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Perioada optimă 
nu poate fi 
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La teleoonferința organizată 
marți seara de către Departamen
tul Gostat am aflat că în majo
ritatea regiunilor gospodăriile de 
stat se situează, din punct de ve
dere al ritmului la însămînțaraa 
culturilor din epoca întîi și ur
mătoarea, sub nivelul atins de coo
perativele agricole. Părerea noas
tră este să situația aceasta se da
torează, mai mult decît unor fac

tori naturali, tributului pe care unii 
Fpecialiști din unitățile de stat 
continuă să-l plătească unui anu
mit stil de muncă.
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Convorbiri între delegația

Din forța omului, a mijloa- 
celor sale de muncă — și 
aici tehnica este prezentă 
la tot pasul — se naște, la 

Porțile de Fier, lumina

simplu si

S E R I L E V. ARACHELIAN

INTERVIU

CADRAN

CASEI"

Un exemplu întîlnit în regiunea 
București. (26 240 ha prevăzute 
pentru însămînțarea porumbului 
cu o viteză zilnică la semănat 
de 3 210 M).

La teleconferință s-a atras a- 
tenția asupra proporției dintre hi
brizii de porumb semănați. S-a 
comunicat că delegați ai Depar
tamentului controlează situația 
din trusturi și unități. Delegatul 
Departamentului pentru Trustul 
Gostat București își anunțase so
sirea la G.A.S. Budești (nu cum
va și în alte părți ?) încă de 
luni, cu telefonul, dorința sa fiind 
aceea de a consulta și brigadierii 
în legătură cu hibrizii. Ca urma
re, marți dimineața la ora șapte, 
directorul, inginerul șef și trei 
brigadieri de la G.A.S. Budești, 
așteptau la sediu vizita oficială a 
delegatului, care a ajuns însă mai 
tîrziu decît fusese anunțat. S-a 
făcut controlul de rigoare, s-a în
cheiat un proces-verbal. Din con
statările acestuia-nu rezultă în 
nici un fel de ce fusese necesară 
o asemenea mobilizare de forțe 
la sediul Gostatului cînd existau 
în cîmp parcele unde solul avea 
14 grade, iar media temperaturi
lor din ultimele trei zile (sîmbătă, 
duminică, luni) impunea, oricum, 
semănatul, nu o ședință pe tema 
semănatului. Ca urmare, miercuri 
dimineața se raporta trustului

Studioul cinematografic „București", 
laborator, secție etalonaș se lucrează 

color

In fotografie : Serviciul 
la etalonarea filmelor

In preajma celor mal multe 
construcții ale socialismului 
reporterul are pentru început 
sentimentul grandoarei. Ceva 
de plinătate, de elan, de desă
vârșire. Privește fascinat con
tururile masive, țîșnirile im
petuoase, supunerea și trans
formarea materiei. Tot ce vede 
e opera oamenilor, dar ei sînt 
parcă aspri și de loc dornici să 
fie lăudațl. N-au timp. E un 
sentiment firesc de pondere și 
de analiză, un control al mă
surii, născut mai cu seamă din 
convingerea că pretutindeni 
sînt asemenea realizări, unele 
solicitind șl mai mult entu
ziasm, altele trecînd chiar 
peste îndrăzneala gîndului de
pășind orice metaforă.

Acel sentiment de reținere 
nu-și mai are rost in preajma 
Porților de Fier. Aci, grandio
sul iși spune cuvîntul de la 
început, iar reporterul, uluit, 
nu face altceva decît să înre
gistreze 
mici,
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cuminte în cuvinte 
senzația că se află in 

fața unei grandioase 
metafore. Prima treap
tă a epopeii e gata. 
Batardoul, acest imens 
piept de fier și beton 
e o realitate concretă, 
pășesc oamenii lu-

Sportul na este o activitate 
proprie unui anumit sezon, 
el se poate practica în toate 
anotimpurile. Dar. parcă 
mai mult decît oricare altă 
perioadă a anului, primăva
ra te îmbie să-ți petreci tim
pul liber in mijlocul naturii 
și pe stadion.

Vremea însorită, natura 
renăscută la viață, întreaga 
ambianță a arenei sportive 
îndeamnă la mișcare în aer 
liber, mijloc de reîmprospă
tare a forțelor și de întărire 
a sănătății. Este pe deplin 
firesc ca de aceste binefaceri 
să profite îndeosebi tinere
tul.

Frumoasele zile de aprilie 
aduc tineretului patriei noas
tre. ca și în ceilalți ani. in
vitația de a lua parte în nu
măr cit mai mare la activi
tățile utile și plăcute pe care 
le oferă această mare între
cere tinerească intrată de- 
acum în tradiție : Sparta- 
chiada de vară. Edițiile care 
au avut loc pînă în prezent 
au demonstrat, în mod con
cludent și convingător. că 
Spartachiada, prin diversi
tatea formelor el de manifes
tare, s-a bucurat de partici
parea, an de an. a unui nu
măr tot mai sporit de tineri 
de la orașe și sate. Pregăti
rile care s-au făcut, expe-

Vineri dimineață, la 
Comitetului Central al 
au început convorbirile 
delegația Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului 
Comunist Marocan, care face 
o vizită în Republica Socialistă 
România.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., Mihâi 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi-

zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct'de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Marocan au luat parte tovară
șii Aii Yata, secretar general 
al Partidului Comunist Maro
can, și Abdallah Layachi, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Marocan.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

CU OASPEȚII NOȘTRI

VALERTU LAZA- 
ROV :

— Ca ce veți fi pre
zent la „seara" dedi
cată muzicii ușoare ? 
Cu un film ? Cu o mi- 
cro-emisiune de va
rietăți ?

— Nici cu una, nici 
cu cealaltă. Voi fi 
partenerul lui George 
Grlgoriu, Radu Șer- 
ban și Cornel Fugaru 
la masa rotundă a 
„serii". Și totodată, 
îmi voi aminti ca de
butul mi l-am făcut 
in gazetărie — la 
„Scînteia tineretului“ 
— așa că voi încerca 
să fiu șl reporterul 
discuțiilor.

ANDA CALUGA- 
REANU:

— A cinta, înseam
nă a te destăinui. 
Pentru aceasta trebuie 
să te ajute insă și me
lodiile interpretate. 
Cum „seara" „Scînteii 
tineretului" va pleda 
pentru muzica care 
transmite sentimente, 
ml-am ales un reper
toriu pe măsură,
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Poezia 
unei mari• . ■
concentrări

Mihai Beniuc
Substanța poeziei lirice se confundă cu sub

stanța afectivă și ideațională a poetului, care 
prin expresie ridicată la tensiune estetică poate 
astfel comunica, la registrul sensibilității umane, 
cu semenii săi, cel puțin cu o parte din ci. Ce
zar Baltag este prin excelență liric. Pe această 
linie a evoluat de la începuturile sale pînă la 
ultimul său volum de versuri apărut, „Răsfrân
geri“. Lirica sa este explozia unei mari concen
trări interioare, rezultată dintr-o conștiință in
candescentă a existenței proprii în limitările ei 
și în extrapolările ei peste limitele date. Desi
gur că aici e vorba de un sentiment al morții, 
dar și de acea perpetuitate pe care o asigură o 
viziune modernă despre lume unui tînăr inte-

(Continuare în pag. II—III)

Știți care este cea mai 
formidabilă descoperire a 
rețelei alimentației pu
blice din ultimii ani ? 
(Țineți-vă respirația !). 
Vinul casei. Ai, n-ai chef, 
intri într-un restaurant, 
ceri să mănînci ceva, mă- 
nînci, ți se face sete, vrei 
să bei oeva, nu-i bere (iar 
berea cam îngrașe). ceri 
un vin. „Ce vin aveți?, în
trebi ospătarul, și-ți pre
gătești urechea, (inutil) să 
reții lista orală a podgo- 

..Vinul casei" —

vine prompt răspunsul. 
„De unde, ce hram poar
tă ? Odobești, Cotești, 
Murfatlar, Sarica ?“. „Nu 
știu, dar e vinul casei !". 
Mă rog, nu mai insiști, 
mai ales că știi că nu în
totdeauna curiozitatea e 
primită cu amabilitate, 
și ceri o sticlă. Vine 
cepuită de o zi, de două, 
de o lună, de un an ; 
cine știe ? Primul pahar 
mai treacă, meargă, la 
al doilea descoperi sur
cele în licoarea anonimă, 
la al treilea un cep țl se 
pune în gîtlej. Nu mai 
merge și nu c nici o ne
norocire. Și așa de la un 
pahar în sus — și mai 
ales cu vinurile astea ale

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Contribuția 
exemplară 
a poetului

Ovid S. Crohmălniceanu
Celor care vedeau de mult în Ștefan Augustin 

Doinaș, un poet de o rară calitate, apariția volu
mului „Omul cu compasul" le-a adus o mare sa
tisfacție. Convingerea a început să fie împărtă
șită și nu sînt azi puține voci care să recunoască 
în versurile cuprinse aici o contribuție de prim 
ordin la îmbogățirea cu adevărat substanțială a 
liricii românești postbelice.

Impresia de dăltuire a poemelor din blocuri de 
marmură, rigoarea formei, familiaritatea cu anti
chitatea greacă, par a situa arta lui Doinaș sub 
semnul unui neoclasicism. Surpriza este însă de a 
descoperi, intrînd în intimitatea acestui univers 
poetic, vaste zone interesante și incendii orbitoare, 
o sensibilitate romantică neliniștită, înclinația către

(Continuare în pag. II—III)

Pe el 
crînd sub fundul milenar al 
fluviului la adîncimi de 40 
metri, făcindu-se loc miilor de 
tone, așezămînt hidrocentralei. 
Dincolo de oglinda tulbure a 
fluviului, furios că a fost îm
pins cu peste o jumătate ki
lometru spre celălalt mal se 
ridică un alt batardou. încol
țită din ambele părți, Dunărea 
tace. E o tăcere mocnită in a- 
dinc dar care nu mai impre
sionează pe nimeni. Altul e 
gîndul oamenilor acum: bara
jul deversor, ecluzele, uzinele 
viitoare... Oamenii au î.nfrînt 
cerbicia apei. Era cel mai di
ficil pas înainte.

Pe deasupra vechiului lstros 
saltă un drum aerian pe care 
lunecă lăstuni de fier ducînd 
la fiecare 24 de secunde din- 
tr-o insulă a fluviului, citeva 
mii de kilograme agregat. Sub 
linia aceea aeriană, tot oame
nii au așezat o pinză de oțel, 
protectoare, care cîntărește cit 
un tren de 30 de vagoane.

★
Pe malul sting al fluviului 

reporterul înregistrează alte 
metafore — viaductele îndrăz
nețe, țîșnind peste prăpăstii ca 
niște uriașe semne de excla
mare. Sau tunelurile care stră
pung munții. Noile drumuri 
ale viitorului cînd cele vechi 
vor fi învăluite de apă. Acest 
sumar contur de la Porțile de 
Fier e însă numai un început 
al frumuseții de miine. Ceea 
ce se vede e doar un început. 
Și totuși e un contur precis, 
matematic, etern. Și asta o știe 
fiecare din oamenii care lu
crează aici. Iar gîndul că în 
veacurile viitoare oamenii vor 
admira opera lor așa cum ei 
înșiși admiră vestigiile isto
rice din jur e un memento 
viu — o altă latură a frumu
seții de la Porțile de Fier. 
Fantezia lor creatoare cunoaș
te de pe 'acum imaginea de 
miine.

Locul pe unde mai curge în
ghesuit fluviul abia așteaptă 
noile celule, palplanșele grele 
care se vor înfige in roca dură

N. D. CARPEN

(Continuare în pag. a-lll-a)
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OAMENI

VOLAN- ■

PE DISTANȚE
COSMICE

— Se spune că 
există trei categorii 
de oameni — a în
ceput discuția tov. 
Singer Rita, ingine
rul șef al Autobazei 
3 călători din Bucu
rești.

— De ce trei și nu 
mai multe ?

— Conductorii au
to pe aceste trei le 
cunosc „Oameni 
buni, oameni răi și 
șoferi".

