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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II NR. 6170

:CTE CONVERG 
ADERAT:

FACTOR DINAMIC
IN PROGRESUL ECONOMIC

AL COOPERATIVEI AGRICOLE
In toate cooperativele agricole 

s-au ținut in ultimele săptămîni 
adunări generale care au anali
zat aprofundat modul cum s-a 
desfășurat activitatea de pro
ducție in anul 1968 și au a- 
probat noile planuri de produc
ție și cel financiar, planuri a 
căror îndeplinire vizează pro
gresul economic al fiecărei uni
tăți. Evident, acest eveniment 
important in viața cooperative
lor agricole nu putea să oco
lească problemele ridicate de 
activitatea tinerilor care repre
zintă o parte însemnată a forței 
de muncă din C.A.P. ; el a prile
juit pentru organizațiile U.T.C. 
de la sate un moment de anali
ză profundă a propriei 
tăți și mai ales le-a dat 
litate să-și jaloneze mai 
munca.

CE PROBLEME ATI 
NUT PENTRU ACTIVITATEA 
COMITETULUI JUDEȚEAN, A 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DE 
LA SATE IN GENERAL, DIN 
DEZBATERILE PRILEJUITE 
DE ADUNĂRILE GENERALE 
ALE COOPERATIVELOR A- 
GRICOLE ? (întrebarea i-am a- 
dresat-o tovarășului GHEOR
GHE PRISACARU, prim-secre
tar al Comitetului județean Iași 
al U.T.C.)

— Din cei 67 000 uteciști al 
județului, 16 000 sînt membri ai 
cooperativelor agricole. Și, tre
buie să recunoaștem, 16 000 de 
tineri activînd în 372 organizații 
U.T.C. pe sate, sînt o forță. 
Important este ca toți uteciștii 
să aducă un aport însem
nat la îndeplinirea planului^ de 
producție stabilit în adunările 
generale ale cooperativelor agri
cole, la toate acțiunile vizînd 
creșterea producțiilor, la pro
gresul economic al fiecărei uni
tăți. Pentru că în ciuda rezulta
telor bune obținute anul trecut 
— acțiunile inițiate de organiza
ția U.T.C. pentru combaterea 

x--lor secetei evidențiindu-se 
i deosebit — din dezbete- 
re au avut loc a reieșit că 
i tinerii au participat _ cu 
capacitatea la materializa- 
anurilor economice ale co- 
ivelor agricole.
'-aș ruga să concretizați 
iile spre care organizațiile 

trebuie să îndrepte, în
I rînd, eforturile tinerilor ?

Interviu cu
GHEORGHE 
PRISĂCARU

prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al U.T.C.

activi- 
posibi- 

exact
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54 DEVENIM SPECIALIȘTI 
LA NIVELUL EXIGENTELOR 

SOCIETĂȚII NOASTRE!
RĂSPUNSUL STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE MECANICA LA 
CHEMAREA ADRESATĂ ÎNTREGII STUDENȚIMI A PATRIEI 
DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI STUDEN

ȚILOR DIN FACULTATEA DE FILOZOFIE

Noi, studenții Facultății de 
mecanică a Institutului politeh
nic din București, întruniți în 
Conferința de dare de seamă și 
alegeri a Asociației Studenților, 
am luat cunoștință și primim cu 
entuziasm Chemarea adresată de 
colegii noștri întregii studențimi 
a țării.

Ca viitori ingineri, noi, cei care 
mîine vom fi chemați să facem 
dovada unei serioase pregătiri în 
mari fabrici și uzine construc
toare de mașini și utilaje, în 
institute de cercetări și proiec
tări, pe mari șantiere ale socia
lismului, ne angajăm să ne ridi
căm continuu nivelul profesional, 
asțfel încft să putem contribui 
din plin la înfăptuirea programu
lui stabilit de partid pentru edi
ficarea socialismului în patria 
noastră. Sîntem profund recunos
cători * partidului și statului nos
tru pentru condițiile de studiu 
și viață asigurate, pentru măsu
rile de continuă dezvoltare și 
perfecționare a învățămîntului 
superior, pentru crearea ambian
ței optime manifestării și afirmă
rii noastre multilaterale.

Alături de întreaga studențime 
a țării, profund devotată cauzei 
propășirii patriei, sîntem hotă- 
rîți să ne îndeplinim în mod 
exemplar îndatoririle ce ne re
vin în procesul pregătirii ideo
logice și de specialitate. Ne vom 
mobiliza cu hotărîre pentru în
tărirea disciplinei universitare, 
dezvoltarea răspunderii fiecărui 
student față de participarea ac
tivă la îndeplinirea tuturor obli
gațiilor profesionale : pregătirea 
ritmică pentru seminarii și lucrări 
de laborator, elaborarea în bune 
condiții a proiectelor, acordarea 
unei atenții sporite studiului in
dividual, consultarea unei bogate 
literaturi de specialitate, apro
fundarea studiului limbilor 
străine. De asemenea, vom folosi 
celelalte modalități de lărgire a 
orizontului profesional, prin frec
ventarea cursurilor facultative, a 
orelor de consultații, organizarea 
unor simpozioane, întîlniri cu

cadre didactice și prestigioși spe
cialiști din domeniul industriei 
constructoare de mașini. Ne vom 
pregăti astfel îneît să ne prezen
tăm la sesiunea din vară cu un 
nivel superior de cunoștințe, com- 
bătînd tendințele de amînare a 
examenelor pentru sesiunea din 
toamnă.

Vom depune toate eforturile 
pentru ca activitatea cercurilor 
științifice studențești să se inten
sifice, să suscite interesul majo
rității studenților și să-și orien
teze astfel tematica, îneît să răs
pundă exigențelor concrete ale 
industrializării țării. în acest sens, 
vom stabili cu laboratoarele și 
serviciile de proiectări uzinale, cu 
institutele de cercetări de profil, 
contacte concretizate prin : co
interesarea cercurilor studențești 
la rezolvarea unor obiective de 
cercetare din producție ; partici
parea reciprocă la sesiunile de 
comunicări, simpozioanele și co
locviile tehnico-științifice ; schim
buri de informații, vizite de 
studii.

Vom prospecta, cu sprijinul 
cadrelor didactice și al specialiș
tilor din întreprinderi, posibili
tățile de efectuare a unor studii 
și cercetări chiar și în timpul 
programului de practică în pro
ducție. Vom stabili legături de 
cunoaștere și colaborare continuă 
cu cercurile similare de la cele
lalte facultăți de mecanică din 
țară. Ne propunem să contribuim 
eficace la cercetările întreprinse 
în cadrul catedrelor de speciali
tate ale facultății. Vom participa 
la sesiunea de comunicări, a 
cercurilor științifice din institut 
prezentînd lucrări care să suscite 
interesul, aprecierile cadrelor di
dactice și ale specialiștilor.

în perioada de practică vom 
folosi deplin posibilitățile oferite 
de întreprinderi pentru a ne a- 
propia cît mai mult de profe
siunea aleasă, prin respectarea 
programului de practică și a dis
ciplinei locului de muncă, prin

(Continuare în pag. a TV-a)
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Din Bîlteni, pînă-n Țicleni...

ciale cu tineretul în care să se 
precizeze sarcinile și angaja
mentele lor, după' adunările ge- 

. nerale ale cooperatorilor.
— Asemenea adunări sînt în 

curs de desfășurare în județul 
Iași. încă la instruirea din ia
nuarie a secretarilor comitete
lor comunale U.T.C. am dezbă
tut pe larg sarcinile ce ne revin 
pentru educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor de la 
sate, pentru a determina stator
nicirea unui număr cît mai mare 
de tineri în cooperativele agri
cole, în sectoarele hotărîtoare 
ale producției. Am recomandat 
ca înaintea adunărilor generale 
să se ia legătură cu consiliile 
de conducere, cu președintele 
și specialiștii pentru a se pre
ciza sarcirfile concrete ale tine
rilor, domeniile de activitate în 
care ei ar putea să-și aducă 
cea mai mare contribuție. îm
bucurător este și faptul că în 
multe unități s-au ținut ședințe 
de comitet U.T.C. în care a fost 
precizat punctul de vedere al 
organizației ce urma să fie pre
zentat în adunarea generală a 
cooperatorilor de cătro secretar. 
Procedînd astfel, tinerii au reușit 
să' se prezinte în fața adunări
lor generale cu propuneri chib
zuite. apreciate, care ‘au și intrat 
în planurile de acțiuni ale or
ganizațiilor U.T.C. în adunarea 
de la cooperativa agricolă din 
Kogălniceanu, comuna Țigănuși,

ION ȘERBU

(Continuare .în pag. a IlI-a)
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Cu NfCOLAE BREBAN despre I
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• CRIZA ROMANULUI? • ORIENTAREA SPRE 

„SOCIAL" A PROZEI ROMANEȘTI — UN FENO

educații se văd, peisajul uman 
e de-a dreptul îmbucurător ; 
căci nimic nu poate fi mai ste
nic decît certitudinea existenței 
unor relații cu adevărat ome
nești, în cadrul cărora recunoș
tință își păstrează locul cuvenit.

