 
cestui produs-ar fi 
vindecat 80 la sută 
din cazuri în cursul 
fazei experimentale.

Un raport privitor 
la această substanță, 
sprijinit de declarații 
ale medicilor care au 
făcut încercarea, ar

fi pe cale de a fi exa
minat de autoritățile 
sanitare italiene. Re
mediul a fost desco
perit de cițiva oameni 
de științe de la In
stitutul farmacotera
pie italian.

Prof. Piero Cara- 
mazza, unul dintre 
practicienii care a în
cercat această sub
stanță pe bolnavi, o 
declarat revistei că 
este vorba de o sub
stanță care acționea
ză asupra unor ele-

mente deja prezente 
în corpul uman.

Remediul, denumit 
„CNTS“, a fost supus 
aprobării laboratoare
lor Ministerului ita
lian al Igieuii Publi
ce. Cercurile medica
le italiene mențin în 
această privință cea 
mai mare rezervă, 
dorind să evite încu
rajarea unor speranțe 
premature în legătură 
cu un „remediu mi
nune“ pentru tumo
rile canceroase.

„STOCKHOLMBEND"
Suedia a început editarea 
ziar pentru orbi, denumit

In
unui — ..........
Stockholm-Bend“. Primul număr 
al acestuia a apărut într-un ti
raj de 300 exemplare care au 
fost expediate abonaților. Știrile

sînt înregistrate pe o bandă de 
magnetofon și conțin extrase din 
ziarele cotidiene. Abonații pot 
păstra benzile timp de' două-trei 
zile, după care trebuie să le îna
poieze redacției.

dfi coastă (Cheile Bieazului)Cursă

concursuri locale, 
naționale și interna
ționale. Prima ma
nifestare turistică- 
sportivă a A.C.R. va 
fi organizată în co
laborare cu Auto-

mobil Cluburile din 
Bulgaria și Iugosla
via, a Raliului turis- 
tic-sportiv Trans- 
balcania care va 
străbate țara noas
tră între 14—16 mai.

între 19—22 Iulie 
va avea loa Raliul 
Dunării, probă fă- 
cînd parte din cam
pionatul european 
de raliuri.

T. K.

au izbutit să adauge mai nimic atributelor naturale. Oricit n-ar 
crede unii, monotonia paradelor și ripostelor dovedește de regulă 
că scrimerul cu pricina nu cunoaște nici romanele lui Dumas-ta- 
tăl, nici trilogia lui Sicnkiewicz; pugilistul care confundă boxul 
cu bătaia habar n-are că jignește umbre ilustre, de la Homer la 
Bernard Shaw ; orice înotător de mare fond e obligat (firește, nu 
de regulament !) să viseze că la capătul ultimei lungimi îl aș
teaptă surîzătoare frumoasa Hero, muza milenară a natației....

Folosind exemplificări mai concrete și mai la îndemînă, voi 
aminti că, alături de pasionații sportului cu pedale din țara noas
tră, am urmărit ani în șir avatarurile unui ciclist excepțional dotat 
și totuși incapabil să cîștige o competiție internațională de mare 
anvergură. După ce l-am cunoscut mai îndeaproape, mi-ain dat 
seama că lipsurile sale tactice, la fel de evidente ca și înzestra
rea nativă despre caic vorbeam, nu sint străine de absoluta indi
ferență a respectivului față de literatură, artă, cunoștințe gene
rale (inclusiv presa cotidiană !) — într-un cuvînt, față de orice 
i-ar fi putut solicita măcar o umbră de efort intelectual.

în aceeași ordine de idei, mi se pare greu de înțeles cum niște 
oameni foarte tineri, aflați Ia vîrsta elanurilor și a căutărilor, cînd 
curiozitatea, setea de a cunoaște sînt deosebit de vii, pot să se 
limiteze la o sferă de preocupări de dimensiuni minime, igno- 
rînd uneori chiar ceea ce constituie obiect de interes pentru 
majoritatea muritorilor. Imaginati-vă un grup de adolescenți 
aflați la Milano cu prilejul unei competiții internaționale, și care, 
la sugestia antrenorului, de a vizita eîteva monumente istorice, 
răspund că .....biserici și case am mai văzut noi !“ Deși nu cred 
în legături mecanice între fenomene, mă îndoiesc că o atare con
cepție poate merge mînâ-n mină cu o activitate sportivă bogată 
în rezultate remarcabile, după cum nu mă pot opri să bănuiesc că 
există o anumită relație — tainică, indirectă, dar indiscutabilă — 
între prodigioasa carieră a recordmenei mondiale Iolanda Balaș și 
interesul ei pentru muzică, beletristică, știință popularizată. Tot 
astfel, nimeni nu va susține cu seriozitate că idolul galeriei clu
jene Ivansuc și-a îmbunătățit forța de șut ca urmare a succeselor 
la învățătură : avem însă dreptul să presupunem că maturizarea 
gîndirii sale, datorită in mare măsură studiului, a influențat favo
rabil întreaga comportare a sportivului în cauză, pe terenul de joc.