Părerea mea este 
că această categori
sire nu e prea feri
cit alcătuită și in al 
doilea rînd 
ei sînt tot.. 
Și mai e ceva 
puțin în cazul șofe
rilor de la Autobaza 
3 călători poate ar 
trebui cumva schim
bată puțin ordinea 
categoriilor.

Fără îndoială că 
toată lumea va fi de 
acord dacă se vor 
aduce argumente se
rioase.

Autobaza 3 
tori e cea mai 
întreprindere 
acest gen din 
în anul trecut. . 
rii de aici au trans
portat 15 850 752 că
lători — cu numai 
doiiă milioane mai 
puțin decît populația 
țării noastre. Depă
șirea planului 
acest important 
dicatcrr a fost 
885 000 călători.

La capitolul kilo- 
metri-câlători s-a 
realizat o cifră de 
ordinul sutelor de 
milioane kilometri, 
cu care se poate 
străbate distanța Pă- 
mînt—Soare și retur, 
ba mai rămîn 174
milioane km cu
care se mai pot face 
cîteva excursii 
jurul pămintului pe 
la Ecuator. Și 
acest capitol, depăși
rea planului pe anul 
trecut a fost de cîte
va zeci de milioane 
kilometri-călători. E- 
conomiile la prețul 
de cost sînt de 
441 978 lei.

Acestea ar fi cîte
va motive pentru 
care susțineam in
versarea ordinei în 
categorisirea de mai 
sus și tot acestea au 
fost motivele pentru 
care Direcția Regio
nală de Transport 
Auto a regiunii 
București a atribuit 
acestei autobaze dra
pelul de 
fruntașă pe 

Mai sînt 
motive :

1. Planul 
mestrul I al 
1967 la kilometri-că
lători era de 82.822.000 
și s-au realizat 
84 353 884 kilometri 
— călători.

2. La numărul că
lătorilor transpar- ____ ,___ __ ...
tați pe același prim pliniseră 20 de 
trimestru s-a 
zat o depășire egală 
cu numărul locuito-

orașului Lu- __ o__
și comunele organizației 
aparțin.

li

rilor 
goj 
care-i

vește pe conductorii 
auto, mecanici, elec
tricieni, accentul a 
fost pus întotdeauna, 
pe cunoașterea me
seriei de șofer și 
respectarea strictă a 
disciplinei în mun
că".

Cite un exemplu 
pentru fiecare. Cu 
vreo oră înainte de 
a avea discuția cu 
tovarășii din condu
cerea autobazei stă
team lîngă un șofer 
care meșterea ceva 
la mașină. A pornit 
motorul și asculta 
atent. „Bate pistonul 
doi” a zis el. L-am 
întrebai de unde 
știe. Mi-a dat o ex
plicație pe care n-am 
reținut-o.

Un 
vind 
Am 
unei ____ «.__  r_
țin obișnuite. Un șo
fer tocmai voia să 
plece în cursă cînd 
cineva din conduce
re l-a oprit. . 
pleci în cursă 
s-a spus. Șoferul 
susținut că mașina e 
curată, că motorul 
merge ca ceasul, lu
cruri perfect adevă
rate. Șoferul era 
oprit să plece în 
cursă pentru că... nu 
era bărbierit. Ținu
ta ordonată, respec
tul pentru meserie si 
mai ales pentru că
lători țin tot de dis
ciplină.

încă ceva despre 
calificare : Autobaza 
3 e dat cei mai 
mulți șoferi pentru 
cursele internațio
nale.

4
Să vorbim însă șî 

'despre acei care au 
realizat milioanele 
de care vorbeam mai 
sus. Despre electri
cienii Niculae Con
stantinescu. Ion Va- 
silescu. despre meca
nicii Ion Satalan. Ni- 
colae Mustață, Nico- 
lae Darie, despre 
șoferii Eugen Voicu- 
leț și Nicolae Po- 
pescu, despre taxato
rii Ileana Crasenco, 
Ion Drăghici și A- 
chim Marja ni s-au 
povestit atîtea fapte 
îneît ne 
imposibil 
dăm.

Ni s-a 
despre o 
Ion " 
Alecu, 
Valeriu, Ion Băbuș, 
Dragnea Brătucă au 
împlinit 20 de ani de 
cînd lucrează în Au
tobaza 3. Douăzeci 
de ani la volan, 20 
de ani lîngă motor și 
tot atîția 
în frunte, 
au fost 
și tinerii 
nescu Nicolae și Ion 
Vasilescu. Ei nu îm- 
." . * ani
de muncă, ci cîteva 
zile de la căsătorie. 
Aceasta nu a fost 
singura acțiune a 
_. o____ , ._i U.T.C.
Am reținut ceea ce 
spunea directorul în
treprinderii : „Nu 
cunosc acțiune iniți
ată de organizația 
U.T.C. care să nu fie 
în concordanță cu 

factorii preocupările noastre 
în îndeplinirea sar
cinilor de plan".

studii în nordul 
Moldovei, la care au 
participat și oameni 
de știință de peste 
hotare. Printre alte
le, în scrisoare se 
spune : „Conducăto
rul științific al ex
cursiei ne-a rugat să 
vă transmitem că 
buna reușită a ex
cursiei s-a datorat și 
conductorului auto. 
Dinu Nicolae. care a 
pătruns cu 
pe drumuri
grele, a păstrat ordi
nea și curățenia în 
autovehicul. Oame
nii de știință străini

mașina 
foarte

autorii 
șoferii, 

cel

călă- 
mare 

de 
țară, 
șofe-

la 
in
de

în

la

unitate 
regiune, 
și alte

pe tri-
anului

reali-

exemplu pri- 
disciplina. 

fost martorul 
întimplări pu-

e practic 
să le re-

vorbit șl 
aniversare. 

Gavrilă, Vlad 
Daschievici

Dacă Inventarea scrisului a însemnat cea 
mai mare revoluție din isioiia culturii prin a- 
ceea că permitea omului să capitalizeze cu
noașterea, oferindu-i un punct de plecare fix 
pentru noi salturi in necunoscut, apariția și 
râspîndirea televiziunii a marcat o revoluție 
similară in rindul mijloacelor ce iac să circu
le șl să prindă viață acest capital. Pusă in 
slujba progresului culturii noastre socialiste, 
ea constituie unul din mijloacele cele mai efi
ciente și penetrante de propagare a valorilor 
culturii in rindul maselor.

S-a vorbit multă vreme despre o concuren
ță fatală între literatură, respectiv între ro
man și televiziune, intre lectură și spectacol, 
intre cuvint și imagine. Unii teoreticieni an 
văzut in televizor un pericol pentru literatură, 
un înlocuitor al lecturii și o alunecare de la 
limbajul conceptual la cel vizual, tar prin a- 
ceasta „un alac la rațiune" Asemenea false 
semnale de alarmă nu sînt însă noi, ele au în
soțit și primii pași spre independență și con
solidare ai cinematografului sau radioului, 
presupusele victime fiind atunci teatrul și 
respectiv spectacolul concertistic „de sală". 
Troblema, deși încă discutată, a fost, credem, 
rezolvată de practică și a specula steril in ju
rul ei nu ne atrage Nefâcîndu-ne griji în ce 
privește soarta și dezvoltarea în viitor a lite
raturii in condițiile „coexistenței pașnice" cu 
televiziunea, vom aborda cîteva probleme le
gate de modul în care televiziunea poate folo
si în programele ei, într-un mod specific, va
lorile artistice proprii literaturii.

Utilizarea „brută* a literaturii ține de peri
oada „copilăriei" televiziunii, perioadă în care 
nu știa încă să folosească deplin posibilitățile 
sale noi, perioadă marcată printr-o supraaglo-

merare de lecturi șl spectacole teatrale tele
vizate și în care micului ecran nu-i revenea 
decît sarcina de a ilustra vizual opera literară 
respectivă. O dală cu „vîrsta majoratului" 
beletristica constituie pentru televiziune un 
izvor inepuizabil de materie primă, prelucra
tă în „retortele de alchimist" ale televiziunii 
șl transformată intr-o nouft valoare artistică 
cu caracteristici proprii, valoare cu rădăcinile 
în literatură dar diferită de ca. Dezvoltarea 
programelor literare de televiziune — este 
vorba în special de drama televizuală — se 
înscrie în sensul efortului televiziunii spre 
autodeterminare și diferențiere Teledrama. cu 
un nucleu dramatic gindlt dlntr-un început

OPINII

Programele literare ale- televiziunii pot ofe
ri însă o gamă mult mai bogată de valorifi
care specifică a matei talului brut oferit de 
literatură. Din păcate emisiunile literare pe 
care televiziunea noastră ni le oferă nu de
monstrează strădania realizatorilor de a găsi 
forme cit mai variate pentru aceste emisiuni. 
Ne permitem cîteva sugestii astfel, un gen de 
spectacol literar, deosebit de a adecva mij
loacele specifice de expresie ale televiziunii, 
propice unei ample dezbateri de idei în ju
rul celor mai valorase opere literare, clasice 
și contemporane, nl se pare a fi procesul lite
rar. Scris șl realizat cu talent, inteligență șl 
inventivitate acest gen de emisie ar putea de
veni, ca spectacol, nu numai unul din princi
palele puncte de atracție ale programului (în 
competiție cu „Baronul"), dar ar înlesni ma
relui public pătrunderea in universul de idei 
șl probleme ale operei, trezind apetitul pen
tru lectură sau adîncind aprofundarea mesa
jului acolo unde lectura s-a produs deja.

CASEI“
(Urmare din pag. 1)

Eugen Voiculeț, 
din București,

„VINUL

conductor auto la Autobaza nr. 3-Călatori 
, e gata de ple care intr-o nouă cursă.

Foto : O. PLEC AN

simbioza 
televiziune- 

literatură

Vom aborda, în încheiere, un aspect 
special al problemei și anume, importanța in
structivă a emisiunilor literare ale televiziu
nii pentru tineretul școlai Așa cum o recen
tă anchetă sociologi ă întreprinsă de un colec
tiv al Institutului de Filozofie a putut să con
state, televiziunea constituie marele benefi
ciar al timpului liber al elevilor 68% dintre 
elevii anchetați urmăresc curent emisiunile 
de televiziune, afectindu-le zilnic 2—3 
Emisiunile urmărite cu preferință de aceștia 
sini după cum urmează . teatru, 
(s.n.), filme artistice, filme științifice, spor», 
varietăți, emisiuni pentru tinerel Numeroși 
elevi au regretat absența mai multor canale 
de televiziune ca și pondeiea mică ocupată de 
emisiunile literare in ansamblul programului 
După cum se vede, emisiunile do teatru (dra
ma televizuală) și ecranizarea unei opere li
terare se află in capul listei lor preferențiale 
Dacă cercetăm insă conținutul mediu al pro
gramului nostru săptămîna) de televiziune, 
vom constata că emisiunile literare (larg so
licitate, cum am văzut) acoperă doar 6% din 
timpul de emisie pentru o sâptămină, față de 
18% afectat varietăților, 12°/o emisiunilor fo
nice și 11% emisiunilor pentru copii.

Din răspunsurile Io chestionare rezultă că 
elevii consideră televiziunea drept o Impor
tantă sursă audio-vlzuală. instructlv-educati- 
vă. care sporește considerabil „volumul cu
noștințelor și informațiilor" fiindu-le de un 
real ajutor în consolidarea și completarea ce
lor însușite prin școală Elevii apreciază, de 
asemenea, că în general televizorul le umple 
satisfăcător timpul liber, câ îi disciplinează 
și îi ajută in activitatea de asimilare a unor 
cunoștințe generale, fixate astfel mult mai 
ușor, intuitiv, pe calea „văzului"

Asigurarea unul conținut de calitate cultu
rii difuzate prin canalele televiziunii face, e- 
videnl, superflue considerațiile pesimiste ale 
publiciștilor ce relevă in general consecințele 

ei nefaste ca • strivirea personalității omului 
modern, aplatizarea spirituală, uniformizarea 
gusturilor, acroșarea pasivă a Insului de „fo
toliul din fața televizorului", cultivarea „exten
siunii* culturale în dauna „intensivității" etc, 
etc. La realizarea unui astfel de conținut al 
programelor televizate, bogat în valon artis
tice și culturale, emisiunile literare joacă un 
rol primordial, demonstrind rolul televiziunii 
de ferment accelerator în procesul de ridicare 
a nivelului cultural mediu.

ore.

ecranizări,

ani mereu 
Tot atunci 
sărbătoriți 
Constanti-

ne-au rugat să trans
mitem întreprinderii 
mulțumirile lor".