Am ales, deci, din acest pei
saj, cîteva fragmente — a- 
devărat, disparate, dar aduse în 
prim plan, ca detaliile unui ta
blou — pentru a înfățișa, dacă 
nu atotcuprinzător cel puțin va
riat, mecanismul și rezultantele 
recunoștinței.

rilor, a îndatoririlor dintre oa
meni, înțeleptul roman sta
bilea chiar de pe atunci
esența însăși a recunoștinței : 
dezinteresul. Căci această fru
moasă îndatorire, care înnobi- . 
lează relațiile dintre oameni, 
exclude întrutotala ei acuratețe, - 
mobilul interesat. Bineînțeles că 
nimeni nu merită recunoștință 
dacă un ajutor, un sprijin, un 
efort suplimentar se face cu 
scopul de a se obține ceva ;

o

că nu are ce să se întîmple, na
tura umană fiind prin ea în
săși cu desăvîrșire ingrată ; ei 
pretind că nu jau nimic pentru 
a nu se simți apoi obligați, că 
nu dau nimic pentru a nu obliga 
pe nimeni la recunoștință, sen
timentul fiind în realitate a- 
păsător. E bine — susțin aceș
tia (sceptici sinceri, ori 'mari 
egoiști ?) — spre liniștea cuge
tului să știi că nu datorezi și nu 
ți se datorează nimic.

Dar cine trăiește într-un glob

— Mai întîi. spre problemele
de organizarea muncii, pentru 
întărirea disciplinei în muncă. 
Producțiile în multe cooperative 
au fost mai mici și pentru fap
tul că lucrările de întreținere, 
de recoltare n-au fost efectuate 
la timp. O altă concluzie : puțini 
tineri lucrează încă în sectoarele 
hotărîtoare ale producției. Acti
vitatea a fost desfășurată oare
cum șablon. Organizațiile U.T.C.
și-au înscris în plan acțiuni de _
promovare a celor mai buni 0 W
tineri spre sectorul zootehnic 
chiar și în unitățile în care a- 
ceastă ramură nu are nici o A 
perspectivă. în schimb, pentru ” 
pomicultură și viticultură care 
în cazurile respective sînt sec- a 
toare de bază ale unității nu a V 
existat nici o preocupare. De 
aici să nu se înțeleagă că noi 
am fi ajuns la concluzia că
zootehniei i s-a acordat prea „Eram pe jumătate tăciune 
multă atenție. ” cîn(j m-au adus la dumnea-

— Plenara din decembrie a voastră : fața, toracele, brațele, 
C.C. al U.T.C. analizînd munca zw arse. Nu mai speram să fiu iar 
de organizație în rindul tineri- V întreg. Și iată că după patru 
lor de la sate, a indicat între zecj j'e zjie mâ aflu în deplină 
altele, ca o metodă validată de sănătate și putere. De aceea, 
viață, ținerea de adunări spe-0astâzi' ;n prima zi cînd m-am

prezentat la lucru, vă scriu 
dv.. medicilor care m-ați în- 

A grijit, ca să vă mulțumesc și 
să vă exprim întreaga mea re
cunoștință..." Fragment dintr-o 

• scrisoare trimisă pe adresa Spi
talului de traumatologie și chi
rurgie operatorie de către un 

• muncitor, ajustorul Șerban Ma
rin de la Uzina „23 August". E 
doar unul din numeroasele 

— plicuri sosite pe adresa acestei 
O clinici care întoarce vieții în 

fiecare an mii de oameni grav 
accidentați.

A Dar cazurile-limită, întîmplă
rile grave din viața cuiva sînt, 
oare, singurele împrejurări care 

O justifică recunoștința ? Dacă 
marile ocazii ale recunoașterii 
unui ajutor ' concret, _ vizibil, 

a spectaculos nu se oferă nici- 
W odată, — ce se întîmplă, de plidă, 

cu un unic gest, pasager, sau 
dimpotrivă cu o strădanie con- 

0tinuă, dar fără rezultate evi
dente în fiecare zi ? Unii afirmă

INSĂMINȚARILE
DE PRIMĂVARĂ

MAȘINI Șl UTILAJE 
DESTINATE AGRICULTURII
,a Uzinele constructoare 
mașini de specialitate sînt 
curs de asimilare sau mo
bilizare o serie de mașini și 
laje destinate agriculturii, 
ina „Semănătoarea" din 
aitală, de exemplu, a în- 
lut fabricația de serie a u- 

motocositori pentru lu- 
ri în pantă, în zonele de 
il și munte. Motoeositoa- 
. „Carpatina" este primul 
idu. autopropulsat fabri- 

de această întreprindere. 
Joi utilaje pentru agricul

tură se vor fabrica anul a- 
cesta și la Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova. Sînt în 
fabricație un tip de plug cu 
discuri pentru tractoarele de 
65 CP. și o greblă de fin 
pentru tractoarele de 40 CP. 
La aceeași întreprindere, o 
serie de produse, ca remor
cile cisternă și mașinile cen
trifugale pentru împrăștiat 
îngrășăminte, sînt supuse u- 
nor acțiuni de modernizare, 
în vederea îmbunătățirii ca
lității lor.

Uzina de autoturisme Pitești. La rampa de control-vopsire; pe aici au trecut pînă acum 
peste 4 000 de autoturisme Foto: PLEC AN EMILIAN
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CAPODOPERE • „NU Țl-E FRICA DE DOSTO-
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LENTA • REGĂSIREA PUBLICULUI • „ÎNGERUL

după cum exprimarea față de
DE GHIPS".

SĂ DISCUTĂM ESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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de cristal, imun la relații și 
obligații omenești ? Cine poate 
afirma cu mîna pe inimă că 
este de la început pînă la sfîrșit 
propria-i operă ? Sînt aproape 
două milenii de cînd Seneca își 
îndemna discipolii să facă totul 
pentru cei din jur ..fără a cere 
dobîndă", să răsplătească ceea 
ce li s-a dat, fără a aștepta altă 
contraplată. în afară deci de re
cunoașterea reciprocității legătu-

persoană, ori chiar față de un 
colectiv, a unei gratitudini ipo
crite în scopul secret de a par
veni, sau a obține un beneficiu, 
nu poate fi recunoștință, ci pur 
și simplu un banal instrument 
al arivismului.

Condiționările — inerente —, 
sau chiar opiniile potrivnice, nu 
pot însă desființa recunoștința : 
ea a existat de cînd omul a 
devenit conștient de valoarea sa 
și a celor din' jur. Firește, ca 
principiu a evoluat de pe vre
mea lui Seneca, trecînd prin - 
multiple filiere ; dar cu toate ■ 
amendamentele atîtor veacuri, 
recunoștința, totuși, a rămas. 
Mai puțin în lumea în care omul, 
e ostil omului — vrăjmaș ascuns 
și concurent fățiș — mai mult 
în lumea noastră, socialistă, 
unde normele umanismului nu 
pot exclude această marcă de 
calitate morală. ~ 
la noi de către 
tori, promovată 
societății bazate 
respect, iar cînd

22 DEFINIȚII EXACTE. Cît 
de timpuriu apare acest 
sentiment ? Pentru edificare, 
investigăm la început școlarii, 
cerînd în scris definiția și un 
exemplu la clasa a IV-a, a Școlii 
generale nr. 151. Din 32 școlari, 
10 nu știu să-1 delimiteze foarte 
bine, dar 22 dau definiții exacte 
și exemple sugestive. Un băiat, 
Tudoroiu Liviu, povestește cu o 
candoare de cristal și mare sen
sibilitate : „într-o zi de vară 
am găsit pe balcon un pui de 
rîndunică. Abia mai sufla. L-am 
luat în casă, l-am încălzit, i-am 
dat apă și pe urmă l-am pus pe 
fereastră. Cînd a mai prins pu
teri a zburat ; dar întîi s-a rotit 
odată în jurul casei mele, 
ceasta o făcuse în semn de 
cunoștință".