Se prea poate că în asemenea chestiuni părerile să fie împăr
țite ; fără îndoială, vom găsi numeroase exemple pentru a demon
stra importanța educației cultural-estetice asupra activității per
formerilor, după cum vom cita destule cazuri în care, cel puțin 
aparent, rezultatele n-au fost influențate de prezența sau absența 
preocupărilor de acest gen. Cred însă că și cei mai sceptici vor fi 
surprinși de cifrele unui sondaj efectuat de curînd printre fotba
liștii unor cluburi de categorie A, B și C din regiunile Ploiești și 
Oltenia (e vorba, între altele, de Petrolul, Universitatea Craiova, 
Poiana Cîmpina, Flacăra Moreni, Metalul Tîrgoviște, Victoria Tg. 
Jiu, etc.). Din cincizeci de jucători cu care s-a stat de vorba, 
patruzeci și cinci n-au văzut niciodată un spectacol de operă, ope
retă sau balet, n-au audiat nici un concert simfonic, n-au citit de 
foarte multă vreme o lucrare literară. In ultimii doi ani, numai 
cinci dintre ei au fost la teatru. în 1966, trei au participat la 
simpozioane și seri literare, treizeci au fost la concerte de muzică 
ușoară, patru la concerte de muzică populară, iar șaisprezece 
n-au vizionat nici un spectacol de acest gen. Majoritatea jucători
lor — și chiar unii antrenori — nu citesc nici măcar literatura de 
specialitate, despre tehnică și tactică, sau despre istoricul 
fotbalului...

Este o situație anormală, cu atît mai mult cu cît nu datează de 
azi, de ieri, și nu se întîlnește numai la cluburile investigate. Exis
tența ei în condițiile noastre, constituie un anacronism cu care 
nu ne putem împăca.

înconjurați de atenție și de admirație, avînd la îndemînă largile 
posibilități oferite întregului nostru tineret, sportivii năzuiesc să se 
dezvolte armonios, să-și lărgească neîncetat cunoștințele, să-și ri
dice nivelul general, ceea ce le este profund necesar atît pe tere
nul de joc, cît și în afara acestuia. Atletul în care credem nu 
poate fi un fenomen fizic, o masă de mușchi și tendoane, o ma
șină de alergat, sărit, tras la poartă — ci un om întreg, cu înzes
trare multilaterală, un membru de nădejde al societății noastre 
socialiste.

(Urmare din pag. 1) 
străduit să asiguie o desfășurare 
normală a lucrărilor pe timpul 
iernii și, în același timp, să ofe
re, in măsura în care depindea de 
el, condiții pentru respectarea 
angajamentelor și colaboratori
lor săi — montorii și instalatorii. 
Aici a intervenit însă „fisura“ 
care a generat reducerea ritmu
lui de lucru și ne’mcadrarea în 
directivele plenarei. Montorii și 
instalatorii n-au avut ce monta 
deoarece furnizorii nu au respec
tat termenele de livrare a utila
jelor.

— Aici, în nerespectarea și 
necorelarea termenelor de livra
re — mărturisea mg. BARBU 
MIRCEA, reprezentantul I. M. 
București, trebuie căutat punctul 
nevralgic al stagnării lucrărilor 
de montaj. Pur și simplu nu a- 
vem cu ce lucra. Constructorul 
ne-a creat toate condițiile, dar 
de luni de zile așteptăm sosirea 
unor piese care intîrzie. Astfel, 
la cuptorul de cracare s-au în
ceput lucrările abia în luna fe
bruarie, deoarece Uzina „Grivița 
roșie“ din Capitală, deși a ami- 
nat termenul de livrare al cupto
rului dc la 31 iulie 1966 — de 
încă 3 ori — nu l-a trimis nici 
pînă acum. Există o serie de uti
laje a căror montare a fost pre
gătită de 4—5 luni, însă ele întîr- 
zie să apară pe șantier. Același 
furnizor nu a predat pînă la fi
nele primului trimestru decît 135 
tone utilaje din cele 734 con
tractate. (Cu explicațiile asupra 
nerealizării de către uzină a pla
nului de livrare față de Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș vom reveni într-un 
viitor articol).

O altă cauză care a generat și 
generază greutăți pe șantier este 
neglijarea de către beneficiar 
(Ministerul Industriei Chimice) a 
„importului simplu“. E vorba, în 
fapt, de necontractarea la timpul 
cuvenit a unor fortinguri, coturi, 
teuri, reducții etc. Probabil că 
tovarășii și-au zis așa : „acestea 
sînt piese mici, fără prea mare 
importanță, pe care le vom pu
tea procura repede“. Pe șantier 
însă se simte — atunci cînd nu-1 
ai — și lipsa unui șurub...

literaturii noastre). Este vorba, 
oare, numai de echivalenta (in 
fond destul de simplistă !) „îmi 
place" pentru că „ii înțeleg“ ? 
Plăcerea este aici doar rezulta
tul unei înțelegeri pregătite, alt
minteri dificultatea înțelegerii 
reale a poeziei lui Eminescu ră- 
mînind la fel de acută. Un crea
tor, dincolo de eticheta „mo
dern" ori „clasic", presupune în 
orice situație dificultăți, am 
zice firești, de receptare și nu 
depinde decît de spiritul critic 
al unei epoci ca el să devină 
accesibil. Cînd cineva spune că 
nu-i place cutare autor pentru

există fără îndoială un teren 
foarte rodnic de educare a gus
tului și sensibilității lectorului 
contemporan în spiritul creației 
de azi. El trebuie ajutat să dis- 
cearnă in cîmpul foarte divers 
al poeziei contemporane și ferit 
să respingă tot ceea ce, la un 
moment dat, nu înțelege și deci 
nu-i place. Evident, nici nu a- 
ducem în discuție producțiile 
mimetice a căror descifrare n-ar 
avea decît cîștigul inutil că îți 
arată piscul în umbra căruia 
s-a adăpostit autorul — epigon.