Din comuna Balo- 
tești, un grup de ce
tățeni au trimis în
treprinderii urmă
toarea scrisoare : 
„Tovarășul taxator 
Ion Bizubac, era un 
exemplu de cinste 
și corectitudine. Ne 
obișnuisem cu el și 
vă rugăm să-1 repar
tizați din nou pe ma
șinile care vin în 
comuna noastră“. Li 
s-a răspuns cetățeni- i 
lor că tocmai pen-, 
tru meritele sale Ion 
Bizubac a fost pro
movat în funcția de 
impiegat de mișcare.

★

*
Acestea ar fi 

va cifre, 
semnificative, 
pune 
care 
principali care au 
dus la realizarea a- 
cestor cifre ?

Tovarășul director 
Alexandru Costă- 
chescu i-a definit 
într-o singură fra- 
’ă :

„Pe lîngă măsuri
le tehnico-organiza- 
torice luate de con
ducerea întreprinde- tava vreme a organi
rii, în ceea ce-i pri- zat o excursie de

cîte- 
credem 

Se 
întrebarea : 

sint

VICTOR MAȘEK
pentru mijloacele televiziunii, se desemnează 
tot mai des ca o „a opta artă". Teledrama nu 
reprezintă insă singurul și cel mai frecvent 
mod de manifestări literare din cadrul progra
melor de televiziune. Ponderea este dată de 
adaptarea pentru micul ecran a povestirilor, 
nuvelelor și romanelor. Unii comentatori con
sideră însă că lectura dramatizată sau adap
tarea dă naștere la „hibrizi artistici" ce nu fac 
servicii nici televiziunii, nici literaturii. Unul 
din argumente ar fi acela că prin teatralizarea 
lucrărilor de proză se ajunge la o stridentă 
independență anarhică a dialogului față de 
textul original și prin aceasta, la nesocotirea 
intenției autorului care nu întîmplător a con
ceput o povestire și nu o scenă dramatică. Se 
consideră, de asemenea, câ are loc, pe această 
cale, o ofensivă a audio-vizualului în dauna 
lecturii și meditației. Acest punct de vedere ni 
se pare însă discutabil. Opera adaptată, orica
re ar fi punerea ei în scenă și interpretarea sa. 
nu poate atinge, desigur, apogeul și efectul 
operei originale. Nici adaptările cinematogra
fice, cu foarte rare excepții, n-au avut altă 
soartă. Dar trebuie pentru aceasta să renun
țăm la adaptări ? Credem că nu 1 Povestirile, 
nuvelele și romanele adaptate pentru micul 
ecran nu constituie doar o nouă formă de 
percepție literară, dar provoacă, îndeobște, la 
telespectatori, dorința de a citi in întregime 
opera literară pentru care emisiunea respec
tivă le-a trezit interesul. Faptul că un roman 
sau o nuvelă este asimilată mai repede de in
divid și ridică mai puține obstacole fanteziei 
sale decît textul tipărit este departe de a-1 
face leneș sau de a-i diminua pretențiile față 
de calitatea realizării artistice. Experiența a 
dovedit că astfel de emisiuni declanșează în 
telespectatori dorința de a se familiariza de
taliat cu opera literară respectivă. O anchetă 
sociologică întreprinsă recent în rindul unor 
lucrători din domeniul difuzării cărții (librării 
și biblioteci) a arătat că numai în București, 
cererea operelor „adaptate" a crescut cu pes
te 30% în perioada următoare emisiunilor 
respective. Să fie numai o coincidență ?

Problema rolului pe care îl au adaptările 
televizuale ale operelor literare nu poate fi în
țeleasă dacă nu o raportăm la modul în care 
asemenea emisiuni influențează vînzarea și e- 
dițiile crescînde ale cărților, constituind una 
din cele mai importante pîrghii ale educației 
literare. în fond, nici un program de televi
ziune nu își propune să înloouiască cartea și 
regizorul unei „adaptări" n-o să se considere 
jignit dacă cititorul, după lectura operei res
pective, va afirma că aceasta l-a interesat 
mai mult decît varianta ei televizată. In mod 
paradoxal, cel mai mare succes al unor ase
menea programe ar fi tocmai faptul că citito
rul să ajungă la această concluzie în privința 
unui număr cit mai mare de lucrări, deoarece 
aceasta presupune că a fost determinat să le 
citească.

„Peisaj din Delta 
Dunării", „Dealuri 
la Leordeni—Argeș“, 
„Toamna la Bicaz“, 
„In țara Birsei", 
„Vedere generală— 
Babadag", „în Mun
ții Apuseni" ș.a.). 
constituie intr-un a- 
nume sens un liric 
volum de note. în
semnări sau reporta
je de călătorie.

Desigur că in arta 
Clarei Cantemir nu 
se petrec drame, nu

I vădită a decoratlvis- 
! mulul, care în unele 
I lucrări („Ritm flo

ral", „Sorcova". „Si
ghișoara", „Amintiri 
din Sighișoara“ ș.a.) 
trimite explicit la 
prototipuri textile 
sau de vitraliu.

• Tot mai eviden
tă apare în ultima 
vreme tendința unor 
graficieni de a ex
plora capacitățile 
dramaturgie?, poe
matice ori dc suges
tie, ale culorii, fapt 
rămas nu și fără un 
sensibil ecou dc pu
blic. mai puțin re
ceptiv la valorile 
unei grafici alb-ne- 
gru (îndeosebi a gra
vurii). Unei aseme
nea picturalități. în
țeleasă diferențiat, 
ca sinteză a anumi
tor mijloace de ex
primare plastică și 
nu ca hibrid, se cir
cumscrie și 
artistului

Constantinescu. 
„Dealuri iarna". „A- 
miază dobrogeană", 
„Primăvara“. ..Deltă" 
vădesc predispoziții 
picturale nu numai 
prin materie, exube
rant și generos răs- 
pîndită în lucrări, ci 
prin însăși natura 
genului abordat cu 
predilecție — peisa
jul — a întregii sale 
concepții asupra rea
lității naturii, 
care elementul

graflca 
Miron

e- 
ritmu- 

al 
în

matic devine un 
chivalent al 
rilor vegetale, 
vieții sublimată
clorofilă, a unei po
ezii pe care retina o 
decantează zilnic în 
obiectele mărunte.

POSIBILITĂȚILE
MEICEI ■>

• Clara Cantemir, 
la a cincea expoziție 
personală, se vădește 
aceeași înzestrată a- 
cuarelistă. credin
cioasă genului căruia 
îi sondează pină la 
epuizare resursele, 
subtilitățile. Peisaje
le sale, de un amplu 
registru geografic 
(..Peisaj. Gura Hu
mor", „Vatra Dor- 

înserare",

sînt fluturate neli
niști de împrumut 
sau ostentative pro- 
funziuni de cugetare. 
Arta ei e directă, 
caldă, lirică pînă la 
Ingenuitate, degajă o 
sinceritate tranșantă 
care cucerește, o ne
cesitate vitală de a- 
devăruri simple și 
terestre, dar stabile. 
Ea vehiculează o 
lume de valori greu 
de demonetizat. E a- 
devărat că in expre
sia sa plastică se 
simte absolutizarea 
ușor pedagogică a 
unei experiențe, de 
altfel bogată și nu 
fără bune rezultate.

Cornel Radu 
Constantinescu

•) Expoziția de 
grafică, Miron Con
stantinescu, Galerii
le Fondului Plastic 
din B-dul Bălcescu 
Nr. 23 și Expoziția 
de pictură Clara 
Cantemir, Galeriile 
Fondului Plastic din 
Calea Victoriei Np. 
132, București,

de care nu se poate 
lipsi, tot zilnic.

Discursivitatea plas
tică a motivului, vi
ziunea sa aproape 
sărbătorească asupra 
lumii (culori calde, 
pure, luminoase, dis
puse in ritmuri ner
voase, alteori aglo
merate ca niște mici 
explozii de bucurie) 
e explicabilă poate 

solicitarea

ceri vinul casei 
„Rustica", te pricop
sești cu același vin 
al casei. fără bu
chet, acru sau amar 
(depinde de felul in 
care au fost sticlele 
depozitate sau frapa
te), cu aceleași surpri
ze în aflarea nu știu 
căror reziduuri. Prin
tr-o simplă, și trebuie 
să recunoaștem, nu la 
îndemina oricui denu
mirea, vinul fără me
rite a fost numit vinul 
casei. Cred că desco
peritorul a fost 
miat substanțial, 
cum am auzit că
brut anonim al disti
hului „băutura ideală, 
este apa minerală", a 
primit pentru memo
rabila sa creație nici 
mai mult nici mai pu
țin decît cîteva mii 
de Iei. Oricum, desco
peritorul trebuie re
munerat bine, căci co
moditatea nu e întot
deauna un samar prea 
ușor.

casei riști să te ridici 
— privindu-te de pe 
lături — multiplicat, 
în definitiv, cui da
torăm această memo
rabilă descoperire ? A- 
celuiașl motiv pentru 
care sarmalele și mă- 
măliguța sint specia
litatea casei in multe 
restaurante : comodi
tatea. Ce e mai comod 
cînd ai o rețea de 300 
de unități decît să 
oferi prin Vinalcool 
multiplicarea aceluiași 
vin in trei sute de 
„specialități ale casei", 
mai ales că nu trebuie 
să faci vreun efori în 
plus de a le boteza 
așa cum se înttmplă 
cu nu știu care pînze- 
turi : Florela, Sorela, 
Sanda, Florica (șl a- 
dăugați dv„ toate nu
mele feminine pe care 
le știți, inclusiv Car- 
mencita). Indiferent că 
bei un pahar la „Ciș- 
migiu", indiferent că SULINA Motiv lipovenești

pre- 
așa 

cele-
După ce am venit 

cu această expunere 
de motive credem că 
împărțirea oameni
lor pe categorii, cel 
puțin la Autobaza 3- 
călători ar trebui să 
fie următoarea : șo
feri, oameni buni și,., 
unii, foarte puțini, 
care mai trec prin 
stații fără să opreas
că, care se întrec mai 
mult cu paharul de- 
cit cu kilometri, care 
cred că dacă știu să i 
miște volanul în 
dreapta și în stingă

•k
La Autobaza 3 

lători sosesc 
scrisori. Să 
cîteva din ele. 
una de la Comitetul 
de Stat al Geologiei, sint conductori auto, 
care în urmă cu cî- Așa ar fi mai bine!

r

8
că- 

multe 
răsfoim 

Iată

Foto : AGERPRES

Orchestra de muzică popu
lară a ansamblului Peri- 

nița (Urmare din pag. 2>)

vară a domnescului meu nimb, 
proclam explozia ființei mele“.

concentrări

Icctual și poet într-o țară ca a 
noastră, unde preocupările ideo
logice încep iptens de pe bănci
le școlii. Căci trăsătura care-1 va 
impresiona pe cititor în „Răsfrîn- 
gerile" lui Cezar Baltag (acest 
„joc secund“, cum ar fi spus Ion 
Barbu, această reflectare, cum ar 
spune un bun marxist) este mul
tilaterala sa informație, din tre
cut și prezent, cu despicături de 
fascicole orbitoare de lumină în 
spre viitor, mereu minate de up 
suflu cogitațional.

Spuneam că lirica lui Baltag 
e o explozie. De altfel el însuși 
o decretează :

„Eu voievod adolescenței și / 
prin inxăși voia sunetelor flaut / 
al unei neaflate melodii / pe ca
re cu viața mpa o caut, / chip 
palid din secunda suverană / 
cînd totul și nimicul se ating / 
și îmi apasă umerii enorm / po-

PREMIILE UNIUNII
(Edict)

De fapt nici nu e vorba de

!