Altfel, toți școlarii clasei 
IV-a afirmă că despre recunoș
tința față de părinți, învăță
toare, li s-a vorbit acasă, la 
școală șl se declară pătrunși de 
îndatorirea

de a trece la pro- 
fond" ale discuției 
apropiindu-mă de

...ȘI o

A-
re-

a

acestui sentiment..
PRECIZARE.

Eă e insuflată 
părinți, educa- 
de însăși etica 
pe echitate și 
roadele acestei

Re- 
latez — recunosc. emoțio
nată — întîmplările de la Școala

VIORICA TĂNĂSESCU
(Continuare în pag. a V-a)

să
cu
a-

un 
eu

— înainte 
blemele „de 
noastre, dar 
ele, aș vrea — amintindu-vă că
în ziarul nostru au apărut nu
meroase articole în cadrul unei 
anchete care pornește de la în
trebarea : „Experiența de viață 
— o noțiune perimată?" — 
vă cunosc părerea în legătură 
valabilitatea și actualitatea 
ceste! noțiuni.

— Experiența de viață arfe 
mare rol în ceea ce înțeleg
prin creația literară. Un scrii
tor francez atrăgea atenția, pe 
drept cuvînt, că deosebit de în
semnată e nu atît ceea ce se 
înțelege de obicei prin expe
riență, cit capacitatea de a acu- 
'mula experiență. Multă lume 
pricepe greșit lucrurile. „Expe
riență, «îmi spunea un profesor 
în primii ani ai liceului, expe
riență de viață are toată lu
mea". Și tot el adăuga: „Sînt

unii oameni de 50—60 de a 
care spun, cu un ton meditat 
și dînd ușor din cap : O, dac 
aș scrie un roman din exp 
riența mea, ar ieși genial !“ : 
profesorul meu încheia, rîzîr 
Ironic : „Nu ar ieși nici un f 
de roman". într-adevăr, nu di 
experiența oricui iese o cart 
Nu la acest tip de experiență s 
referă criticul literar sau seri: 
torul (sau noi doi acum, aic 
ci la capacitatea de experienți

— E nn fel de vocație...
— Da, și puțini oameni o at 

Sînt necesare și anumite caii 
tați morfo-fiziologice, ca să li 
spun așa, legate strict de tipu 
de sistem nervos, care permi 
unui anumit individ să retră
iască continuu, deși 
peri, întreg trecutul

cu întreru- 
său în fie-

FLORIN MUGUR

(Continuare în pag. a IV-a)

Au început însămînțările 
de primăvară și în unită
țile agricole din județul 
Hunedoara. întreprinderile 
agricole de stat din Bîrca, 
Sîntămăria-Orlea și Oră- 
știe au însămînțat aproape 
300 ha cu ovăz și plante de 
nutreț, iar cooperativele a- 
gricole de producție din 
județ au semănat circa 20 
la sută din suprafețele pre
văzute pentru culturile din 
prima urgență. In același 
timp au fost efectuate ară
turi pe circa 1 000 ha de 
teren.

(Agerpres)
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SCAFANDRII CĂPITANULUI NEMO INIȚIATIVA ARE CUVÎNTUL
5 PREȚUIȚI

„Constructor-scafandru" — 
iată o profesie nouă în pei
sajul bogat al muncii con
temporane.

Am intîlnlt o grupă de 
constructori scafandri în 
portul Constanta, angrenați 
în febrila activitate ce se 
desfășoară aici pentru extin
derea capacită
ților portuare. 
Cei mai mulți 
dintre ei sînt ti
neri absolvenți 
ai scolii specia
le de scafandri.
Dincolo de romantismul aces
tei meserii, fiecare palmă 
dată peste casca ce.va dispa
re in apă în secunda urmă
toare — vechi șl statornic o- 
bicel al scafandrilor de pre
tutindeni, semnificînd ura
rea succesului misiunii — 
este însoțită de o sarcină 
precisă : verificarea solidită

ții construcției subacvatice a 
cheurilor, recuperarea unor 
obiecte scăpate sau pierdute 
de nave si șalupe, executa
rea, chiar acolo pe fundul 
mării, a patului in care vor 
fi așezate blocuri uriașe din 
beton armat in greutate de 
100 tone fiecare. In curînd.

Nemo Implică șl operațiuni 
spectaculoase cum ar fi sal
varea unor nave avariate sau 
arheologia submarină !

Cretu Epifan este unul din 
cel mai tineri scufundători 
din echipa de la „Căi navi
gabile", ceea ce nu l-a îm
piedicat (experiența repre- 

zentînd In a- 
ceastă meserie 
un atu primor
dial) să înregis
treze la sfîrșitul 
anului trecut 800 
ore de imersiune

— mai mult decît oricare 
dintre colegii săi. Popa Con
stantin și Ion Floraru, altl 
doi tineri temerari șl pri- 
ceputl scufundători, con
tribuie și el la prefigurarea 
noului port Constanta.

C. ISMAILEANU

Club studențesc de discuții politice

la adăpostul lor, nave, sosite 
„de peste mări șl țâri", se 
vor odihni, își vor descărca șl 
încărca „poverile* șl tot de la 
aceste dane vor pleca sprin
tene mai departe.

Tot el. scafandrii, stnt 
aceia care fac „toaleta" ca
lei navelor, montarea elice
lor, verificarea propulsoare- 
lor. Dar lumea căpitanului

Studenții manifestă o preo
cupare deosebită fată de 
problemele politice ; nici nu 
ar putea fi altfel în cazul 
unei studențimi profund an
gajată în realizarea politicii 
Partidului Comunist Român, 
vital interesată de problema
tica majoră a societății, de 
evoluția ei.

Am fost invitați să partici
păm Ia Cluj la prima ședință 
de deschidere a clubului de 
discuții politice care va acti
va sub egida organizației 
U.T.C. a Facultății de drept. 
S-a constituit și un comitet de 
club, format din 5 membri 
și 2 secretari. Președintele va 
fi desemnat prin rotație din
tre membrii cemitetului. La 
ședința inaugurală au parti
cipat prof. doctor docent 
Vladimir Hanga, decanul fa
cultății, prof. univ. Ernest 
Lupan, prodecan al facultății,

șl conf. univ. Niclu Marțian 
de la catedra de drept In
ternațional public.

Prima ședință a prilejuit 
schimburi de opinii pe mar
ginea unor aspecte actuale 
ale politicii Interne și Inter
nationale a României. Pen
tru următoarele ședințe te
matica va Ti concepută pe 
baza propunerilor studenți
lor, iar catedrele de specia
litate vor face recomandările 
bibliografice.

„Clubul juriștilor" — care 
lși propune să activizeze șl 
mai mult viața politică a 
facultății — a trezit deja un 
Interes major în rîndul stu
denților ; aceștia au formu
lat sugestii și propuneri pre
țioase privind conținutul ac
tivității clubului.

A. VASILE8CU

APROAPE 5 MINUTE CU: Preaniversitaria

MONICA PILLAT despre 
literatura pentru copii ,

tea mai tînără laureată a 
premiului Uniunii Scriitorilor 
pe anul 1968 este încă stu
dentă la facultatea de limba 
tngleză a Institutului de 
ijimbl străine.