Cititorul
univers deschis

că nu-1 înțelege, este onest. Di
recția in care trebuie să-l aju
tăm este clară, cititorul repre
zintă un univers deschis. Și cei 
mai mulți sint așa. Deci, din cei 
mai mulți putem face niște oa
meni care să poată aplica mai 
larg acest „îmi place“ atît de 
rivnit de creatorii autentici. Așa 
incit, existind această excelen
tă predispoziție pentru poezie 
semnalată la început, existind 
această admirabilă dovadă a lui 
„îmi place poezia lui Eminescu" 
(cel mai dificil poet român !),

• AM DESPRINS ClTEVA 
CONCLUZII PRACTICE CA
RE POT STA IN ATENȚIA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C., A 
TI TUROR CELOR CARE FAC 
SAU AR TREBUI SA FAC A 
EDUCAȚIE ARTISTICA TI
NERETULUI

Mai intii una îmbucurătoare : 
școala de cultură generală sau 
liceul seral (majoritatea tineri
lor sînt elevi la seral), cultivă 
cel puțin în linii generale inte
resul pentru clasicii poeziei, dar

și aici se impune observația că 
o bună parte din tineri au ră
mas, chiar în lectura lui Emi
nescu, Coșbuc, Alecsandri, To- 
pirceanu. la poeziile consacrate, 
cele analizate în manuale, fără 
curiozitatea descoperirii opere
lor în întregul lor. în acest caz, 
serile de poezie, simpozioanele, 
concursurile pentru cei mai 
buni recitatori etc. pot fi folo
site cu scopul lărgirii lecturii și 
al adincirii înțelegerii poeziei 
clasicilor. O parte din tinerii 
cu care am discutat nu cunosc 
din memorie poeziile clasicilor, 
cunoștințele lor rămînînd la 
titluri și o vagă relatare a stării 
poetice.

în al doilea rînd : prin acti
vitatea bibliotecii, prin acțiunile 
destinate popularizării cărții de 
poezie, desfășurarea concursului 
„Iubiți cartea“, se poate lărgi 
sfera preferințelor poetice 're
cenziile bine făcute nu și-au 
pierdut utilitatea ; de asemenea 
organizarea unor dezbateri asu
pra creației unor poeți).

îndeosebi interesului tinerilor 
pentru poezia modernă va tre
bui să i se răspundă mai susți
nut. Unii susțin că nu înțeleg 
poeziile, dar în dese cazuri afir
mația nu se întemeiază pe lec
tura temeinică, largă, ci mai 
ales pe cele auzite. Desigur, er
metismul exagerat, lipsa de idei 
poetice etc., nici n-au cum fi 
înțelese dar o dată cu acestea 
există pericolul de a fi respin
se creațiile valoroase. Singurul 
remediu este lectura, stimularea 
prin procedeele amintite și a 
altora, firește, a gustului lectu
rii proprii. Afirmația potrivit 
căreia este de ajuns să citești 
o singură dată o poezie, ca să 
o înțelegi șl să-ți placă, trebuie

să dea de gîndit : ea cultivă o 
psihologie mecanică a lectoru
lui. întreține ideea falsă că lec
tura poeziei ar fi lipsită dc di
ficultăți. Nu ți se pare oare alta 
poezia recitată decît cea pe care 
ai citit-o cindva ? Recitalurile 
de poezie nu sint, în acest sens, 
numai spectacole dar și foarte 
serioase lecții de educație a lec
turii. Mulți tineri au cerut or
ganizarea unor momente poe
tice, întîlniri cu ooeții. Ei au 
propus ca „momentele poetice" 
de la televiziune să fie mai 
dese, ca și cele de la radio. Ce 
trebuie retinut de aici : ca dacă 
lectura directă este încă difi
cilă vor trebui înmulțite aceste 
forme orale de cultivare a gus
tului care și orientează lectura 
poeziei. Nevoia de a asculta 
poezia nu ni se pare numaidecit 
un nivel inferior al gustului, ci 
arată doar că este încă destul 
de mic numărul cititorilor „pro
fesioniști". Este foarte justifi
cată propunerea mai multor ti
neri de a se iniția — la televi
ziune, un curs de cultură poe
tică cu exemplificări selectate 
cu disccrnămînt, în interpreta
rea unor actori de prestigiu sau 
a autorilor cînd e vorba de 
poeți contemporani. La baza al
tor propuneri, făcute și ziarului 
„Scînteia tineretului“, stă dorin
ța sinceră a cititorilor de a cu
noaște mai bine creația și acti
vitatea tinerilor poeți : ei do
resc să citească profiluri ale a- 
cestora, interviuri asupra lucră
rilor pe care le scriu etc. Fi
rește, acest aspect ține și de un 
mai complex proces de creștere 
sensibilă a interesului pentru 
informația generală, lucru ce nu 
trebuie cîtuși de puțin neglijat.
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RITM DE LUCRU 
NESATISFACATOR DAR 

CONSTRUCTORUL ESTE.» 
CALM

Pe șantierul întreprinderii „Me- 
talotehnica" din Tg. Mureș lu
crările în perioada de iarnă au 
stagnat datorită faptului că nu 
a fost asigurat nici un metru pa
trat de suprafață acoperită. Con
cret : magazia de materii prime 
și centrala termică cu termen de 
predare în primele luni ale anu
lui sînt mult rămase în urmă. 
Viitoarea hală principală a uzinei, 
cea de prelucrări mecanice, este 
în aceeași fază în care se afla și 
acum cinci luni. De cp ? Răspun
sul scoate în evidență o atitudi
ne cel puțin stranie din partea 
constructorului — Trustul 5 Bra
șov, loturile 506 și 507. O parte 
din stilpii și prefabricatele nece
sare halei a fost deteriorată din 
cadza proastei manipulări efectu- 

tiirrpul aducerii pe șantier 
, .1 montării. Alte comen

zi la furnizor, alți bani cheltuiți 
—și nu din buzunarul celor care 
au provocat deteriorarea lor, ci 
din buzunarul statului. Furnizorul 

prinderea de prefabricate 
Ungheni) n-a putut răspunde 

noilor comenzi cît ai bate din 
palme și ritmul de lucru a intrat 
astfel într-un „punct mort“.