...____ _  ____ ___o
explozie, ci de niște explozii în 
lanț, niște explozii de diamante 
și cristale ce reflectă în culori 
și lumini confruntarea poetului 
cu realitatea și cu sine însuși. 
Transfigurarea în această reflec
tare e o regulă, iar imaginea și 
metafora nu trădează însușiri fo
tografice decît cel mult ca pre
text. Totuși poetul nu încearcă 
o evadare din realitate, dintr-o 
realitate care conceptual depă
șește indefinit realitatea strict 
senzorială sau pe cea circumscri
să prin reprezentări cumulate 
senzorial și combinate mintal. 
Meditația este aceea care spar
ge barierele imediatului, extin- 
zîndu-i spațio-temporal raza din
colo de „realitatea naivă". Prin 
această transcindere. caracteristi
ca epocii în care un pol al cu
noașterii descîlcește miezul nu
clear al materiei iar celălalt scru
tează cosmosul și-i încalcă fron
tierele, Baltag este un poet mo
dern.

Dar ca orice lucru nou poezia 
sa cere un efort de apropiere. 
„Să nu mă citească cine nu-i 
matematician" — zicea Leonar-

do da Vinci. De acest fel de 
poezie, cum este al lui Cezar 
Baltag, Nichita Stănescu, 
Blandiana, Ion Alexandru și 
ții, s-ar putea spune, pornind 
la deviza marelui florentin, 
nu se apropie cine nu vrea 
cugete. Sau să se apropie, dar 
atunci sa știe că va fi obligat să 
cugete, ca să străvadă prin ima
gini realitatea ce-1 atrage mag
netic pe poet, acel njîine de ca
re vorbesc atît de fervent și 
frecvent poeții de azi, și poetul 
„Răsfrângerilor“ cu ei împreună :

Ana 
i al

de 
să 
să

„Visul meu e o trecere, / au
zul meu e o trecere, / sîngelo 
meu e cea mai frumoasă că
lătorie / spre inima dulcelui 
mîine / pe care / îi voi numi 
fiul meu / și îi voi da cuvintele 
mele / și ochii / și soarele meu / 
și rîurlle, / și îl voi pupe stă- 
pîn / peste numele meu I și a- 
mintirea mea / și izbinzile, / aici, 
pe aceste coline / undo eu voi 
fi mai departe / roată, / deal, / 
inimă". (Răsfrîngere în acum).

E, în această imagine, o ar
cuire de curcubeu din trecut prin

prezent către viitor, cn omenes
cul ca osie, cu pămîntescul și cu 
vatra cu punct de sprijin arhi- 
medic.

Fiorul „Mioriței", de veșnicie 
a stelelor, de dor al continui
tății vieții își strecoară și în a- 
ceste versuri, ca în cele mai mul
te ale lui Cezar Baltag, o șuviță 
de aur. într-un cîntar, durerea 
poetului din această carte ar 
trage mai greu decît bucuria lui 
de a trăi, dar încrederea lui în- 
tr-o valută ascendentă cu teme
lia în ceea ce viața clădește și 
lasă după ea, l-a salvat. Să nu 
uităm că Faust în pariul dintre 
Dumnezeu și Mcfisto, pierzînd 
în aparență, cînd se incinta de 
viziunea viitorului și cerea clipei 
să se oprească, abia prin această 
încredere în vuitor se salvează 
și ajunge la nemurire. Bătrînul 
Goethe știa foarte bine în ce 
consistă esența nemuririi ome
nești, anume în a proiecta ca 
ideal de luptă aceasta : „Să stai 
pe vatră liberă cu popor liber".

In generația nouă a poeților 
din România socialistă, Cezar 
Baltag se înscrie cu precizie în 
unghiul de cocori care despică 
orizonturi noi poeziei noastre, 
fără să uite de unde $i--a luat 
zborul.

-

Contribuția 
exemplară

interiorizări melancolice șt subli
nieri frenetice care fac extremele 
să se atingă. Poleiurile albastre ale 
lunii „ard", cuiburile sint pline de 
„pulbere și pară", copacii poartă 
„mușchii de fosfor*, stalactitele 
deschid o gură tragică șl răzvră
tită, marea are coama grea de 
spume, ca un ratat neptunic ar? 
măsar, valurile lovesc „nostalgic", 
„mari chlnovalurl*, „vlbrind de 
un sunet orflc unduloș'1, ziua 
cîntă ,,ca o fanfară*, mișcarea „stă 
gata să conspire șl să preschim
be-" flăcări și gaz* pojghița 
dulce.a formelor șubțire^, frumu- 
sefeg „delirează*. Percepția exta
tică a universului stăplnește.toa
te poemele, versurile lor grele de
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CUNOȘTINȚĂ la Consiliul
de Miniștri

CU TINERETUL SOVIETIC
Mi- 
Ro-

Ho'.ul Casei de cultură a ti
neretului din mfonut Tudor 
Vladimirescu din Capitală 
găzduiește expoziția de foto
grafii „Tineretul Țării Sovie
telor“. Infățișlnd aspecte din 
viața și munca tineretului so
vietic, expoziția a fost primită 
ou interes de vizitatori.

Primele imagini care se suc
ced, prezintă secvențe din 
lupta eroică a tinerei generații 
din perioada războiului civil, 
pentru instaurarea și apărarea 
Puterii sovietice. în continua
re, fotografii de o reală auten
ticitate redau aspecte din 
munca Comsomolului pentru 
construirea societății socialis
te. Panourile cu imagini din 
timpul construirii barajului 
Hidrocentralei de la Dnepro- 
stroi. de la Combinatul meta
lurgic din Magnitogorsk, de
vin documente ale entuzias
mului tineresc pe șantierele 
țării.

Marele Război pentru .4- 
părarca Patriei și perioadei 
imediat următoare le-au fost 
rezervate imagini relevind a- 
portul milioanelor de tineri la 
nimicirea armatei hitleriste și 
apoi la reconstrucția uzinelor, 
orașelor, satelor distruse. Vol- 
gogradul refăcut din ruine, 
Leningradul eroic, renăscut, 
amintesc de epoveea primilor 
ani postbelici. In imaginile 
următoare prin fața vizitato
rului se perindă aspecte de la 
ultimul Congres, ol XV-lea, al 
Comsomolului precum și de 
pe locurile unde se înalță im
portante obiective economice 
ale construcției comunismu
lui. „Comsomoliștii pe ogoa
re“, „Primirea în rindurile 
Comsomolului“ sînt cîteva din 
fotografiile care reproduc ima
gini și preocupări din viața 
tinerilor comsomoliști. în con
tinuare vizitatorul ia cunoștin
ță de o gamă variată a do
meniilor îfi care tînăra gene
rație a Uniunii Sovietice este 
prezentă. „La Institutul de 
ghețuri veșnice din lacuția”, 
„Cuceritorii Cosmosului”,
„Chimiștii”, „La Universitatea 
serală" sînt numai cîteva din 
imaginile ce pot fi citate.

Un loc important în cadrul 
activității de zi cu zi a tinere
tului sovietic aste destinat cul
turii și sportului. Imagini grăi
toare in acest sens ne oferă 
fotografii cum sînt : „Viteza 
secolului XX", „Turiștii în ex
pediție“, „Lev Iașin“, etc. Nu 
au fost omise nici portretele 
fotografice reprezentând tineri

comsomoliști cu profesii și 
preocupări diferite.

Expoziția deschisă la Casa 
de cultură a raionului Tudoi 
Vladimirescu, din inițiativa 
delegației Comsomolului care 
cefe in aceste zile oaspete al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
constituie pentru tinerii din 
Capitală un nou prilej de a 
cunoaște tineretul țării priete
ne. cu preocupările și realiză
rile sale.

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Gheorghe Maurei, a 
primit vineri dimineața pe dl. 
Paul Gray Hoffman, directorul 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare.

Oaspetele a fost însoțit de 
Raymond Etchats, reprezentantul 
pentru Europa al Programului și

Guillaumc de Spoclberch. asis
tentul special al directorului.

La întrevederi?, care s-a des
fășurat într-0 atmosferă cordială, 
au luat parte Petre Blajovici, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Petro Lupu, președintei© 
Comitetului de Stat pentru pro
blemele organizării muncii și pro
ducției și ale salarizării, Constan
tin Flitan, adjunct al 
afacerilor externe.

ministrului

I. TIMOFTE

* *

CONSTRUCȚIA
PAVILION

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii So? 
claliste România, Ion Gheor
ghe Maurer, a primit vineri 
dimineața pe dl. Pinhas Sapir, 
ministrul finanțelor al Izrae-

La întrevedere, 
desfășurat într-o 
Cordială, au luat parte Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior, precum și Eliezer 
Doron, ministrul Izraelului la 
București.

care 
atmosferă

Primăvara

• TIRIAC DIN NOU VICTORIOS

• VOLEIBALIȘTII MEXICANI ÎNVINGĂTORI LA BUDAPESTA

• PARTIDĂ MIXTĂ
La plimbare.

• Intr-un meci internațional amical de volei desfășurat la 
Budapesta, reprezentativa masculină a Mexicului a învins cu 
scorul de 3—1 (14—16, 15—12, 17—15, 16—14) selecționata de 
juniori a Budapestei.

• Campionul României la tenis, Ion Țiriac, a obținut 
o frumoasă victorie în turul III al probei do simplu bărbați 
din cadrul concursului internațional de la St. Petcrsbourg 
(Florida). Țiriac l-a întilnit pe cunoscutul jucător indian 
Premjit Lall, pe care l-a învins în două seturi : 7—5, 7—5.

■— • * A.'-'va invita
pe stadion

(Urmare din pag. I)

rlența dobîndltă ptnă acum, 
nr întăresc convingerea că 
șl această nouă ediție a 
popularei competiții va pur
ta, încă din prima sa etapă, 
semnele reușitei.

Participarea, prezența ac
tivă și mobilizatoare a tine
retului la întrecerile Sparta- 
chladci are sensuri multiple 
șl importante înrîurlri asu
pra formării sale. Prin a- 
ccasta se realizează o împle
tire armonioasă a preocupă
rilor profesionale și intelec
tuale ou practicarea organi
zată a cxercițlilor fizice, In 
scopul recreerli, al odihnei 
active șl dezvoltării fizice 
multilaterale. In felul aces
ta, o parte din timpul liber 
al tinerilor capătă o între
buințare mult mal rațională, 
cu puternice efecte educative 
și igienice : se creează, ast
fel, convingerea și obișnuin
ța practicării periodice și 
sistematice a exerclțillor fi
zice șl sportului.

Spartaohiada de vară a 
tineretului constituie, tot
odată, un bun prilej pentru 
asociațiile sportive, în cola
borare cu comitetele U.T.C. 
din întreprinderi și Instituții, 
să-și demonstreze capacita
tea organizatorică, atît în 
direcția mobilizării unor 
mase tot mal mari de tineri 
la startul întrecerilor, oît șl 
în privința creării celor mal 
favorabile condiții de desfă
șurare a concursurilor. Toți 
factorii interesați trebuie să 
se străduiască să asigure o 
atmosferă caldă, plină de 
voioșie întrecerilor Sparta- 
chiadel. Tendința de încăr
care a acestor activități re
creative cu forme birocrati
ce, diferite statistici, mani
festată în anii trecuți, care 
a alterat însăși conținutul și 
caracterul ci, trebuie înlătu
rată și combătută pretutin
deni, cu toată hotărîrea.

Asociațiile sportive, orga
nele U.C.F.S.. în colaborare 
cu cele ale U.T.C.. sînt che
mate să asigure terenurile ș 
materialele sportive necesa
re desfășurării in bune con- 
dițiuni a întrecerilor Sparta- 
chiadel, cadrele tehnice cari 
să-i îndrume și să-i inițiezi 
pe tinerii participanți.

Pentru lărgirea adeziuni 
masei de tineret la practica 
rea exercițiilor fizice ș 
sportului, concursurile orga 
nizate la ramurile sportivi 
înscrise în regulamentu 
competiției vor trebui corn 
pietate cu alte activități re 
creative și stimulatorii ci 
drumeția, cicloturismul, gim 
nastica de înviorare și alte 
le.