— Pînă la apariția cărții 
JCei 13 și misterul", Monica 
Pillat era cunoscută numai 
ea poetă. Ce a determinat 
opțiunea ei pentru literatura 
feestinată copiilor 1 
j — Am scris întîi poezie 
jMutru că aceasta este — 
cred — expresia cea mai 
înaltă a contopirii omului cu 
universul. De copilărie am 
fost urmărită întotdeauna. 
Copilăria înseamnă aspirație 
către puritate, tentația aven
turii mister. Șl. bineînțeles, 
cantitate de fraternizare cu 
luiraa. Personal, mă simțeam 
soliffltră cu universul și do
ream să-i dau glas. De aici, 
„Cei 13 și misterul"...

1— De ce ,,și misterul" 7 
Cnnt explicați pasiunea in
fantilă pentru mister 7
‘iu- pe cind omul matur se 
confruntă ou- lumea, copilul 
abia o descoperă. El. este, la 
yifsta elanurilor și a uimi- 
rit,„ Pentru el, tot ce depă
șește cunoștințele sale pare 
6 enigmă. De fapt, misterul 
ejclftă în noi. In cartea mea, 
Călătoria Băiatului se desfă
șoară în imaginație și poezie. 
Dacă voi mai scrie vreo car
te pentru copii, aș dori s-o 
încep tot cu o călătorie. O 
plecare într-o aventură pe 
care ti-o creezi tu însuti.

— Cind aii început să scri
eți cartea recen.t premiată 7 

— La 18 ani, în timpul u- 
nei vacante monotone, în 
Moldova. Intr-o Moldovă de 
liniște intensă, de liniște sa- 
doveniană.

— A existat liniște și îna
inte de Sadovcanu 7

-* Nu știu. A existat! însă, 
cu siguranță — copilăria. Aș 
numi-o, conventional, Crean
gă.

— Vă temeți de verdictul 
micilor cititori 7 Vă întreb, 
pentru că am impresia ei

scriitorii contemporani evită 
abordarea acesțui domeniu, 
nu numai dihtr-o poăihilă 
incapacitate de a retrăi, fără 
afectare, „vîrsta candorii", ci 
și din teamă față de reaoții- 
le prompte ale copiilor la 
lectură.

— Copiii sînt Intr-adevăr, 
cel mai exigent! și mai sin
ceri critici. Ei dau cele mal’ 
pasionante verdicte. Dar... 
nu numai ei. Teamă 7 N-aș 
fi în stare să scriu sub impul
sul acestui sentiment.

— Ca cititoare ce preferin
țe aveți 7

— îmi place mult acel ar
tist al adolescentei care este 
Alain-Foumier. „Cărarea 
pierdută" a echivalat, pentru 
mine, cu reîntîlnirca unui 
prieten pe care nu-1 mai vă
zusem niciodată. Am fost, 
cîndva. foarte bună prietenă 
cu Rimbaud, cu Esenln șl, 
evident, cu marele Rilke. 
Din poezia românescă : 
Eminescu, Barbu, Blaga.

— Planuri editoriale 7
— Oricum, nu-i voi uita 

pe cei mici. Deocamdată^ 
însă, pregătesc un volum de 
poezii care se va numi, poa
te, „Corbii" și visez să scriu 
un roman.

NICOLAE BALTAG

„Vreți să faceți cunoștință ?“
VELCESCU ANCA, 22 uni. 

profesoară, sat Muncel, comu
na Vipereștl, jud. Buzău (lite
ratură, cinema).

TALABA DORIN, 24 ani, stu
dent, Complex Studențesc Tg. 
Copou, bloc 4, camera 28, Iași 
(diverse).

DRAGA OTILIA, 27 ani, pro
fesoară, str. T. Vladimirescu, 
bloc 80, ap. 10, Lupenl, Jud. 
Hunedoara (schimb dfe ilus* 
trate). <

BlRLOGEANU DUMITRA, 
19 ani, muncitoare, str. Negru 
Vodă 149, Curtea de Argeș, 
jud. Argeș (ilustrate, cinema).

POPESCU PAUL, 27 ani, teh
nician, str. Alex. cel Bun 27, 
Craiova, jud. Dolj (ilustrate, 
diverse).

MARIA MONICA BURDUJA, 
19 ani, operatoare chimistă, str.

Pepinierei nr M, Piatra 
Neamț, jud. Neamț (schimb de 
fotografli-actori).

TITI RADUCANU, 21 ani, 
montator L.D.E., comuna Po- 
ienaril-Apostoli, jud. Prahova 
(ilustrate, cinema, diverse).

DEAR AGNETA, 22 ani, 
muncitoare, str. Gh. Asachi 2 
A, Oradea, jud. Bihor (di
verse). *

BRANILA MARIANA, 21 ani, 
funcționară, str. Bălăneștl 2, 
sector 6, București (sport, ilus
trate).

BUSE ION, student, Calea 
București, 165. Cămin studen
țesc 7, Craiova, jud. Dolj (di
verse).

HARABOR ROZICA, 17 ani, 
elevă, str. Măgura 8, Focșani, 
jud. Vrancea (literatură, ilus
trate).

O ÎNTREBARE PE ZI:

DE CE IN DEPOZITE Șl NU IN RAFTURI?
Văzînd că iarna aceasta se prelungește (am uzat două pe

rechi de încălțăminte, o pereche de cisme Burger și o pereche de 
pantofi de ahti'lopă „sintetică") m-am decis să-mi cumpăr o pe
reche de șoșoni cu care scop am cercetat, cu vreo 15 zile în 
urmă, aproape toate magazinele de încălțăminte, dai* n-am gă
sit ! Vînzătoarea binevoitoare ml-a replicat : „Nu vă ostenit!. Trec 
babele și vine primăvara". Bazat pe această prognoză optimistă, 
am încălțat și ultima pereche de pantofi, marca „Salamander". 
Intre timp însă a mai nins puțin, apoi a mai plouat puțin, au 
crescut cotele apelor de pe trotuar și volens-nolens, am revenit 
din nou în magazinele de încălțăminte. Șoșoni de cauciuc, preț 
75 Iei n-am găsit nici de data asta. De-acord, iarna va trece, 
dar să nîi știe tovarășii din corrierț că aceste articole sînt cău
tate și pe ploaie 7 !

I. M.

DIRECȚIA GENERALA A 
NAVIGAȚIEI CIVILE 
„NAVROM" anunță redeschi
derea punctelor de trecere a 
Dunării cu bacurile, pentru

toate categoriile de autove- 
hicole din zonele Brălla-Mă 
cin, Giurgeni-Vadul Oii, Ga
lați—23 August.

UN MEDICAMENT EFICACE

PENTRU TRATAREA

AFECȚIUNILOR FICATULUI

De 12 ani, un colectiv al 
clinicii medicale nr. 3 din 
Cluj condus de prof. unlv. 
Octavian Fodor, membru co
respondent al Academiei, ve
rifică rezultatul aplicării a- 
cidului aspartic in tratamen
tul bolnavilor de hepatită 
cronică și cercetează modul 
in care se realizează o ac
țiune favorabilă. De curînd, 
s-a trecut la producerea in
dustrială a acidului aspartic 
sub numele de aspavit șl 
aspametovit. La început, aci
dul aspartic a fost adminis
trat in timpul provocării he
patitei toxice experimentale. 
S-a constatat că el prelun
gește supraviețuirea anima
lelor și protejează ficatul. In 
Ultimii 10 ani, in clinica a- 
mintită, au fost -tratați cu 
acid aspartic 1 500 de bolnavi 
cu hepatită cronică din în
treaga țară. S-a constatat că 
acidul aspartio ameliorează 
starea generală, reduce obo
seala și acuzele digestive, 
scade sensibilitatea ficatului, 
bolnavii cresc in greutate 
corporală. Pină în prezent, 
acidul aspartic este medica
mentul cu care se pot obține 
cele mai favorabile rezultate 
terapeutice la bolnavii hepa
tici. Astfel; acest medica
ment, foarte util șl lipsit de 
price efecte nedorite, va pu
tea fi administrat pe scară 
largă sub forma de injecții 
și tablete.