O întreagă poveste există și cu 
confecțiile metalice pentru hala 
uzinei. Piesele „contractate“ a- 
cum, ca și cele solicitate anterior, 
nu au la bază nici un act scris 
între constructor și furnizor, ci 
numai... amabilitatea acestuia din

ceasta neglijență a făcut ca 
Trustul 5 Brașov, care a avut din 
partea beneficiarului tot ceea ce 
îi era necesar pentru a-și respec- 

obligațiile (documentația, fon- 
) să rămînă în urmă în pri

mul trimestru al anului cu un 
volum de investiții de aproape 
un milion la acest obiectiv.

In această situație se află și 
cărămizi „Mureșul" 

---- ,, precum și șantie- 
rele de la Gomești și Unghenl 

I care au același constructor, 3
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• Știri insem 
nări comentarii

• Știri înseninări com
entarii • Știri Însemnări

Cu 45 de minute în urmă contemplam siluetele familiare ale 
Bucureșliului. Dimensiunile reale rămăseseră undeva in registrele 
amintirii, rrixirilor li se ofereau doar miniaturi ale locurilor cu
noscute. miniaturi care-și pierdeau contururile în aglomerarea ur
bană. Explorind șoseaua cerului, prin ferestruica avionului, ochiul 

de inedit zărește pînza deasă a norilor. Deodată, pasărea me- 
l.-’li..- ce ne poartă prin văzduh începe să coboare. Țesătura albi
cioasă se destramă, asemenea unei cortine gigantice ce descoperă 
spectatorului scena luminata dc puternice reflectoare. înregistrăm 
liniatura imperfectă a ogoarelor, o înălțime de piatră ce nu s-a 
dispensat încă de veșmintul de nea și case, multe case — niște 
cuburi ce <e măresc vertiginos pe măsură ce ne apropiem de pă- 
mint. Vocea puțin precipitată a stewardesei anunță: „Aterizăm ia 
Sofia". O escală de 50 de minute...

Avionul coboară încet in această dimineață a unui timid început 
de primăvară. Capitala bulgară își dezvăluie, generoasă, trăsăturile 
arhitectonice. Descifrăm, parcă, străzi, clădiri, parcuri. încercăm să 
revedem imagini ce ne deveniseră apropiate, atunci cînd. cu cî- 
tc- a luni in urmă, in miez de vară, am avut prilejul, unui popas 
îndeajuns de lung pentru a cunoaște Sofia. Rulăm pelicula memo
riei. confruntind-o cu tabloul pe care il surprindem de la înălțime, 
începem cu Viloșa. Masivul de piatră, cu înălțimile «ale domoale. 
s-a trezit din amorțeala iernii. Explozia verdelui crud readuce pe 
drumurile în serpentină mulțimea celor dornici să se recreeze. 
Muntele ce veghează orașul este un dar al naturii pe care locui
torii Sofiei il prețuiesc. Dar să coborim cei 2 200 de metri ai 
‘ăi pentru a privi orașul. Desigur, călătorul va recunoaște îndată 
construcțiile care desenează centrul acestui oraș care numără 
aproape 000 000 locuitori : clădirile oficiale, hotelul „Balkan", ma

gazinul universal 
„ȚUM", iar în a- 
Îiropierea lor ga- 
eria de arta, a- 

poi parlamentul 
și
Pe strada calmă, 
cu 
ne-am purtat pa
șii examinînd 
chipul clădirilor 
și admirind pa
vajul — verita
bilă broderie în 
piatră. însă Sofia 
anului 1967 poa
te oferi vizitato
rului atracții su

in special cele din 
__________ ____,................ . Hadji Dimităr etc. 

se îmbogățesc cu 7 000 de apartamente. Construcțiile recente — 
multe pe drumul larg, bogat în verdeață care duce la aeroport — 
au notă de certă eleganță, un farmec care descinde din simplitate.

Orașul crește în înălțime — blocurile noi au cinci, șapte, chiar 
Două etaje. Este o creștere pe care o consider simbolică — înăl
țarea aceasta exprimă detașarea de o moștenire a trecutului. Cînd 
am vizitat uzina „Anton Ivanov" intr-un cartier mărginaș al Sofiei, 
tîmăcoapele mușcau din trupul ostenit al unei case gîrbovite. între 
zidurile acelea devenite Inutile se născuse întreprinderea. Dar 
halele uzinei se găseau, acum, într-o construcție luminoasă, cu mai 
multe etaje, sugerind prospețime și forță. Arătîndu-ne căsuța ce 
dispărea, directorul sublinia rîzînd : „La moștenirea aceasta renun
țăm bucuroși...".