Dincolo de rezultatele p, 
care le vor obține viitori 
participanți la Spartachiad: 
— dintre care cei mai talen 
tați vor promova, fără îndo 
ială, în marele eșalon a 
sportivilor noștri de per 
formanță — competiția ce s 
inaugurează astăzi are atri 
butul unei acțiuni de amploa 
re menite să răspîndească ș 
să dezvolte dragostea pentr 
sport, pentru mișcare în ae 
liber, în rindurile tinerei ge 
nerații din patria noastră.

I T A T E AU A L

• Mașină

• Locomotivă

farà conducător

• Imagini

TELEVIZIUNE conservate

de 
au

In vizită la Expoziția „Viața și munca tineretului sovietic 
in imagini"

Foto : C. CONSTANTIN

ginditoare"

DE TOATE

(Agerpres)
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folosință a podului de pe Șer-inVedere generală a magistralei Nord-Sud după darea 
ban Vodă

h?r~r» rjb»

18,00 — Pentru cei mici. __ 
cranul cu păpuși : Isprăvile lui 
Perurima ; 18,25 — Pentru 
nâretul școlar. La șase pași de 
o excursie. Emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari ; 18,58 
— Ora exactă ; 19,00 — Telejur
nalul de seară. Agenda economi
că ; 19,27 — Buletinul meteoro
logic ; 19.80 — Ancheta T.V. j 
20,00 Teleenciclopedia ; 21,00 —■

Filmul serial „Sfîntul" ; 21,50 — 
Interpreti de seamă ai scenelor 
noastre lirice ; 22,04 — Scoica. 
O producție a Studioului cinema
tografic „Al. Sahia” ; 22,15 — 
Concursul de muzică ușoară al 
Euroviziunii. (Viena — 1967). în
registrare din transmisiune ,

PENTRU
LABORATOARELE I.C.E.C.H.I.M.
în Capitală, pe 

Splaiul Independenței, 
la nr. 202, se desfă
șoară lucrările de con
strucție a unui nou 
pavilion pentru labo
ratoarele Institutului 
de cercetări chimice- 
I.C.E.C.H.I.M.

Corpul principal al 
clădirii va avea șase 
nivele, iar cele două 
corpuri anexe cîte 
cinci. Pentru crearea 
unor condiții optime 
activității de cerce-

tare, proiectanții au 
prevăzut dotarea con
strucției cu instalații 
de aer comprimat, fri
gorifice și cu sisteme 
speciale de ventilație. 
Laboratoarele sint 
prevăzute cu mobi
lier fix : mese din be
ton. acoperite cu gre
sie sau porțelan, în 
funcție de necesitățile 
tehnologice, și prevă
zute cu diverse in
stalații necesare cer
cetării.

Noul pavilion este 
destinat laboratoare
lor de elastomeri, fi
bre sintetice, colo
ranti, mase plastice, 
detergenti, de analize 
fizico-chimice și sin
teze organice. El va 
mai cuprinde o sală 
de ședințe și comuni
cări științifice, o bi
bliotecă documentară 
și un depozit de cărți.

• Selecționatele feminine ale Japoniei și Braziliei, care 
nu sosit la Gottwaldov în vederea participării la campiona
tele mondiale de baschet, au susținut meciuri de antrena
ment în compania unor echipe locale. Reprezentativa Japo
niei a Învins cu scorul de 86—38 (41—18) echipa feminină 
T. J. Gottwaldov, iar cea a Braziliei a pierdut cu 40—63 (26- 
30) la echipa masculină a aceluiași club.

Ingineri și oameni 
știință din Moscova 
realizat o mașină de gă
urit in coordonate care 
„gindește" și „simte". 
Mașina este prevăzută 
cu comanda-program. 
Ascultând de ordinele 
programului elaborat de 
om, „mina" acestei ma
șini robot deplasează 
piesa prelucrată, ampla- 
sind-o in dreptul bur- 
ghielor dintr-un loc în 
altul, pe orizontal. Pre
cizia prelucrării la o 
astfel de mașină ajunge 
la 6 microni.

grafii și imagini, cores
punzând magnetofonului 
înglobat in aparatul de 
radio. A pășind pe o cla
pă va fi posibilă copie
rea pe bandă a oricărei 
imagini televizate dorite 
și reproducerea pe tele
vizorul propriu.

Dispozitivul de memo
rizare pentru imagini 
poate fi prevăzut și cu 
un releu pentru a copia 
o emisiune televizată în 
absența proprietarului 
televizorului sau cind a- 
cesta doarme.

Seria 1967 a televizoa
relor americane prevede 
înglobarea unui sistem 
de memorie pentru foto-

La începutul anului 
1967 a intrat în funcțiu
ne, la Uzinele de gaze 
din Hamburg, o locomo
tivă fără conducător, care 
încarcă cocsul și apoi îl 
descarcă la o rampă. In 
cursul acestui ciclu de 
lucru, care se repetă me
reu, locomotiva este co-

mandată de la distanță 
doar pentru încărcarea 
piloților de cocs în va
gonul anexă, în timp ce 
toate celelalte operațiuni, 
precum și descărcarea la 
rampă, se efectuează au
tomat. după un program 
memorizat. Toate co
menzile, care se acumu
lează la o centrală, sint 
codificate și retransmise 
locomotivei. Transmite
rea. comenzilor de la 
centrală la locomo
tivă și vagonul anexă 
se efectuează cu frec
vențe de emisie intre 
50... 100 Hz, una din cele 
trei faze ale firelor de 
contact ale mecanismu
lui motor servind ca 
dispozitiv de transmisie.

—

Concursul pronosport Nr. 15

La etapa din 16 aprilie 
pronosticurile sînt acordate 
de maestrul emerit al spor
tului AL. APOLZAN 

I. Dinamo-București 
— Rapid 
Steaua-Progresul 
Jiul-Dinamo 
Pitești 
Petrolul-Steagul 
roșu 
Farul-U.T.A.
„U“ Cluj-Poli- 
tehnica

VII. C.S.M.S.-Univ.
Craiova 

VIII. Siderurgistul Ga- 
lați-Politehnica 
Buc.

IX. A. S. Cugir-Mi- 
nerul Baia Mare 
Bologna-Juven- 
tus 
Lecco-Fiorentina 
Torino-Cagliari 
Venezia-Interna- 
zionale

II. 
III.

IV.

V. 
VI.

X, 2
xî,

1

1
X, 1
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TINERETULUI COMUNIST
ecouri, se înalță ca talazuri ocea
nice, umflîndu-se mereu, chinuin- 
du-se uncie pe altele intr-o tai
nică atracție magnetică, într-o 
rostogolire grăbită către finaluri 
tumultoase care descătușează i- 
mense orgi. Mișcarea aceasta se 
poate urmări foarte bine în fasci
nantul proiect ol sădirii viței de 
vie la paralela 80°, expus dintr-o 
suflare, cu o febră crescîndă mo
lipsitoare, extraordinară.

Dacă temperamentul Doinaș se 
situează la antipodul seninătății 
clasice, nu e mai puțin adevărat 
că atracția ei o trăiește extrem de 
viu. „Omul cu compasul“ e poetul 
epocii și lumii noastre, indirjit 
să-i construiască fizionomia după 
modelul formelor desâvîrșite, îm
pliniri riguroase ale ideii lor. Dar 
creasta nu înțelege să o facă in 
mod utopic, renunțînd la lucidi
tate și la conștiința că viața sa se 
refuză încă tiparelor ei ideale și 
că revine, îndărătnică, nu o dată, 
la excrescențe impuse.

Rostul său, poetul îl vede în a 
relua nedescurajqi desenul ețem- 
plar cu credința că sensul lui vg 
străluci triumfător mereu peste 
accidentele efemere ale firii, afir- 
mîndu-i năzuința spre perfecție. 
De aici tensiunea dramatică a a- 
cestei lirici nedescurajată în a dis
tinge mereu virtualitatea împlini
rilor fără cusur prin infinita varie- 
țate a formelor vieții.

Aspirația spre armonia clasică e 
trăită de un spirit pe care l-a for
mat lumea socialistă, sentimentul 
fierberilor și transformărilor neis
tovite, isțprice din jur. Ele îi dic
tează foamea de sublimare con
vulsivă, patetică, prin care lucru
rile își caută tipare ideale neal
te robile. Reducția geometrică e 
refuzată ca simplificatoare, sensi
bilitatea poetului fiind invadată 
de varietatea infinită a materiei, 
îndrăgostită de ea și ostilă ideii 
de a o diminua în vreun fel. Sub
limarea universului, Doinaș o cau
tă într-o potențare și nu într-o 
scădere, într-o epuizare a virtuali
tății formelor prin ridicarea lor la 
splendoare. Permanențele lumii 
noastre, el le descoperă ipțT-Q 
astfel de proiecție purificatoare.

Cu această optică înțelege să 
celebreze proiectele constructive 
ale socialismului; „Slăvesc pita- 
gorejeș sămînță / a lucrurilor, 
melosul abstract / magnetic cîmp 
de vis și de voință / în care pro
blematica ființă / a timpului se 
convertește-n act“. (Oda la ci
frele de plan). O mențiune spe
cială merită baladele lui Ștefan 
Augustin Doinaș. Ca și regretatul 
Radu Stanca, el s-a simțit împins 
să resuscite această specie poetică 
de ilustre tradiții, nu însă în di
recția livrescului, ci a miticului. 
Epicul și dramaticul se estom
pează aici în favoarea valurilor de

simbol ale faptelor cîntale. Ba
lada devine o parabolă care-și as
cunde schema universalizantâ sub 
falduri fastuoase, legendare. Re
constituirea cadrului, Doinaș o 
face cu o voluptate picturală, a- 
proape parnasiană. Cucerirea ce
tății Amisus devine un spectacol 
tragic de o rară putere sugestivă. 
Limbile flăcărilor se înalță deo
dată înalte „ca păunii Asiei, ce 
țipă / desfăcîpdu-și coada roșie în 
pripă” și-i cheamă pe romani la 
jaf, scormonind „lunatici“ aurul 
și argintul, cuceritorii sfidează 
„cenușa velrelor pustii"; spada 
cade „rece" peste sărutări. „o- 
chiul verde-al lunii“ contemplă 
ruina. In Mistrețul cu colții de ar
gint, piesă antologică, găsim toate 
detaliile tablourilor cinegetice, 
prințul, gonacii, vînatul mărunt a- 
lungdt de ei, „vulpile roșii", „ie
purii mici", „căprioara cuminte“, 
„linxul ce rîde cu ochi sclipitori", 
codrul întunecat, chemarea tin- 
guitoare a cornului. Decorul gotic 
reconstituit cu erudiție ne infim- 
pină în Balada întrebării lui Par
sifal, castelul de bronz, donjua- 
nele năpădite de pecingine, ogi
vele căzute peste balcoane, stră
jerii din turn, cavalerii rătăcitori, 
Un fum misterios trece însă peste 
imaginile acestea dăruindu-le con
turul mitic. Personajele capătă tră-

sàturi suprafirești. Alexandru, re- 
fuzînd apa, le apare oștenilor săi 
ca un zeu. întreaga natură boleș
te odată cu regele Pescar. Sădirea 
viței de vie la paralela 80Q e un 
acț miraculos, menit să schimbe 
ordinea cosmică. Eroii rostesc for
mule sacramentale, reclamimi ca 
intr-un ritual unelte și arme anu
mite. Prințul din Levant își chea
mă soții să lovească mistrețul fer
mecat, pe rimi, cu săgeata de 
lemn, de fier și de foc. Dramatis
mul baladei devine un ceremonial 
de inițiere în mistere tulburătoare 
ale firii. Totul concură pe un tîlc 
filozofic. Vânătoarea fiarei care nu 
se arată, cind e căutată, dar a- 
pare fără să fie simțită și-și ucide 
urmăritorul, se transformă într-o 
alegorie despre tragismul iluziilor 
umane, întrebarea lui Parsifal, în
tr-o parabolă pe tema biruirii por
nirilor omenești, acolo unde căm 
tarea țintește să atingă sursa vieții 
veșnice. Meditația nobilului Lu- 
cylluș pe ruinele cetății Amisus e 
o revelație tragică a vanității am
bițiilor, careni mină pe cuceritori 
să semene moartea.