I, RUS

Organizată de revista 
„Viața studențească", >In co
laborare cu decanatul Fa
cultății de Limba și litera
tura română din București, 
în amfiteatrul „Odobeșcu" al 
acestei facultăți a avut loc o 
Intilnire între profesorii nrde 
aici șl numeroși candidați 
la concursul de adnrfUre, 
cei mai mulți elevi in. clasa 
a XH-a a liceelor din Ca
pitală. I. rji

Invitației decangiulnj au 
răspuns, cu multă amabili
tate, acad prof Alexandru 
Graur, prof, univ ' șprfran 
Cioculescu, prof, unfv.1 ’Ale-

! B â!q

xandru Dima, prof. univ. Ion 
Coteanu, membri corespon
denți ai Academiei, precum 
șl Niculae Stoian, redactor 
șef al revistei „Viața studen
țească", și studentul Gheor- 
ghe Buluță, președintele A- 
sociațiel studenților din fa
cultate, care au prezentat 
asistenței numeroase gtndurl 
legate de facultate, de acti
vitatea în cadrul ei, de via
ța de student, de condițiile 
concursului de admitere.

Intilnirea a prilejuit un 
dialog foarte viu între vir
tualii studențl șl viitorii lor 
profesori.

In mișcarea artistică de te
mători, ansamblul din co
muna Remetea. devenită car
tier al municipiului Tg. Mu
res. deține un loc de frun
te. Constituit în 1960, cu sec
ție de teatru în limbile ro
mână șl maghiară, recitatori 
și soliști, protagoniștii an
samblului sînt părinți al e- 
levilor de la școala generală 
nr. 8 șl absolvenți al școlii. 
Activitatea acestui ansam
blu se bazează pe colaborarea 
strînsă între comitetul de 
părinți și școală, fondurile 
realizate pînă în prezent Ser
vind la cumpărarea unui 
magnetofon, a două pikupuri 
și la confecționarea a 12 cos
tume naționale pentru echi
pele de dansuri ale elevilor, 
înfrumusețarea incintei șco
lii etc. C. P.

Pledind in repetate rindnrl 
pentru multiplicarea și di
versificarea mijloacelor ne
cesare activității turistice, 
ziarul nostru s-a făcut ecoul 
a numeroase propuneri. In
tre acestea șl organizarea de 
excursii cu vagoane rezerva
te. Difuzăm de aceea cu 
promptitudine vestea pe care 
Oficiul Național de Turism o 
aduce la cunoștința : școli
lor, institutelor de fnvăță- 
mînt superior, întreprinderi
lor, instituțiilor artistice, că 
In afara excursiilor obișnui
te, cu autocarul și pe calea 
ferată, se vor organiza EX
CURSII DOCUMENTARE de 
cîteva zile CU VAGOANE 
DE DORMIT. Primele de a- 
cest fel vor cuprinde rutele : 
Galați, Brăila, Tuicea, Nor
dul Moldovei, Tg. Jiu, insula 
Ada-Kaleh, Hunedoara, Alba- 
lulia etc.

1 PREVEDEREA!
1 Printre numeroase măsuri 
Ide prevedere ce pot fi luate 

și de tinerii noștri cititori, se 
află și asigurările de bunuri. 
Despre aceste asigurări am 
primit amănunte din partea 

Itov. PAVEL ȘTEFAN, direc
torul Direcției asigurări de 
bunuri din Direcția generală 
ADAS.

— Solicităm, mai întîi, 
cîteva precizări cu privire 
la aplicabilitatea asigurărilor 

Ide bunuri.
— La orașe, ca și Ia sate, 

se desfășoară intens o activi
tate care conduce — în mod 

(permanent — la creșterea 
nivelului de viată al oameni
lor. Cei ce doresc să ia o 
măsură de prevedere pentru 

I cazurile cind avutul lor ar fi 
vătămat sau distrus ca urma
re a unor cauze neprevăzute, 
deosebite, se pot adresa Ad- 

Iministrației Asigurărilor de 
Stat, care a introdus diferite 
forme de asigurare menite 
să satisfacă aceste interese 

Iale cetățenilor. Socotesc util 
să arătăm că numărul celor 
ce încheie asigurări de bu
nuri Ia ADAS este in conti- 

Inuă creștere, aceasta dovedind 
utilitatea asigurărilor pe care 
le practicăm, avantajele lor 
multiple.

— Există asigurări de 
bunuri specifice pentru sate

șl asigurări de bunuri cu des
tinație specială pentru ce
tățenii localităților urbane ?

— Desigur. Avîndu-se în 
vedere specificul asigurării, 
te poate afirma că Asigura
rea facultativă a animalelor 
se solicită mai des la sate. 
Dar o astfel de asigurare 
poate fi încheiată și de ce
tățenii posesori ds animale 
care locuiesc îif orașe. Este 
doar unul dintre exemplele 
ce pot fi date ca răspuns Ia 
întrebarea de mai sus,

’ Voi enumera In continuare 
doar cîteva dintre denumirile 
unor asigurări de bunuri 
practicate de ADAS i Asigu
rarea complexă a gospodării
lor cetățenilor, Asigurarea 
paușală, Asigurarea aujove- 
hiculelor, Asigurarea globală 
a proprietarilor de motod- 
cltiri (avarii, despăgubiri ci
vile, cazurile de accidente 
ale conducătorului și persoa
nelor transportate). Din a- 
ceastă sumară enunțare re
zultă că, deși s-a avut in ve
dere introducerea unor asi
gurări specifice (pentru me
diul urban sau pentru cel 
rural), nu există asigurări 
care să aibă o destinație ex
clusivă. In funcție de prefe
rințe, de interese, cetățenii 
pot solicita încheierea orică
rei asigurări de bunuri.

„FABRICANTUL DE

DIAMANTE" REDIVIUS ?
încă o dată geniul de vizio

nar al lui Wells a căpătat 
confirmarea tehnicii zilelor 
noastre. Vă amintiți desigur 
de acel ciudat personaj al u- 
nela din nuvelele marelui scri
itor, inventatorul de geniu 
care purta în buzunarele hai
nelor sale zdrențăroase un a- 
devărat tezaur de diamante, 
fabricate după un procedeu 
„ultrasecret", în fața cărora 
faimoasele bijuterii ale Coroa
nei engleze ar fi părut niște 
modeste pietricele.

Iată însă că nu de mult, un 
urmaș al „Fabricantului de 
diamante" a înregistrat la O- 
flciul britanic de invenții 
brevetul cu numărul 1 108 445 
care descrie un procedeu de 
obținere a diamantelor artifi
ciale.

Cercetările In acest domeniu 
nu sînt noi. S-a reușit de 
multă vreme să se fabrice 
pulbere dlamantiferă sau cris
tale mici, utilizate astăzi larg 
în diferite ramuri industriale. 
Noua metodă însă, care aduce 
perfecționări deosebite meto
delor clasice, permite obține
rea unor dirmante sintetice cu 
structură cristalină perfect re
gulată, complet lipsită de im
purități. „Materia primă" o 
constituie amestecul de grafit, 
negru de fum sau carburi me
talice. In prezența unor cata
lizatori metalici — fler, cobalt, 
mangan sau alte metale tran- 
zitionale, materia primă e în
călzită electric Ja temperaturi 
de 1 000 pină la 2 000 de grade 
și este supusă unor presiuni 
uriașe de zeci de mii sau chiar 
sute de mii de kilograme pe 
centimetrul pătrat. „Secretul" 
noului procedeu constă în a- 
plicarea unei tensiuni electri
ce continuie. în acest mod, la 
zona de contact dintre mate
rialul cu conținut de carbon 
șl catalizator, in apropierea 
bornei pozitive a vasului de 
reacție se formează cristalele 
mari ale celei mal pure for
me de diamant.

Deși cristalele formate la 
celălalt pol al vasului nu sînt 
tot atît de mari, cu ajutorul 
unor sisteme de corecție șl 
reglare a Intensității curentu
lui electric și a presiunii apli
cate, rezultatele se pot Îmbu
nătăți simțitor.

fAthv ardeleanu

săptant!xsi,jn:„vTATA studențeasca" publică 
pentru ețevlg«piaselor a XH-a, viitori candidați Ja ad
miterea,. m,. îivȘțămtntul superior, o pagină care cu
prinde
• PrdfciiăR 6u privire la programa disciplinelor fi

xate pentOTurudniltere șl consultații de specialitate pe 
aceeași ternă cu cadre didactice universitare și pre
zentări aWfRRViltăților șl secțiilor la care vă puteți 
Înscrie. Însoțite de lămuririle necesare, precum șl o 
poștă operativă a admiterii.