Coșurile uzinelor s-au înmulțit, întreprinderile mai vechi s-au 
modernizat. îmi amintesc de cele relatate de un confrate : Capitala 
bulgară asigură în prezent o cincime din producția industrială a 
țârii vecine. Lista produselor ce poartă pe marca fabricii men
țiunea Sofia este cuprinzătoare : de la textile, frigidere, aparate de 
radio și televizoare, pînâ la mașini dc frezat și motoare electrice. 
Specialiștii care au poposit în uzinele bulgare au remarcat preo
cuparea permanentă pentru a ține pasul cu progresul tehnic, ppn- 
tru aplicarea celor mai moderne metode atît pe planul proceselor 
tehnologice, cît și pe cel al organizării producției.

Macarale cu trupuri masive, uriași de metal ce se mișca cu 
grația balerinelor, semnalizează șantiere. Zeci de macarale. Tot a- 
titea șantiere. O nouă gară, un nou complex al radioteleviziunii. 
un nou hotel, o nouă sală de spectacole. Pe harta orașului, noul 
a devenit o noțiune concretă.

Aproape o oră stăm pe aeroport. Viloșa ne adresează ademe
nitoare invitații la drumeție. în depărtare, descifrez contururile 
noilor blocuri. Aducerile aminte mă solicită prin orașul la porțile 
căruia petrec aceste minute matinale. In sfirșit. revin la ferestruica 
avionului. Decolăm, zburăm către sudul însorit. Privirea îmbrăți
șează încă o dată peisajul Sofiei...

pimentare. în primul rind, noile cartiere, 
partea sudică a orașului, Krasno Selo.

universitatea.

ecouri lirice,

M. RAMURA

Dezbateri

în problema

Adenului

VIETNAMUL DE SUD. Un 
detașament al forțelor patrio
tice după îndeplinirea 

misiuni de luptă

!n Camera Comunelor au 
avut loc luni seara dezba
teri cu privire la situația 
din Aden. Conservatorii au 
lansat un puternic atac îm
potriva politicii guverna
mentale în Ar abia de sud. 
El au vorbit despre ..fali
mentul politicii laburiste in 
Aden".

Ministrul de externe 
Brown, care a vorbit din 
partea guvernului, a refuzat 
să facă precizări cu privire 
la proiectele de viitor ale 
Angliei fn Aden și Federa
ția Arabici de sud. El a 
afirmat că dezvăluirea a- 
cestor proiecte „ar complica 
consultările in curs". Mi
nistrul a acuzat fostul gu
vern conservator de a fi la 
originea actualei crize din 
Peninsula Arabică.

Dezbaterile foarte anima
te s-au încheiat fără vot, 
Camera Comunelor nejiind 
chemată să se pronunțe în 
mod formal asupra politicii 
guvernamentale.

Te măsură ce se apropie dala limită pen
tru încheierea negocierilor tarifare denumite 
„runda Kennedy". perspectivele unui acord 
intre pozițiile engleze, americane și euro
pene și. in genere, perspectivele atingerii, 
cit do cit substanțiale, a obiectivelor iniți

ale alo „rundei" se estompează. Pentru un 
moment s-n făcut auzit la Bruxelles la 

sediul C.E.E.. zvonul că acordul privind 
produsele industriale e ca și realizat iar 
dificultățile legato de așa numitul sistem 
protecționist american pentru produsele 
chimico „American sclling price“ au fost 
eliminate. Citeva oro mai tirziu dezmin
țirea venea pe un Ion tăios la Geneva, prin 
glasul șefului delegației americane la 
„rundă", Michacl Bhimenthal : „Cu toate 
negocierile supraintensive nici un acord 
substanțial n-a fost realizat nici în dome
niul agricol — nici în cel industrial... E 
foarte greu de spus că ar exista soluții pen
tru aducerea la un numitor comun a unor 
poziții atît dc diferite".

Atmosfera de pesimism creată do 
purtătorii de cuvînt americani în jurul ne
gocierilor do la Geneva, adăugată intran
sigenței arborate de negociatorii S.U.A. în 
actuala fază decisivă a „rundei“ și insis
tenței in menținerea datei ultimative limită, 
îi determină pe mulți observatori să vor
bească do „o marcată răcire a interesului 
american pentru runda Kennedy" (Klaus 
Krogcr in DER SPIEGEL). De ce această 
„răcire" ? „America a descoperit, opiniază 
Ilaymond Aaron in LE FIGARO, că marele 

generat obiectivele 
este irealizabil", 
urmărește crearea 

atlantice"

care a
Ixennedv 

„mare plan" 
mari „comunități atlantice" dominată 
practic de forța economică și politică ame
ricană. în esență mobilul lui este menți
nerea și accentuarea hegemoniei americane. 
In acest context, unul din obiectivele im
portante americane ale „rundei Kennedy“ 
era ușurarea intrării Angliei în Piața comu-

run- 
Acest 

unei

Importante

BELGIA.- Vedere din Bruxelles

CONFRUNTAREA

nă. concepută ca Introducerea unul gen de 
„cal troian" in interiorul edificiului 
„celor șase". în Europa occidentală se 
dezvoltă, însă, un curent de sens contrar, 
do opoziție netă față de „marele plan“ al 
Washingtonului. Vest-europcnii sînt preo
cupați de diminuarea pericolelor dominației 
economice americane. Iar condițiile pe care 
„cei șase" le pun actualmente intrării 
Angliei în Piața comună fac să apară ade
ziunea britanică mai puțin de dorit din 
punctul de vedere al S.U.A. Pentru că 
aceste condiții ar lega politicește Anglia de 
continent. Este tocmai ideea care poate fi 
descifrată printre rindurilc scrisorii trimise 
ziarului TIMES de cinci guvernatori de 
state, zece senatori, douăzeci și nouă do 
reprezentanți și treizeci de rectori ai uni
versităților americane : „Guvernele noastre 
— sugerează scrisoarea — trebuie de

urgență să prevadă măsuri adecvate. Inclu
siv reforme in domeniul comerțului și 
fiscalității, iu \ederca salvării relațiilor spe
ciale dintre cele două țări". Faptul că 
sondajele Londrei pentru aderarea la C.E.E. 
sînt însoțite de recunoașterea din ce în ce 
mai clară a pericolelor concurenței tehnico- 
economice americane, îngrijorarea mani
festă a britanicilor față de invazia capita
lurilor americane și față de „absorbirea" 
accelerată în America a unui masiv conti
nent de sa van ți și tehnicieni englezi — a 
răsunat in Statele Unite ca un semnal de 
alarmă.