Farmecul acestor balade constă 
în capacitatea lor de a se ridica 
peste anecdotă la asemenea figu
rații mitice generalizatoare și eloc
vente. Doipaș știe să dea versuri
lor sale o dependență tainică, fas-

cinantă, de o formulă incântatorie 
cu valoare gnomică. El e un poet 
reîntors la rigorile clasice după ce 
a trecut prin iadurile liricii mo
derne și are fața pîrjolită de flă
cările lor, II redeșcpperă astfel 
pe Goethe dar nu pentru senină
tatea lui, ci pentru acel „Daimo
nion“ secret, care-l stăpinea, și pe 
care l-a relevat, conștiinței lirice 
românești, Blaga.

Căutărilor lui Doinaș li se cu
vine un pluș de stimă și pentru 
sensul lor intr-un moment cind 
imaginea gratuită și nu o dată in
coerentă, reflexibilitatea simulată 
și ascunsă sub simplul verbiaf 
abstract, poza sau platitudinea 
pretențioasă, caracterizează o par
te din versurile înflorite în pagi
nile revistelor literare. Plin de 
substanță, capabil să se ridice la 
adevărata altitudine meditativă 
nutrită cu sevele vii ale prezentu
lui și culturii, să capteze muzica 
orifică a cuvintelor și să o organi
zeze in savante acorduri, cântăre
țul Omului cu compasul merită pe 
deplin, după opinia mea, să fie 
integrat în dezbaterea, privind a- 
cordarea premiului Uniunii Tine
retului Comunist pentru poezie. 
Ar fi încununată prin acordarea 
unei asemenea recunoașteri, o 
contribuție de pe acum, exem
plară.

X.

XI.
XII. 

XIII.
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Intre simplu și grandios
(Urmare din pag. 1)

a fundului. Și peste ele se va 
înălța barajul deversor. Iar 
sus, peste baraj, ei văd de 
asemenea, cu anticipație, șosea
ua aeriană și linia ferată care 
va'uni cele două maluri.

■k
In fața peisajului prezent de 

la Porțile de Fier mă gindeam 
la viitorul lac de acumulare 
care va invada o suprafață in
tensă de teren, La cele
24 milioane m. c. excavați 
din roca granitică, la cele 
8 milioane m, c. umplutu
ră și la cele 3 milioane m.c, 
beton, Mă gîndesc la frumuse
țea ecluzelor care vor face loc 
convoaielor de vase in timp 
măsurat cu minutele. încrun
tarea inginerului șef Gheorghe 
Zaharia, care calculează de pe 
acum apa care se va strecura 
astfel din lac fără să fie valo
rificată in kW, mă face să zîm- 
besc. Mă gindesc la milioanele 
de minute ale lui și ale altora 
ca el pierdute in nopțile ne
dormite, cind calculau și fă
ceau formule algebrice pentru 
realizarea batardoului... „Lu
crăm pentru intiia oară așa 
ceva. Mă gindesc la clipa cind 
au găsit formula cea mai bună 
muncind in laboratoare cu 
stînci infinitezimale și reuși
seră. „In privința etanșeității 
am obținut rezultate foarte 
bune",

De sus, de pe cea mai înaltă 
cotă a batardoului privesc tre
cerea întunecată a valurilor 
înghesuite. Și tot de aci pri
vesc ultimele săpături alo fun
dației hidrocentralei. Și iar 
gindul: cum au putut oamenii 
aceștia să rupă îp două flu
viul ? Ei recunosc evident, fără 
ostentație „că a fost ceva greu, 
că uneori apa le-a smuls plat
formele din ancore, iar alteori 
a năvăliț sălbatic peste ei și 
abia de s-au putut salva in ul
timele clipe A fost nevoie de 
soluții noi, uneori lucrind in 
nacele ancorate de cirligul 
macaralelor..." Acum totul e 
ceva trecut, consumat. Gindul 
lor trece mai departe spre noi 
realizări. Se montează intr-Ain 
tempo rapid macaralele uriașe 
pentru turnarea betoanelor:
25 de tone deodată, 1 500 de 
m.c. pe zi de fiecare macara. 
Autobasculante grele de cite 
27 de tone se mișcă pe fundul 
geologic transportînd roca ex
cavată. Peste fluviu saltă în
drăzneț, elastic curba aeriană 
a funicularului. Spre nord, țiș- 
nesc viaductele, dar cel mai 
impresionant răinine batar- 
doul...

Omul care mă însoțește, Do
rin Minoiu, inginer șef adjunct 
de la baraj-uzină, pare el în
suși impresionat de conturul 
lucrărilor. Și povestește cum 
va fi rezolvată navigația ceea- 
ce va permite o creștere de 
cîteva ori a graficului fluvial

în acest punct. Privește 
peste desfășurarea șantierului 
cu un fel de mindrie și urmă
rește. ca și mine, mișcările oa
menilor de pe fundul îndepăr
tat, adincit, al Dunării. 11 în
treb despre munca oamenilor, 
despre tineret. Cer cîteva nu
me. Și el surîde : „Ar însemna 
să vă dau cîteva mii. Peste 80 
la sută sînt tineri, sub 30 de 
ani". Și privește mai departe 
peste panorama amplă a 
muncii...

*
Cind uriașul lac de acumu

lare de 15 miliarde metri cubi 
va fi plin, frumusețea fluviu
lui va căpăta noi dimensiuni. 
Izvor nesecat de energie. Iar 
oamenii se vor gindi atunci la 
o ~ 'nouă valoare a sa. Sau la

misteriosul N, celălalt fluv 
subteran, născut din cele ce 
vede și care curge la mari ad 
cimi, paralel. Zăcămînt de a 
potabilă sau un nou zăcdmi 
de energie și 
indcă apa — 
știință — va 
decît platina.
tor, cind cel mai scump și n 
puternic combustibil — D< 
teriul — va fi extras tot ( 
apă.

de bogăție, 
zic oamenii 
fi mai scum

E vorba de t

Perioada optimă
nu poate fi prelungite

prin justificări
(Urmare din pag. I)

performanța înregistrată marți la 
G.A.S. Budești ; cu 5 semănători 
SPC-6 s-au msămînțat 16 hecta
re, realizîndu-se, adică, o viteză 
medie de trei hectare cu o se
mănătoare, in loc de 20, cit pre
vede planul operativ al campa
niei. In șase unități s-au semănat 
marți 30U de hectare cu porumb. 
Să uu dăm și alte explicații ace
stui start slab ; cu explicațiile nu 
vom recupera nimic. Să nu spu
nem decît că este necesar să se 
renunțe la procedee necorespun
zătoare de muncă anacronică. Nu 
prin verificarea sau întocmirea u- 
nor situații pe hîrtie, ci prin or
ganizarea și conducerea directă a 
procesului de producție în cîmp 
se realizează viteza de lucru pla
nificată, șe asigură calitatea lu
crărilor.

Că așa stau lucrurile și nu alt
fel ne-o dovedește, practic, situa
ția existentă la G.A.S. Fundeni, 
care are condiții de sol mai puțin 
favorabile decît la Budești. Oa
meni care își cunosc meseria, lu
crătorii acestei unități și-au sta
bilit hibrizii în funcție de vîrful 
previzibil al transporturilor din 
perioada recoltatului, șj-au orga
nizat forța mecanică astfel îneît 
să poată opera redistribuiri elas
tice în funcție de evoluția condi
țiilor reale din cîmp (aproape 200 
de hectare semănate pînă miercuri 
seara), iar în acest ansamblu, bi
ne pus la punct, tinerii mecaniza
tori aduc o contribuție demnă de 
luat în seamă.

Și totuși, nici la G.A.S. Fun
deni, funcționarea tractoarelor nu 
este ireproșabilă. Se ridică și aici

o problemă a cărei circulație < 
mai generală, ea angajînd î 
al ți factori în afara acelora i 
fac parte din sectorul mecanii 
unității respective. Reparațiile 

Uzinele 
și Dude 
la Dudi 
con trac ti 
mod co

pi tale se execută la 
reparații Ciulnița 
Cioplea. Mai ales 
Cioplea obligațiile 
nu sînt onorate în 
punzător. G.A.S. Fundeni 
aici tractoare încă din ultimul 
mestru al anului trecut. E 
toate tractoarele care ar fi iir 
reparații capitale ar fi fost e? 
diate Uzinei din Dudești-Ciof 
în ritmul în care se lucrează 
s-ar fi putut întîmpla ca azi, 
mătate din forța mecanic 
G.A.S. Fundeni să se afle im 
lizată. Ni se pare că o serie 
normative adoptate cu ani în 
mă, dar încă în vigoare, nu 
mulează în suficientă măsură 
țiativa și interesul pentru ex> 
tarea unor reparații de bună 
tate și fără tergiversări. Ne 
ferim mai ales la normativele 
1961 privind timpii de imobi 
re în reparații capitale a util 
lui. care numai corespund 
tereselor actuale și care, prii 
ceea că nu prevăd răspunderi 
partea uzinei în cazul neîndi 
nirii obligațiilor sale, provi 
greutăți foarte serioase în ac 
tatea beneficiarilor. Este c 
ca aceste normative să facă ol 
tul unor discuții competent« 
Consiliul Superior al Agricult 
Pentru că. și în împrejurările 
luale, explicațiile nu vor schi 
lucrurile. Oamenii din unităț 
nevoie, acum mai ales, de t 
toare în stare de funcționare, 
de explicații care să decline 
punderi.
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DUPĂ
PAUZĂ
După n paura care «-a pre

lungit timp de șn«e sâplnmîni. 
in princ ipalclc centre universi
tare ale Spaniei — Madrid, 
Barcelona și Bilbao — au 
reînceput «ăplnmîna nceașta 
grevele și demonstrațiile stu
dențești. Acțiunile au fost 
organizate pentru a coincide 
cu începerea procesului inten
tat unui grup de 10 shidcnți 
de la Universitatea din Barce
lona. acuzați de a fi încercat 
să pună bazele unei ..Uniuni 
democrate a studenților"' cali
ficată drept ilegală de autori
tăți. Data deschiderii procesu
lui a fost «minata in ultimul 
moment dar. cu toate acestea, 
manifestațiile plănuite au avut 
loc.

în capitala Spaniei. Madrid, 
cîteva sute de studenți au 
blocat marți traficul pe prin
cipalele bulevarde, mărșăluind 
pe stràzi, ocupind intersec
țiile și scandind lozinci anti
guvernamentale. La fața locu
lui au sosit detașamente ale 
poliției, dar studenții s-au 
regrupat paralizînd din nou 
circulația. O mașină a poliției 
a fost înconjurată de de
monstranți care s-au împrăș
tiat numai atunci cînd poli
țiștii au deschis focul în aer. 
In semn de protest împotriva 
acțiunilor represive ale auto
rităților. studenții de la facul
tățile de științe politice și eco
nomice din Madrid au boico
tat cursurile. Opt participanți 
la aceste manifestații au fost 
arestați.

La Barcelona, locul de 
naștere a militantei „Uniuni 
democratice a studenților“, 
boicotul cursurilor facultății 
de arte frumoase a fost 
aproape total. Peste jumătate 
din studenții facultăților de 
drept și filozofie nu s-au pre
zentat, de asemenea în aule. 
Greva studenților s-a extins și 
la Universitatea din Bilbao.

Miercuri și joi manifestațiile 
și demonstrațiile de stradă au 
continuat : cîteva zeci de stu
denți au fost arestați. Presa 
madrilenă scrie că s-ar putea 
ca unii dintre ei să fie trimiși 
in fața tribunalelor militare. 
In cursul zilei de joi, aproxi
mativ 3 000 de studenți au 
manifestat în apropierea ora
șului universitar scandînd 
..Presa liberă“, „Democrație“. 
Poliția a făcut uz de bastoa
ne de cauciuc pentru a îm
prăștia pe demonstranți. Pe de 
altă parte. 800 de studenți 
s-au întrunit joi în cadrul 
unei „Adunări libere“ la 
Școala superioară de agrono
mie protestînd împotriva ocu
pării localului școlii de către 
poliție, în ziua precedentă.