Lectura revistei, în ansamblu, constituie o primi 
Inițiere în cunoașterea vieții universitare.

Cei interesați pot să-și asigure primirea revistei și 
prin abonament, data pină la care se mal primesc 
comenzile la oficiile poștale pentru trimestrul următor 
— aprilie-mai-lunle — fiind 25 martie, iar costul abo
namentului — 6,50 lei.

Revista poate fi procurată șl de la oficiile de di
fuzare a presei, tn flecare miercuri. F. B.

-^Scular „închis

PENTRU RENOVARE"
«

Povestea unui băiat uituc 
și a două fete care ii fac 
atent... ne-o spune MIHAI 
CÎOLEA — muncitor.la C.I.L. 

„Pipera : „Colegul meu Ispas 
Niculae a mers să vadă 
ufi film ,1a cinematogra
ful „Miorița". Aici, din ne
atenție, a pierdut 300 de lei 
și o scrisoare. Seara, la că
minul unde locuiește, au so
sit elevele Sanda Șoavă și 
Lucia Stănescu de la școala 
tehnică șanitară din Capitală 
care, i-au adus tînărului 
neatent banii pierdutl !“ Co
respondentul nu precizează 
dacă povestea s-a terminat la 
cofetărie...

Ziarul nostru a anunțat în 
.urmă cu cîteva săptămîni a- 
paritia cărții. „Judo" de I. L. 
AVRAM. -Ieri arn'țrrîmit o 
scrisoare de .la LJXLLI MARC, 
din Oradest, care. ng. rplstteaj 
ză că a căutat Ta toate libră
riile din oraș, dar nu a mai 
găsit nici un exemplar din 
lucrarea amintită. Lucru de 
altfel firesc, deoarece în mu
nicipiul Oradea sînt circa 
30.000 de tineri (multi îndră
gesc Judo) dar în librării nu 
au sosit decît 300 de exem
plare.

Poate că Editura C.N.E.F.S. 
va lua măsuri.

Ion Crețu : MIHAIL EMI
NESCU, E. L„ 16,50 lei.

Șt. Roll : OSPĂȚUL DE 
AUR, E. L., 13,50 lei.

V. Drăguț : DRAGOȘ CO- 
MAN — maestrul frescelor de 
la Arbore, E. Merld. 70 lei.

Șt. Pascu : CLUJUL ME
DIEVAL. E. Merld., 16 lei.

șt. Bănulescu : DUNĂREA 
(ablum), E. Merld., 7,50 lei.

M. Mlhalache : GRIGORE 
VASILE, E. Merld. 6 lei.

1,50 lei.
Călin Gruia : DOMNIȚA DE 

ROUĂ, Editura tineretului, 
9 le;.

Sergiu Mllorian : VULPI- 
ȘOR, E. T. 12 lei.

ZfirgO Beniamin : CE ESTE
VOINȚA ?,, Edit. Enciclop.,
2 lei.

Mlreea Mallța : SFINXUL,
Editura pentru. literatură,
3,25 Iei.

Barbu Delavrancea : NE-
GHINIȚA, Editura tineretului,

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
— rulează la Republica (orele 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15). 
LA EST DE EDEN — rulează la 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; i3,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21). PENTRU INCA 
PUȚINI DOLARI — rulează la 
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 13,30 ; 21) ; Feroviar (orele 8 ;
12.15 în continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15) ; Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 ; 
18,30 ; 20,45) ; Flamura (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30). TATA 
DE FAMILIE — rulează la Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 
18,30; 21). DRUMURI - rulează la 
Victoria (orele 18,30 ; 20,45). CIND 
VOI FI MORT ȘI LIVID; — ru
lează la Central (orele 9 ; 11 ; 13 : 
15 ; 17 ; 19 ; 21). PAGINI DIN 
KUMMAROW — rulează la Lu
mina (orele 9,30—16 în continuare; 
18,30 ; 20,45). TOM Șl JERRY — 
rulează la Doina (orele 9 ; 10,15) ; 
PROFESIONIȘTII (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). CUȚITUL 
ÎN APA — rulează la Union (o- 
rele 15,30 ; 18) ; TOTUL PENTRU 
RIS — rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — rulează la 
Grivlța (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20). 
JUDOKA, AGENT SECRET — ru
lează la înfrățirea (orele 15,151
17.45 ; 20). BUNA ZIUA, CON
TESA ! — rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30 ; 18). A FOST O DATA, 
UN MOȘ ȘI O BABA (orele 
20,30) ; Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). CĂDEREA IM
PERIULUI ROMAN — rulează Ia 
Dacia (orele 8,30 ; 20) ; Cosmos 
(orele 15,30 ; 18,30). RIO BRAVO

Pe Calea Victoriei, 
la Expresul de lingă 
Teatrul „C. Tănase", 

— foarte solicitat 
de tineri, în special 
de studențl si elevi 
pentru operativita
tea deservirii — se 
descarcă de cîteva 
luni, în mod o- 
blșnult în loc de 
platouri cu pește 
prăjit sau prăjituri 
proaspete — cără
mizi, mortar șl ci
ment. Localul se 
află In renovare. Lu
crul ar trece drept o 
treabă gospodăreas
că, dacft nu s-ar cu
noaște că aproape

din doi . în doi ani 
ușile acestui local se 
închid „pentru reno
vare".? Nu știm cît 
au costat cheltuieli
le devizelor trecute, 
dar prezentul de
viz, în Valoare ini
țială de peste 300 000 
lei, a fost supli
mentat cu tncă 
150 Q00 lei, și lucrări
le se află numai la 
jumătate. „Benefi
ciarul" I.A.P.L. „Du
nărea".

Un alt expres, la 
fel de solicitat este 
cel de lingă cinema
tograful „Victoria" 
dar șl acesta se 
află în... renovare.

I.A.P.L. Central, de 
care aparține, a în
chis localul pentru 
cîteva luni# Inves
tind 300 000 lei 
pentru modificarea 
intrării, construcții 
sanitare șl Instala
rea unei centrale 
termice proprii, deși 
în Imobil exista o 
centrală, Iar plita 
bucătăriei ț din local 
se putea încălzi, ca 
Înainte, cu gaze.

Ce ar fi să se re
noveze' mai repede, 
mal bine șl mal a- 
tent cu banii statu
lui T

I. M.

Aerisi fi holul 
de la „Patria"

Sălile de spectacole au fost 
și rămin unele dintre locu
rile în care bunul gust, civi
lizația gestului, delicatețea 
manierelor etc., fac parte din 
însuși peisajul foarte firesc 
al acestor instituții. Intrind, 
intr-un simplu foaier, emoția 
ne este sporită în primul rind 
de oameni : pint frumoși. în
deosebi fetele, tinerii — de 
cele mal. multe ori entuzlas- 
manți.

Dar de ce aceste consta
tări cam sentimentale 7 
Fiindcă ni s-a Intimplat să 
ne reintilnlm (iar !) in hol la 
cinematograful „Patria" din 
București, cu un grup de 
pierde-vară: nebărbieriți,
cu gulere ridicate, scuipă
tori de semințe, cu limbaj 
din categoria „mișto", vinză- 
tori de bilete pe sub palma 
îndoită după chipul potio- 
mieliticllor. și care-țl dau 
cu cotul tn pîntece să te 
întrebe dacă nu vrei să 
cumperi gumă de mestecat.

Cine stnt acești tineri 7 
Din ce familii ies 7 Din ce 
trăiesc 7 (unii sînt foarte 
bine îmbrăcat!). De ce-și 
irosesc viața f&cind, pe dea
supra, insuportabil un peisaj 
care, prin poziția sa, foarte 
centrală, ne reprezintă în
tocmai ca o carte de vizită 7 

Cu oiteva luni în urmă, 
am mal făcut o dată apel 
la Miliția orașului, și se lu
aseră unele măsuri. E cazul 
să Ie continuăm.