„Ca să conchidem clar — remarcă 
TIMES pe marginea scrisorii amintite — 
mulți în America nu mai văd nici un inte
res in aderarea Angliei la Piața comună. E 
vorba acum ca Marea Britanie să fie mai 
solid ancorată la tradiționalele relații spe
ciale incit orice risc de derivă continentală 
să fie exclus... Importanța însăși a investi
țiilor americane in economia britanică 
oferă cel mai bun cal de bătaie pentru 
partizanii influcnți ai unei asemenea 
orientări".

„Ofensiva farmecelor“ în direcția Lon
drei abia a început prin scrisoarea „celor 
74“. In mai, un grup format din cei mai 
iluștri semnatari ai scrisorii vor veni în 
Anglia pentru a discuta cu fruntașii poli
tici și cercurile economice britanice măsu
rile pentru întărirea ..legăturilor organice 
anglo-amcricane". între timp, n-a scăpat 
atenției observatorilor nici reapariția, în 
termenii folosiți de vicepreședintele S.U.A., 
Humphrey, la conferința sa de presă londo
neză. a faimoasei formule „special part
nership“ (relații speciale).

Este însă greu de presupus că „ofensiva 
farmecelor" va atenua temerile foarte reale 
ale britanicilor în fața pericolelor evidente 
ale legăturilor „prea strînse" cu Washing
tonul.
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După cum relatează agenția 
de presă „Eliberarea", unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au obținut 
importante victorii în perioada în
tre 22-31 martie în luptele împo
triva agresorilor, scoțînd din luptă 
peste o mie de militari ameri- 
cano-saigonezi. în aceeași peri
oadă, forțele patriotice din pro
vinciile Vinii Long și Tra Vinh 
au doborît 11 avioane inamice, 
avariind alte 15, au distrus nume
roase vehicule militare și o mare 
cantitate de armament de prove
niență americană.

în fața unei asis
tențe alcătuite din 
2 500 de persoane, 
printre care multe 
celebrități ale ecra
nului, ca Rosalind 
Russel, Gloria Sican- 
son, Olivia de Havil- 
land, James Stetcard, 
Audrey Hepburn, 
Candice Bergen, Va- 
nessa Redgrave, Ra- 
quel Welch, Julie 
Christie (cîștigătoarea 
de anul trecut a pre
miului pentru inter
pretare feminină), 
luni seara s-a desfă
șurat la Santa Mohi- 
ca (California) cere
monia decernării pre
miilor „Oscar" pe 
anul 1966. Dintre ce-

le 26 de statuete de 
aur înmînate cu acest 
prilej, cele mai im
portante au fost atri
buite astfel : premiul 
pentru cel mai bun 
film în culori — „Un 
bărbat pentru eter
nitate" (film ameri
can realizat în 

cel mai 
alb-negru 
se teme

„ Woolf ?" ; 
cea mai bună actriță 
— Elisabeth Taylor 
(pentru creația din 
filmul „Cine se teme 
de Virginia Woolf?"); 
cel mai hun actor — 
Paul Scofield (Anglia) 
(pentru rolul din „Un 
bărbat pentru

An- 
bun

„Cine
Virginia

de

eter-

nitate". 'Actorul en
glez a fost în Româ
nia cu prilejul tur
neului teatrului „Ro- 
yal Shakespeare The- 
atre"); premiul pen
tru regie — Fred Zin- 
nemann (pentru „Un 
bărbat pentru eterni
tate") ; cel mai bun 
film străin — „Un 
bărbat și o femeie" 
de Claude Lelouch 
(Franța); cel mai bun 
scenariu realizat după 
o operă literară — 
Robert Boit („Un 
bărbat pentru eterni
tate"); cel mai bun 
scenariu serts direct 
pentru cinema — 
Claude Lelouch („Un 
bărbat și o femeie"),

Unități maritime franceze des
fășoară de-a lungul litoralului 
breton intense operațiuni în ve
derea fftnării extinderii petei de 
petrol, consecință a catastrofei 
„Torrey Canion", care a atins 
țărmul francez. Nava „Beau- 
temps-Beaupre", încărcată cu de
tergenti, a sosit în zona amenin
țată de poluare. Totodată, pe țăr
mul peninsulei Bretagne au fost 
transportate mari cantități de ru
meguș și așchii ce urmează să fie 
răspîndite pe plajele acoperite de 

© pete gelatinoase de petrol.
Cea mai afectată de „mareea 

neagră" este una dintre regiunile 
cele mai pitorești, ce se întinde 
de la insulele Brehat pînă 
Tregastel, localitate situată 
celebra „Coastă de Granit", 
xistă temeri că multe plaje de 
țărmul breton,acoperite de petele 
de petrol, nu vor mai putea fi 
frecventate de turiști. Renumitele 
rezervații amenajate în această 
regiune pentru stridii și păsări 
acvatice au fost în mare parte e- 
vacuate.

la 
pe 
E- 
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DE LA PUNTA
DEL ESTE

La hotelul ,,San Rafael“ din pitoreasca sta
țiune uruguayană Punta del Este pregătirile 
s-au încheiat. Ultimele detalii ale reuniunii la 
nivel înalt a Organizației Statelor Americane 
au fost puse la punct. Toate șoselele din re
giune au fost trecute sub control militar. 
Șapte bariere ale armatei fac practic imposi- 

* ' i înbilă pătrunderea persoanelor neoficiale 
jurul localității Poliția a primit întăriri.