Corespondenții de presă din 
Madrid menționează că recen
tele demonstrații au fost hotă- 
rîte la începutul acestei luni cu 
prilejul unei reuniuni secrete 
a liderilor studenților, organi
zata la Pamplona și Bilbao, 
în cadrul acestei reuniuni au 
fost elaborate și planurile de 
acțiuni revendicative pentru 
primăvara acestui an. Stu
denții cer crearea unor sindi
cate studențești libere și inde
pendente față de sindicatele 
oficiale controlate de guvern. 
Recentele manifestații au fost 
primele organizate în Spania 
după ce principalele universi
tăți din această țară au fost 
închise pe timp de 10 zile, 
în cursul lunii februarie, cînd 
în întreaga țară s-au desfășu
rat puternice demonstrații 
antiguvernamentale ale mun
citorilor și studenților.

I. R.

URVGUAY. — Aspect din timpul marșului la care au parti cipat sute de cetățeni din Mon
tevideo protestînd împotriva Conferinței O.S.A., desfășurată la Punta del Este

încheierea
Conferinței O. S. A.

Începute miercuri, lucrările 
conferinței șefilor de stat ai 
țărilor membre ale O.S.A. au 
fost considerate încheiate, 
practic, după ședința publică 
de joi.

După cum s-a aflat din 
surse ziaristice de la Punta del 
Este, in cursul agitatei ședințe 
de joi președintele Johnson a 
fost nevoit să asculte din nou 
„plingerile energice ale la- 
tino-ameri  cânilor împotriva 
politicii S.U.A. in America La
tină“. In esență, latino-ameri- 
canii au cerut președintelui 
Johnson să se acorde un trata
ment preferențial pentru pro
dusele lor exportate in S.U.A. 
și facilități cu privire la folo
sirea creditelor primite din 
partea Washingtonului.

Președintele Johnson care și-a 
rezervat dreptul de a lua cuvin-

„Munca 
Penelopei“

LUPTA ÎMPOTRIVA

„MAREEI NEGRE" 

ÎN FRANȚA

Agențiile de presă descriu 
lupta care se dă pentru respin
gerea valurilor de petrol ce 
înaintează pe un front larg 
spre coastele franceze drept 
„cea mai mare bătălie de la 
sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial" (U.P.I.). O 
flotă de 200 nave militare și 
civile, 3 000 militari și un 
număr și mai mare de volun
tari civili încearcă să oprească 
cele trei straturi întinse de 
petrol, avînd o suprafață to
tală de 400 km pătrați, care 
se îndreaptă spre coastele fran
ceze minate de un puternic 
vînt dinspre nord-vest. Pescarii 
francezi au legat unul de altul 
năvoadele pe o distanță de 
18 km la nord de insula Oues- 
sant, pentru a le opri înain
tarea. Ministrul de interne 
francez, Christian Fouchet, 
care S-a deplasat la fața locu
lui a caracterizat măsurile care 
se iau împotriva petelor de 
petrol drept „munca Penelo
pei : abia apucă oamenii să 
curățe un sector, că acesta este 
imediat acoperit de petrolul 
adus de următorul flux".

Salată 
și pistoale

înarmați cu revolve
re și arme automate 
plantatorii patrulează zi 
pi noapte. Poliția a fost 
pusă în stare de alar
mă. Detașamente poli
țienești controlează dru
murile, pătrund în ba
răcile muncitorilor se
zonieri, operează ares
tări.

Cind și unde s-au 
petrecut toate acestea ? 
In statele sudice din 
America tn perioada 
războiului civil ? Sau, 
poate, în perioada de 
glorie a faimosului Far 
West ? Toate acestea 
se întîmplă în zilele 
noastre în Statele Uni

te în Imperial Valley, 
la numai 200 mile de 
Los Angeles.

Imperial Valley este 
> regiune înfloritoare 
lin Colorado, vestită 
jrin pămîntul fertil fi 
:lima sa dulce. Aici se 
zultivă diferite fructe 
'ropicale, legume, pe
peni. Regiunea, relativ 
mică în întindere 
'600 000 acri) dă anual 
o producție agricolă în 
valoare de 280 00d 000 
dolari. Venituri foarte 
mari se obțin de pe 
urma salatei. Imperial 
Valley asigură 80 la su
tă din întreaga canti

Apropiată 
decizie britanică 
privind aderarea 

la C. E. E. ?
Cercurile politice din Lon

dra consideră că guvernul bri
tanic va face cunoscută hotă- 
rirea sa cu privire la o even
tuală aderare a Angliei la 
Piața comuna în jurul datei de 
11 mai. Premierul Wilson va 
face atunci o declarație în 
Camera Comunelor, prezentînd 
concluziile la care a ajuns 
după turneul său în cele 
șase țări ale C.E.E. Aceleași 
cercuri apreciază că hotărîrea 
guvernului britanic va fi pozi
tivă și că ea va lua fie forma 
unei declarații de intenții sau 
a unui comunicat anunțînd do
rința de a prezenta o cerere de 
aderare la Piața comună. In 
prezent se desfășoară consul
tări între Londra, țările Com- 
monxvealthului și țările mem
bre ale A.E.L.S., precum și noi 
sondaje în rîndul „celor șase",

moni mm 
m PoxmiĂL Buismo

tul ultimul, a promis, potrivit 
agenției France Presse, spriji
nul său la proiectul privind 
crearea unei piețe comune lati
no-americane și a lăsat să se 
înțeleagă că guvernul ameri
can va aplica o nouă politică, 
mai favorabilă față de comer
țul cu țările în curs de dezvol
tare. Discursul pronunțat de 
președintele Johnson, conside
rat totodată ca un program a- 
merican în 7 puncte, cuprinde 
în special mențiunea că S.U.A. 
va sonda împreună cu parte
nerii lor posibilitățile de a 
oferi temporar, mai mult cu 
caracter general decît regional, 
concesii vamale in comerțul 
cu țările in curs de dezvoltare. 
Caracterul general și de pers
pectivă îndepărtată al acestei 
oferte, constată coresponden
tul agenției France Presse, 
este de natură să pună capăt 
evident, speranțelor latino-a- 
mericanilor. Toți observatorii 
sînt de părere că președintele 
Johnson. a.qpitgt să forrjiți- 
ileze'_ .un^ăjamente financiare 
precise față de latino-ameri
cani. Același lucru l-a făcut și
in consultările bilaterale pe 
care le-a avut cu diverși pre
ședinți latino-americani, con
sultări caracterizate „adesea 
delicate", și in care Johnson ar 
fi făcut dovada unei „fermi
tăți texane".

BELGIA. — In timpul unei demonstrații la Bruxelles îm
potriva agresiunii americane în Vietnam

Există imagini-simbol, 
definitorii pentru o țară, 
pentru un popor. După 
cum există țări a căror 
reprezentare nu se poa
te face decît prin secțio
nări transversale — în 
peisaj, tradiții, tn per
spective.

Bulgaria, incontesta
bil, face parte dintre a- 
cestca din urmă, ima
ginea ei — văzută pe 
hartă — fiind aceea a 
unui vast platou de 
frunze de tutun in care 
meșteri mulți și dispuși 
la originalitate au in
crustat tot lucruri care 
să nu se repete, cu toa
te alcătuind vivacele pei
saj balcanic. Marea cea 
întinsă, suflet de neli
niști și de visare al ori
cărei graniți, învinsă de 
stîncă spre Varna sau 
invingînd stinca, popu- 
lind plajele cu crene
luri de scunde cetăți și 
aspră vegetație, spre 
Burgas, și tintecul pre
lungit al unor țitere sau 
cimpoaie coborind din 
munți, o dată cu băr
bații care, în zilele lor 
de lucru, cunosc prin 
veșminte doar culorile 
alb șl negru; holdele de 
petale din „la Vallée des 
Roses", cum numesc 
ghidurile Kazanlicul cu 
trandafirii săi, și — la 
extremă — Sofia cu Do
mul lui Newski, cu Bo- 
iana cea păstrătoare de 
vechi icoane, cu uzinele 
și cartierele noi, splen- Q did desenate în perspec
tiva de pe Vitoșa, aces
tea și multe altele sînt 
culori esențiale în por
tretul țării vecine și 
prietene.

Am traversat Bulgaria 
de la vest la est și in
vers, cu. avionul și auto
buzul, drumuri de gravi
tație peste virfurile, ori 
in jurul Balcanilor, adu- 
nînd in minte — ase
meni esenței trandafiri
lor — splendide ima
gini. Era într-o vreme 
cînd soarele la Nisipu
rile de aur, la Nesseber,

X.__ ____ _____—

la Primoskoe sau și mai 
spre sud, la granița cu 
Turcia, începea să de
vină un zeu frumos, dar 
fără prea multă căldură, 
lăsind plajelor, vilelor, 
ultimilor turiști, o undă 
de dulce regret după 
zbenguiala in apele albas
tre. Intr-adevăr, cei pes
te 1 000 000 de turiști 
străini, cifră atinsă in 
1966, demonstrează că 
pentru foarte mulți, Bul
garia începe cu fereastra 
ei marină, largă cit lăr
gimea întregului terito
riu, o deschidere nu nu
mai bine luminată, dar 
tot pe atît dăruită cu oa
ze de liniște milenară, 
ingenios puse in valoare 
de gospodarii vacanțelor 
estivale.

Pornind de la mare, 
spre vest, țara devine 
prin excelență continen
tală, cu orașe și sate 
demult așezate, cu dru
muri repezi ce trec prin 
locuri încărcate de isto
rie și contemporaneitate; 
munca pămîntului, făcu
tă cu vestită pricepere 
bulgărească; peisajul in
dustrial în plină afir
mare ; un ciudat „cava
ler" săpat in piatră la 
Madara, gonind spre vre
murile noastre din cine 
știe ce umbre ale timpu
rilor de demult, și pă
duri de poem care, a- 
cum, primăvara, trebuie 
să facă bucurie ochiului 
și inimii. Iar la capătul 
a cîteva ceasuri de dru
meție ți se oferă, sur
prinzătoare, imaginea o- 
rașului fantastic Tirnovo, 
poate unul dintre cele 
mai pitorești din cite 
se pot vedea. Fluviu 
dornic de originalități, 
Iantra s-a jucat învîr- 
tindu-se asemeni unui 
șal lichid în jurul a cî
teva coline pe înălțimile 
cărora oamenii și-au clă
dit faguri de case și 
și-au tăiat brîie de dru
muri. Uzine, fabrici, băr
bați puternici și fete fru
moase ieșind seara la 
plimbare pe ciudate

străzi, cu balcoane șl 
penumbre de orient, 
fac vraja neasemuită a o- 
rașului, fost prima capi
tală a Bulgariei.

Un defileu care amin
tește de obcinele Vetrei 
Domelor te duce prin 
Gabrovo la Kazanlik, 
valea-grădină unde soa
rele sărutând pămîntul 
rodește licori cu echiva
lențe în flacoane de aur 
curat. Din costumele fe
telor Văii Trandafirilor 
nu lipsește negrul in
tens și albul curat, dar 
nici roșul de foc, împru
mutat de la flori. O dată 
cu Varna și Tirnovo, 
Bulgaria înseamnă și 
Kazanlikul și toate în
tinderile care duc spre 
Plovdiv marcate de tă
cute gorgane ridicate în 
plin plan orizontal, ase
meni unor munți ai o- 
mului, cu mii de ani in 
urmă, de neamurile tra
ce. Te oprești să asculți 
tropotele mileniilor îm- 
pletrite-n mausolee de 
humă pe care grindina 
timpului nu le-a putut 
eroda și te readuci la 
vremurile de azi descin- 
zînd în tîrgul internațio
nal din poarta Plovdivu- 
lui unde an de an flu
tură drapele din toate 
continentele. Bulgaria 
toată, Bulgaria de azi, 
țară socialistă, dinami
că, se adună aci, de la 
frunza timpurilor de tu
tun la complicate ma
șini metalurgice, de la 
blănuri și confecții de 
piele „extra“ pină la 
frumoase ecrane curba
te de televizoare, sau 
fine aparataje electrice.