...Fiindcă acolo unde apar 
gunoaie, gospodina aeriseș
te șl lustruiește mobila, zil
nic.

E. F.

• •••••••• ••»•••••••••••
y TIMPUL DV.

— rulează la Bucegl (orele 9,30;
12.30 ; 16,30 ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează Ia Unirea (orele
15.30 , 18) ; BEATA (orele 20,30).
HOMBRE — rulează la Lira (ore
le 15,30 ; 18 i 20,15). AMERICA, A- 
MERICA 1 (ambele serii) — rulea
ză la Ferentari (orele 15,30 ; 19). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA" — rulează la Giuleștl (orele 
15 30 ; 18 ; 20,30). VINNETOU (seria 
a Ill-a) — rulează ta Cotrocenl (o- 
rele 15,30; 18); ZOSIA (orele 20,30). 
AVENTURII,E LUI TOM SA
WYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL - rulează Ja Crîngașl 
(orele 15,30 ; 19). PAȘA — rulea
ză la Melodia (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Tomls (orele 9,30 ; 
13,30 . 16 ; 18,15 ; 20,30). BECKET
— rulează la Volga (orele 8.30—17
In continuare ; 20). PIANELE ME
CANICE — rulează la Viitorul (o- 
rele 15.30 ; 18 ; Ia orele 20,30 MA
GAZINUL DE PE STRADA MA
RE» ; Miorița (orele 9 : 11,15 :
13,30 15,45 ; 18 ; 20,30). CASA
MAMEI NOASTRE — rulează Ia 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18 15; 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ — rulează la Moșilor (o- 
rele 18; 20,30); HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează la 
Popular (orele 15.30 ; 18) ; CU Mll- 
NIl.E PE ORAȘ (orele 20,30). 
PLANETA MAIMUȚELOR — ru
lează la Munca (orele 15,30 ; 18) ; 
FALSTAFF (orele 20,15). MARELE 
șarpe — rulează Ia Flacăra (o- 
rele 15,30) ; FARAONUL (orele 
18). LUSTRAGIUL — rulează Ia 
VITAN (orele 15,30 ; 18) ; FIDELI
TATE (orele 20,30). LA ORA I 
DUPĂ AMIAZA — rulează la Ra
hova (orele 18 ; 20,30) ; PENSI
UNE PENTRU HOLTEI (orele 
15,30). PANTOFUL CENUȘARE- 
SEI — rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

iBtuntrr:
JOI 20 MARTIE 1969

Opera română : DON CARLOS, 
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : IDIOTUL — 
ora lp,30 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30) ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20,00 ; (Sa
la Studio) : PHOTO FJNISH — 
ora 20,00 ; Teatrul de Comedie r 
UCIGAȘ FARA SIMBRIE — ora 
20,00 ; Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) — ClND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : FEDRA — ora 20,00 ; 
Teatrul Giulești : • CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30 ; Teatrul 
,,B. șt. Delavrancea" : DOAMNA 
DE LA MAXIM ora 20,00; Tea
trul ,,lon Creangă" : EGMONT — 
ora 18,30 ; Teatrul Țăndărică : 
(Calea Victoriei) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM — ora 17,00 ; 
NOCTURN II — EMIL BOTTA, 
NICKY WALCZ — ora 21,30 ; 
(Str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17,00 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savov) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30; 
Ansamblul Artistic U.G.S. : SE- 
LECȚIUNI ’68 — ora 20,00.

JOI, 20 MARTIE IMS

PROGRAMUL I

• 11,00 — Limba germană. Lec
ția a 47-a (reluare) ■ 11,30 — în
chiderea emisiunii de dimineață

• • • • • ••••••

neștl tn cadrul economiei mondia
le” — simpozion (Sala de specta
cole, vineri, Ora 20).

• 17,30 — Telex TV • 17,35 — 
Pentru elevi. Consultații la fizi
că (clasa a VIIl-a), Tema : No
țiuni elementare despre radio- 
recepțle. Prezintă : Vasile Fălle
• 18,05 — Limba rusă. Lecția 46
• 18,30 — Studioul pionierilor. 
Preludiu la vacanță O l*M>0 — 
Telejurnalul de seară • 19,30 — 
Tribuna economică. Perfecționări 
pe flukul informațional. Prezintă 
ing. Mihail Dumitrescu ®\1935 — 
Corul Ansamblului „cioclrlia"
• 20,00 — Seară de teatru. „în
grijitorul" de Harold Pinter • 22,30 
— Parada vedetelor. Enrico Ma
cias, Tom .Jones, . Danielle Dar- 
rieux • 22,45 -r- Telejurnalul de 
noapte • 23,00 — închiderea e- 
misiunii.
PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV • 20,05 — 
Concert simfonic. Interpretează 
orchestra națională a Radlotele- 
viziunii franceze. Dirijor : Rober
to Benzi. In program : Uvertura 
„Rosamunda" de Schubert și 
„Simfonia a IV-a de Schumann. 
Transmisiune din Sala Palatului 
R.S.R. • 20,50 — Film artistic : 
„Casa neliniștită" — o producție a 
Studiourilor bulgare • 22,15 — 
închiderea emisiunii.

CASELE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CRAIOVA. • Ciclul „Dialog cu 
istoria" : „Răscoalele țărănești din 
1907" — seară de poezii șl proză 
(Sala de lectură a bibliotecii, vi
neri, ora 20,30). « Spectacol fol
cloric — participă taraful șl for
mația de dansuri populare a Ca
sei de cultură a studenților (Aula 
„Al. Bula", vineri, ora 20).

IAȘI. © Tineri actori In mijlo
cul studenților — Cornelia Gheor
ghiu, Constantin. Btrllba, Petre 
Ciubotaru (Clubul Artelor, vineri, 
ora 20).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sec'o^ul I): 
După-amleză distractivă pentru 
tineret, cu formația Ipstrumental- 
vocală „Entuziaștii", soliști Zaba- 
ria Cristian, Radu Pavel și Radu 
Tănase, taraful și soliștii de mu
zică populară al Ateneului 
(ora 18).

fniversal-Club (sectorul III) : 
Joia tineretului : „Vis-â-vis core
grafic" cu orchestra „Amiral", so
liști Mihai Bran și Al. Zărnescu 
etc. (ora 17).

Tehntc-Club (sectorul V) : Joia 
tineretului cu orchestra „Ttnere- 
țea" (ora 13) ; „Ringul tinerilor 
pugiliști" (ora 19).

SAPTAMTNA FILMULUI 
SPORTIV

București a Portret cinemato
grafic „Richard Burton" — pre
zintă Radu Rupea șl E. Coma- 
nescu (Sala Mare, joi, ora 20,30). 
• Jazz cu Aura Urziceanu șl 
cvartetul condus de Johnny Ră- 
ducanu. Prezintă Cornel Chlrlac ; 
„Alternante" — spectacol muzlcal- 
coregraflc, ou Slmone ștefănescu, 
Adina Cezar, Al. Hrlsanlde șl 
George Țâroea (Student-Club, Joi, 
ora 20), ,

CLUJ. • Filmul artistic „Soare 
șl umbră" (Sala de spectacole, 
vineri, ora 17). • Tribuna ideilor i 
„Locul șl rolul economiei româ-

Pe ecranul cinematografului 
„Timpuri Noi" din Capitală, spor
tul va fl ■ oaspete, de onoare timp 
de șapte zile.

Incepînd de luni. 24 martie, 
veți putea viziona următoarele 
filme : „Sporturi de Iarnă in 
munții României* (24 martie) 
„Pledoarie pentru box" (25 mar
tie), „Atletism" (26 martie), „Ple
doarie pentru volei" (27 martie). 
.„Culturism- (28 martie), „Regele" 
(29 maijțle), „Campionii — mîn- 
dtja noastră" (3D martie).

Reamintim că la cinematograful 
..Timpuri Noi" spectacolele se 
desfășoară în continuare, începtnd 
de la orele 9 pină la 21
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Ne apropiem de încheierea trimestrului. Ce 
acțiuni aii organizat in sprijinul producției?