în ciuda intensei activi
tăți diplomatice a Wa
shingtonului se crede că 
cel puțin 3 din cele 21 
de republici latino-ameri
cane, membre ale O.S.A.. 
vor absenta de la această 
întîlnire. Lipsa de la masa 
conferinței a unor șefi de 
state a fost apreciată în 
cercurile politice sud-ame
ricane drept un semi-eșec 
al Statelor Unite cu atît 
mai mult cu cit consilierii 
președintelui Johnson spe
rau „ca cel puțin pentru o 
zi șeful Casei Albe să fie

ca
Rio

aclamat fără rezerve 
mare federator de la ....
Grande la Țara de Foc“, 
(l E l IGARO).

Referindu-se la dificul
tățile care an precedat în- 
tîlnirea de la Punta doi 
Este, ziarul austriac DIE 
PRESSE scria că și acest 
rezultat ..a fost obținut 
numai după un an și ju
mătate de tratative strînse, 
constituind o dovadă a în
cordării și suspiciunii care 
există între statele O.S.A.". 
Chiar după stabilirea datei, 
locului și a ordinei de zi

firelimlnare a reuniunii de 
a Punta del Este, o scrie 
de probleme au continuat 
să rămînă în suspensie.

La Washington, o serie 
de cercuri politice și-au 
exprimat temeri în legă
tură cu utilitatea acestei 
conferințe într-un moment 
în care popularitatea pre
ședintelui Johnson este în 
scădere ca urmare a răz
boiului din Vietnarp. Î11 
ultimii ani politica econo
mică și militară a Statelor 
Unite în această regiune 
a devenit obiectul unor 
critici din ce în ce mai 
aspre. Reuniunile Organi
zației Statelor Americane 
au consemnat serioase con
tradicții între interesele 
S.U.A. pe de o parte și 
ale țărilor sud-americane 
pe de altă parte. în fața 
ofensivei justificate a țări
lor latino-americane, ”... 
lele Unite au lansat pro
misiuni după promisiuni. 
„Revitalizarea" Alianței 
pentru progres, crearea 
unei organizații economice 
interamericane, 
timele proiecte 
Casa Albă, 
ce privește .......... ,
pentru progres“ (lansată în 
urmă cu fi ani. tot la Punta 
del Este) sud-amcricanii, 
au avut suficient timp să 1 
se convingă de ineficacita- 1

Sta-

au fost ul- 
inițiate de 
în ceea 

„Alian(a

CEL de-al doilea proces 
legat dc răpirea ia 29 oc
tombrie 1965 a liderului maro
can, Mehdi Ben Rarka. va 
începe la Paris la 17 aprilie. 
Printre acuzați se află și direc
torul securității marocane. 
Ahmed Dlimi, deținut de la 19 
octombrie 19G6. Avocații fraie- 
Iui lui Ben Parka, Abdclkadr 
Ben Barka. au anunțat luni pre
ședintele curții de jurați că el 
nu va putea fi prezent la proces 
Ia data fixată. In numele său 
a fost depusă în fața curții de 
jurați o cerere de aminare a 
procesului.

LA BUDAPESTA a luat 
sfirșit sesiunea Comitetului ad
ministrativ al Uniunii Interna
ționale a sindicatelor minerilor. 
Din țara noastră la sesiune a 
participat Petre Furdui. mem
bru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, președintele Comite
tului Uniunii Sindicatelor din 
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întreprinderile miniere și ener
giei electrice.

După cum anunță agenția 
M.T.I.. Lucien Labrune. noul 
secretar general al Uniunii, a 
vorbit in cadrul unei conferin
țe de presă despre activitatea 
comitetului administrativ și a 
prezentat situația minerilor din 
diferite țări ale lumii. Sesiunea 
dc ia Budapesta a discutat, 
printre altele, măsurile necesa
re pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale minerilor.

LUNI s-a deschis la New 
York prima sesiune a Comite
tului O.N.U. pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D I ). In ca
litate de președinte al Comite
tului a fost ales Moraiwid Teii, 
reprezentant permanent al Ior
daniei la O.N.U. Dan Dumi
trescu (România). Jan Jendrik 
Lubbers (Olanda) și Eduwardo 
Bradley (Argentina) au fost 
aleși vicepreședinți ai acestui 
organism, iar Mbaye Cheik 
(Guineea) — raportor.

Această primă sesiune a Co
mitetului O.N.U. pentru Dez
voltare Industrială va ține trei 
săptămîni. Sediul permanent al 
Comitetului, din care fac parte 
45 de tari membre ale O.N.U., 
urmează să fie stabilit la 
Viena.

CETĂȚEANUL american Cari 
Swenson, care a muncit pînă ce 
a împlinit virsta de 100 de ani, 
a încetat din viață la Madi- 
son (Wisconsin) la virsta de 101 
ani.