Și iată Sofia. Oraș 
cufundat in vegetație 
și încrenelat cu uzi
ne și șantiere, Sofia te 
intîmpină cu zimbetele 
locuitorilor ei, oameni 
de pace și binevoitoare 
prietenie, notă esenția
lă, reprezentativă pen
tru țara zărită de noi la 
suduri de Dunăre...

EUGEN FLORESCU

tate de salată ce se 
consumă în S.U.A.-

Veniturile grase nu-și 
au, de altfel, izvorul 
numai în clima dulce 
și pămîntul fertil. Ele 
sînt obținute prin ex
ploatarea la maximum 
a muncitorilor sezonieri, 
în primul rind a așa 
numiților „braceros" 
muncitori agricoli care 
vin aici din Mexic în 
căutare de lucru. Din 
18 000 de culegători de 
salată, 14 000 sînt „bra
ceros“. Plantatorii îi 
plătesc după bunul lor 
plac, (mai puțin de ju
mătate din retribuția 
pe care o primesc lu
crătorii agricoli în alte 
regiuni) fi nu admit 
crearea de organizații 
sindicale.

La începutul acestui 
an, comitetul organiza
toric al muncitorilor a- 
gricoli din cadrul cen
tralei sindicale A.F.L.— 
C.I.O. a încercat să în
ființeze un sindicat al 
muncitorilor din Impe
rial Valley. S-a cerut,

totodată, majorarea re
tribuirii muncitorilor 
sezonieri de la 80 de 
cenți la 1 dolar pe oră. 
Plantatorii au refuzat. 
La mijlocul lui martie, 
muncitorii de la 35 de 
ferme au declarat gre
vă. Salata a început să 
putrezească pe cîmp. 
Atunci plantatorii au 
pus mina pe pistoale. 
Ei încearcă să-i deter
mine cu forța pe mun
citori să reia lucrul, îi 
urmăresc și-i terorizea
ză cu ajutorul poliției 
pe conducătorii grevei.

„Pistoalele plantato
rilor — scrie revista 
T1ME — fac din Im
perial Valley un impe
riu al hunului plac“. 
Este mai mult decît o 
notație de atmosferă. E 
o caracterizare succintă 
dar foarte exactă a în
săși mecanismului de o 
duritate rudimentară al 
exploatării miilor de 
„braceros“ veniți în 
căutare de lucru.

E. R.

R. P. D. COREEANA. — In 
laboratorul școlii normale 

din Hamhong

Raliul
„Transbal- 

kania"
La 14 mai, de la stațiunea 

„Nisipurile de aur" de pe lito
ralul bulgar al Mării Negre, 
va fi dat startul raliului auto
mobilistic internațional „Trans- 
balkania". Participanții la ra
liu vor avea de parcurs, în 
10 zile, 3 000 kilometri pe teri
toriul Bulgariei, României și 
Iugoslaviei. Traseul raliului 
trece prin Mamaia, București 
Belgrad, Skoplje, Sofia și 
Tirnovo. Scopul lui constă în 
popularizarea Peninsulei Bal
canice ca obiectiv turistic in
ternațional.

„plan pentru Rhodesia"
Oricît de convins ar părea fostul minis

tru al Commonwealthului în guvernul con
servator. Duncan Sandys, de originalitatea 
planului său cu privire la Rhodesia, pre
vederile acestui plan sînt de fapt căi bă
tătorite. în principal, Sandys propune : re
luarea tratativelor dintre Anglia și Rhode
sia ; elaborarea unei constituții care să fie 
supusă aprobării ambelor guverne ; fixarea 
unei date pentru proclamarea independen
ței „legale“ ; revocarea de către Rhodesia 
a declarației unilaterale de independență 
din noiembrie 1965, și, concomitent, înce
tarea sancțiunilor economice instituite de 
Anglia și de alte țări ; dizolvarea parlamen
tului și organizarea unor alegeri pe baza 
noii Constituții; formarea unui nou guvern 
și proclamarea independenței „legale“ a 
Rhodesiei.

Planul, după cum se vede, ține seama de 
susceptibilitățile lui Smith, întrucît toate 
prevederile sale ar urma să se înfăptuiască 
pe baza unei constituții elaborate cu acor
dul actualilor conducători rasiști de la 
Salisbury; ca atare, aceștia ar putea im
pune în textul noii legi fundamentale pre
vederi care să le asigure în continuare men
ținerea la cîrma țării. Cu ceva ocolișuri, cu

unele întîrzieri și cu niscaiva concesii, 
Smith ar putea obține deci pecetea legali
tății. Dar fi-va el, oare, de astă dată gata 
să se supună ceremonialului de legiti- 
mizare ? Ultimele declarații provenind din 
Salisbury indică mai de grabă un răspuns 
negativ.

După cît se pare, premierul rhodesian a 
adoptat tactica așteptării. Principala sa 
grijă este astăzi să facă în așa fel îneît 
săptamînilc și lunile să se scurgă fără ca să 
se întîmple ceva. Guvernul de la Salisbury 
este ferm convins că bătrînul Cronos lu
crează în favoarea sa și de aceea, evident, 
caută să cîștige cît mai mult timp, la 
nevoie trăgînd chiar de timp.

Dificultățile, însă, nu sînt chiar floare la 
ureche. Cu toate că sancțiunile economice 
au fost caracterizate de unii observatori ca 
fiind „un mit“, „o perdea de fum“ etc„ 
efectul lor sîcîie destul de mult pe smithiști. 
însă, cu sprijinul unor țări care nu s-au 
supus embargoului, și în primul rind cu al 
Republicii Sud-Africane, guvernul rhode
sian a reușit să se descurce binișor, iar 
Smith a putut să declare cu vreo zece zile 
în urmă că Rhodesia „este pregătită să facă 
față sancțiunilor“ și că în decurs de doi

ani economia se va reprofila în așa fel îneît 
sancțiunile să nu aibă nici o putere. Pre
mierul rebel a făcut, după cum se știe, o 
călătorie în R.S.A. și a caracterizat rezulta
tele ei drept „foarte încurajatoare“. între 
timp, petrolul continuă să sosească în Rho
desia — cu greutate, firește, dar în canti
tăți mulțumitoare. (Potrivit chiar presei 
sud-africane, faimoasele nave „Jonna V“ și 
„Manuela“ n-au făcut deloc calea întoarsă 
cu petrol cu tot, cum s-a crezut atunci. Ele 
își descărcaseră petrolul undeva pe coas’ele 
Mozambicului, iar cînd britanicii le-au silit 
să se depărteze nu mai avea în rezervoare 
decît... apă de mare). în plus, se pare că și 
anul acesta Rhodesia a izbutit să vîndă o 
bună parte din recolta sa de tutun.

în aceste condiții e posibil ca Smith să 
considere că poate rezista, ca și pînă acum, 
fără să dea cu nimic înapoi, fie chiar și în 
chestiuni pur formale. Independența, con
sideră el, o are deja, iar constituția și-o 
poate face și singur (a și însărcinat o 
comisie să redacteze proiectul unei noi 
constituții, pe baza căreia — afirmă unii 
corespondenți din capitala rhodesiană — 
Smith ar intenționa să declare țara repu
blică).

De aceea planul lui Sandys care, în 
esență, reia propuneri mai vechi, respinse 
cîndva de Smith, nu pare să aibă nici un 
viitor.

ION D. GOIA

„Radiografierea“ 
piramidelor

„Radiografiile" pi
ramidelor vor putea 
asigura depistarea 
culoarelor sau ca
merelor funerare 
încă nedcscoperitc. 
Savanții care vor 
folosi metoda raze
lor cosmice în cer
cetarea celor mai 
vestite monumente 
funerare ale antichi
tății și-au pus spe
ranța in aceste ra
diografii. Razele 
cosmice, rezultate ale 
reacțiilor de fuziune 
din sinul maselor 
stelare sînt raze care 
străpung în perma
nență scoarța teres
tră. Ele sînt formate 
dintr-un flux de pro
toni cu mari energii, 
care produc reacții 
atomice complexe în 
atmosfera înaltă. In 
aceste reacții sînt 
puși în libertate me
zoni care ajung pină 
La noi. Mczonii, par
ticule cu masă in
termediară între cea 
a electronului și cea

a protonului, desco
perite prin calcul în 
1935 de fizicianul 
japonez Yukava pot 
traversa o mare 
masă de materie. E- 
nergia eliberată de 
mezoni scade în ra
port cu grosimea 
stratului explorat și 
acesta a fost punctul 
de plecare a metodei.

Cu ajutorul apara
telor, s-a calculat 
cantitatea de energic 
pierdută de un fas
cicul de mezoni după 
ce a traversat un 
strat de materie de 
o anumită grosime. 
Aparatele de măsu
rat energia fasci
culelor de mezoni 
vor fi mai intii 
introduse în camere
le funerare ale pira
midei lui Keops cu
noscute deja foarte 
bine. Rezultatele 
studiului întreprins 
în această primă pi
ramidă vor reprezen
ta un tablou de refe
rință după care unei

grosimi anumite de 
calcar ii corespunde 
o anumită cantitate 
de energie pierdută 
de mezoni. Cu acest 
indicator la dispozi
ție. arheologii vor 
putea cerceta pira
mida lui Kcfrcn în 
care singurul culoar 
descoperit pînă acum 
și care duce la o ca
meră mortuară goală 
nu a satisfăcut curio
zitatea cercetătorilor.

In căutarea „vidu
lui" din piramida 
Kcfren („vid" care ar 
indica prezența cău
tatelor culoare sau 
camere funerare) vor 
porni să lucreze ra
zele cosmice. S-ar 
putea ca eforturile 
îndelungate ale o- 
mului de a afla tai
nele piramidelor să 
fie răzbunate de in
geniozitatea noii me
tode „mczonice" care 
se arată promițătoa
re.

D. T.
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• DIN SURSE autorizate 
londoneze, s-a aflat joi că mi
siunea O.N.U. pentru Aden a 
acceptat invitația ministrului 
de externe, George Broxvn, să 
viziteze din nou Londra, pentru 
a discuta situația politică din 
Arabia de sud. Agenția Reuter 
precizează că membrii delega
ției, care în prezent se află la 
Geneva, după ce au părăsit 
brusc Adenul, nemulțumiți de 
lipsa de colaborare din partea 
autorităților britanice, vor sosi 
duminică la Londra.

Se crede că George Broxvn va 
încerca să convingă Misiunea 
O.N.U. să se reîntoarcă la Aden 
pentru a-și continua sarcina de 
informare.

• JOI au avut loc la Belgrad 
convorbiri intre reprezentanții 
Secretariatului federal pentru 
comerț exterior al R. S. F. 
Iugoslavia și membrii delegați
ei Asociației Europene a Libe
rului Schimb (A.E.L.S.), condu
să de B. Rabaeus. secretar ge
neral adjunct al A.E.L.S.

Agenția Taniug precizează că 
scopul acestor convorbiri a fost 
efectuarea unui schimb de pă
reri în legătură cu continuarea 
colaborării dintre Iugoslavia și

țările membre ale A.E.L.S., pre
cum și cu modalitățile realizării 
pe viitor a acestei colaborări.

• INCEPIND de miercuri, pe 
străzile capitalei Republicii Do
minicane patrulează unități 
mixte ale forțelor armate și po
liției, ca urmare a grevei de
clarate de studenții dominicani 
in semn de protest împotriva 
organizării conferinței șefilor de 
state ai țărilor membre ale 
O.S.A. de la Punta del Este.

• SOCIETATEA de construc
ții aerospațiale „Douglas Air- 
craft Company“ a anunțat că a 
început lucrările de modificare 
a unui etaj al rachetei-gigant 
de tipul „Saturn“, care va fi 
transformat intr-un veritabil 
„Hotel zburător“. Această parte 
a rachetei va servi drept locuin
ță unei echipe de trei cosmona
uti ți va fi în același timp și un 
atelier. Aainkùstratia Națională 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că vor fi 
efectuate mai multe zboruri ale 
acestui „atelier“, care va rămî- 
ne pe o orbită în jurul Pămîn- 
tulul timp de trei ani.