In cei 49 de ani cit a lucrat 
la o firmă producătoare de ba
terii. Swenson a absentat o 
singură zi. Cînd a împlinit 90 
de ani. el a început să lucreze 
numai cîte o jumătate de zi ca 
maistru la o firmă de trans
porturi.

Haga de Adunarea Generală a 
O.N.U. și de Consiliul de 
Securitate, au fost instalați in 
mod oficial în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc luni 
la Palatul Păcii din capitala 
Olandei.

Sture Petren din Suedia, 
Manfred Lachs din Polonia. 
Cesar Bcngzon din Filipine și 
Charles Onycama din Nigeria 
vor face parte din Curtea In
ternațională timp de 9 ani, 
alături de ceilalți 11 membri. 
La fiecare trei ani se reînno
iește o treime din numărul 
judecătorilor Curții internațio
nale.

SURSE informate citate de 
agenția Franco Presse declară 
că președintele Franței. de 
Gaulle, a acceptat să participe 
la conferința la nivel înalt a 
celor șase țări membre ale 
Pieței comune, convocată cu 
prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Tratatului dc la Roma. 
Răspunsul pozitiv al șefului 
statului francez a fost remis 
ambasadorului Italiei la Paris. 
Giovani Fornari, care a fost 
primit luni Ia Palatul Elys6e. 
Conferința va avea loc probabil 
în cursul lunii mai.

CEI patru juriști de renu
me, aleși ca judecători ai Curții 
internaționale de justiție de la
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PREȘEDINTELE Republicii Ciad. Franțois Tombalbaye. a 
sosit marți la Bonn, pentru o vizită oficială de o săptămînă. 
Franțois Tombalbaye, care este însoțit de o serie de membri 
ai guvernului Ciad, va avea in cursul acestei vizite întrevederi 
cu președintele R.F.G., Heinrich Liibkc, și cu alte oficialități 
vest-germane. Cu acest prilej, vor fi abordate probleme privind 
actualitatea internațională șl, în mod special, relațiile dintre 
cele două țări.

tea proiectului. Celălalt 
proiect — „Piața comună a 
Americii Latine" — tre
zește suspiciuni și drumul 
spre realizarea lui este pre
sărat cu obstacole.

Majoritatea statelor A- 
mcricii Latine revendică 
condiții mai bune în 
schimburile lor cu S.U.A., 
renunțarea la barierele dis
criminatorii care împiedică 
exportul lor. Asemenea ce
reri s-au făcut auzite din 
nou la conferința miniștri
lor de externe de la Punta 
del Este ale cărei lucrări, 
contrar celor prevăzute an
terior, vor continua și în

state. în 
ferinței, 
rului a ..........
le Unite ..să facă concesii 
în ce privește comerțul 
exterior al țărilor latino
americane, care doresc în 
acest domeniu stabilitatea 
prețurilor și up tratament 
privilegiat“. Reprezentan
tul Ecuadorului avertiza 
cu trei zile în urmă că 
„președintele țării sale nu 

I va xeni la Punta del Este 
decît dacă ordinea de zi a 
reuniunii va fi completată 
cu acele probleme ce se 
cer rezolvate potrivit aspi- 
rațiilor latino-americane“.

' (FRANCE PRESSE). în

cadrul 
delegatul 
invitat

cadmi conferinței, dele
gațiile sud-americane și-au 
exprimat decepția față de 
politica comercială a 
S.U.A. Delegația nord- 
americană s-a văzut ne
voită, în cele din urmă să 
accepte în principiu ca 
statele sud-americane să 
dispună liber de creditele 
acordate în cadrul progra
mului „Alianței pentru 
progres“. Concesia de ul
tim moment a S.U.A. a 
fost considerată de obser
vatori drept o compensare 
a refuzului nord-american 
de a reduce tarifele va
male la importurile prove
nind din țările membre 
ale O.S.A.

Diplomații nord-ameri- 
cani prezenți la Punta del 
Este au depus — și pro
babil depun în continuare 
— eforturi pentru ca reu
niunea la nivel înalt care 
începe astăzi, să nu se sol
deze cu un eșec. Cu toate 
aceste „pregătiri“, observa
torii își exprimă părerea că 
Johnson nu va fi menajat 
de partenerii din sud. Po
trivit ziarului D I E 
PRESSE, președintele 
S.U.A. va fi confruntat la 
Punta del Este cu cele mai 
arzătoare revendicări ale 
Americii Latine.

Ancheta
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IOAN TIMQFTE

Prima zi a achetei publice din 
Congres asupra tragediei „Apol- 
lo" a fost extrem de dură pentru 
N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) și 
sectorul industrial american care 
a participat la realizarea cabinei, 
scrie agenția France Presse. Des- 
chizînd ședința de luni a subco
misiei spațiale a Camerei Repre
zentanților, Olin Teague, preșe
dintele democrat al subcomisiei, 
a calificat drept „șocante" și „de 
necrezut" concluziile publicate 
duminică de comisia de anchetă 
asupra acestei tragedii care, la 
27 ianuarie, la Cape Kennedy, a 
provocat moartea cosmonauțiloi 
Virgil Grissom, Edxvard White și 
Roger Chaffee.

Un alt membru democrat al 
Camerei Reprezentanților, Joseph 
Karth, a vorbit de „lucru de 
mîntuială", iar republicanul Ken 
Gurney a avut un schimb violent 
de cuvinte cu James Webb, di
rectorul N.A.S.A. Gurney și-a 
exprimat dezacordul cu faptul că 
din cei opt membri ai comisiei de 
anchetă, șase erau conducători ai 
N.A.S.A.
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