EEQ !î • ÎN VW DE ORBANlZAȚlE

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI —
DOAR PIESĂ DE DOSAR?
/atenționam să parcurg 

drumul de la efect la cau
ză. De aceea am intrat tn- 

tii în biroul tovarășului Virgil 
Boac, director general la C.I.L. 
Gălăuțaș. Convins că orga
nizația U.T.C. și-a înțeles pe 
deplin principalul ei obiectiv de 
a fi mobilKaioarea ținerilor la 
îndeplinit''* exemplară b sarcini
lor • ' 'r' rducție, că de la în
cet . i-alui s-au întreprins în 
acest sens mai multe acțiuni, e- 
coul eficienței lor îl bănuiam a- 
juns pînă bi conducerea unității.

— Nu am luat cunoștință de 
existența acestor preocupări, deși 
probleme sînt în permanență — 
afirmă tovarășul director ge
neral.

— Participați ls adunările ute- 
ciștilor ?

— Nu am fost invitat.
Scurtul dialog ne-a condus 

mai repede de cit ne așteptam 
la comitetul U.T.C. Organizații
le din cele trei schimburi mima
ră peste 400 uteciști. La rugă
mintea noastră Vasile Borș, secre
tarul comitetului coordonator 
U.T.C., schițează ceea ce s-a fă
cut de la începutul anului.

— In cadrul ședințelor grupe
lor U.T.C. s-au analizat proble
mele de producție, s-a dezbătut 
planul, s-au luat angajamente, ca 
și în adunarea generală de la 
sfîrșitul lunii ianuarie.

Economia socialistă, 
prin definiție, este o 
economie planificată, 
cu posibilități multiple 

de elaborare a unor prog
noze și studii previzionale, 
a unor modele economice și 
de a adopta decizii și pla
nuri științific fundamentate. 
Cine ar mai putea să con
ceapă Imensul organism atît 
de complex al economiei.na
ționale funcționînd normal în 
absența unei concepții unita
re de ansamblu, asupra dez
voltării de viitor și a regle
mentării precise a raporturi
lor reciproce dintre ramurile 
și subramurile economiei? Cu 
atît mai. mult în lumea mo
dernă în care diviziunea 
muncii, specializarea și coo
perarea tot mai accentuate 
determină ca între ramuri și 
subramuri, între întreprin
deri — ca celule ale econo
miei — să se țese o rețea 
deasă de relații, de condițio
nări și intercondiționări re
ciproce. ceea ce impune sin
cronizarea activității aces
tora. Această reglementare 
de viitor și imediată se rea
lizează prin planificarea de 
perspectivă și la nivel ma
croeconomic, pe de o parte, 
prin planificarea curentă și

CRONICA ECONOMICA

PLAN $1 RITMICITATE
la nivelul ramurilor și între
prinderilor, pe de altă parte. 
A planifica înseamnă în fond, 
a stabili în mod științific ce, 
cit și in ce condiții se va 
produce într-o anumită peri
oadă. ținînd seama de posi
bilitățile șl necesitățile eco
nomiei naționale. Planul, 
în sine, reprezintă ca
drul prestabilit în care 
se va desfășura activi
tatea economică, iar activi
tatea economică constituie 
însuși procesul prin care 
planul se trnsformă în reali
tate. Deci pentru funcționa
rea optimă a mecanismului 
economic prezintă aceeași 
importantă majoră atît ac
tul întocmirii pe baze știin
țifice a unui plan realist, ju
dicios, cît și actul îndeplinirii 
lui ; astfel, planul rămine 
literă moartă, nu-și mai în
deplinește funcția sa de a 
dirija si. reglementa produc
ția. De aici decurge și unul 
cin principiile de bază ale 
planificării noastre — obliga
tivitatea îndeplinirii planu
lui. Lucru, de altfel, evi
dent.

Fiecare întreprindere, pen
tru a putea produce trebuie 
să primească în timp util ne
numărate elemente — materii 
prime și materiale, piese, 
subansamble etc. — produse 
de alte întreprinderi, după 
cum în calitate de furnizor, 
livrarea la timp a producției 
sale condiționează desfășu
rarea normală a activității 
într-un alt compartiment 
economic. Consecințele ne^ 
gative ale neîndeplinirii 
planului de către o întreprin
dere pot fi asemuite cu o re
acție în lanț ; neîndeplinirea 
planului de către o între
prindere, creează greutăți în 
aprovizionarea altor între
prinderi. uneori necesitatea 
de a apela la import, se re
percutează asupra altor sec
toare de activitate, ducînd 
la imobilizarea unor impor
tante fonduri materiale și 
bănești, afectează în ultimă 
instanță. Intrarea în func
țiune a unor noi obiective, 
aprovizionarea cu bunuri a 
populației sau îndeplinirea 
angajamentelor contractate 
pe piețele externe.

Consecințe nedorite se ma
nifestă. însă, inevitabil si la 
nivel microeconomic. Neîn
deplinirea planului de pro
ducție se transformă în re
zultate economice si finan- 
ctare slabe. în beneficii scă-

Încercăm să culegem date mai 
concrete despre cele aflate. A- 
liniatul „activitatea profesională" 
din programul de activitate pe 
trimestrul I al comitetului coor
donator U.T.C., a cărui scadență 
se apropie, este într-adevăr cu
prinzător. In ce măsură au deve
nit practic eficiente ideile sale ? 
Analiza, punct cu punct, de
monstrează pe larg, conținutul 
noțiunii de formalism. Să exem
plificăm. Pentru eliminarea aba
terilor de la disciplina în produc
ție se intenționa organizarea unor 
consfătuiri la nivelul fiecărei 
grupe, pe tema „Disciplina — 
cheia tuturor succeselor în mun
că".

— S-a început cu personalul 
administrativ și cu tinerii din a- 
telierul mecanic, ne spune tov. 
Borș.

La atelierul mecanic consfătui
rea era justificată, credem, deoa
rece s-au semnalat reparații ne- 
corespupzătoare la mașini, care 
au determinat stagnări în pro
ducție. Dar era oare iminentă o 
asemenea consfătuire cu persona
lul administrativ, cînd este bine
cunoscută lipsa disciplinei în 
muncă la secțiile de binale și 
placaje ?

Comitetul coordonator și-a mai 
propus să urmărească cu regula
ritate prezența tinerilor la cursu

iute, nereailizarea acumulă
rilor prevăzute, ceea ce afec
tează și posibilitățile de sti
mulare materială a colecti
vului de muncă.

Există uneori concepția 
că singurul element în
semnat îl constituie reali
zarea sarcinii planificate de 
producție, fără să se acorde 
aceeași importanță condiții
lor cu care se obține această 
realizare. Dar, în fond, a 
realiza spre exemplu planul 
prin folosirea de forță de 
muncă suplimentară, în
seamnă o neîndeplinire a 
sarcinii de creștere a pro
ductivității. semnalează exis
tenta unor deficiențe în or
ganizarea producției si a 
muncii, echivalează cu o 
scumpire a produselor, deci 
cu pierderi pentru economia 
națională. Alteori se consi
deră, din punctul de vedere 
al întreprinderii, că impor- 

' tantă este — ceea ce s-ar 
putea numi — o îndeplinire 
medie a planului. Folosim 
acest termen prin analogie, 
deoarece sub o îndeplinire 
generală a planului anual, 
de exemplu, se ascund peri
oade în care sarcinile nu 
sînt îndeplinite integral și 
altele în care, printr-o acti-

=■

vitate în asalt, sint acoperite 
lipsurile înregistrate anterior. 
Fenomenul își manifestă ten
dința cu precădere la înce
putul perioadelor de plan, 
primul trimestru, dacă e 
vorba de planul anual, pri
ma lună a trimestrului sau 
prima decadă a lunii, la sfîr
șitul perioadelor respective 
apărînd tendința contrară — 
a muncii în asalt. Neritmicita- 
tea duce nu numai la goluri 
temporare în aprovizionare 
sau la crearea de stocuri 
supra normative, -dar afec
tează și calitatea producției, 
ca urmare firească a efortu
rilor suplimentare făcute 
pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă. Tot o realizare 
medie a planului ar putea fi 
considerată depășirea sarci
nilor la unele sortimente a 
căror producere este mai a- 
vantajoasă pentru întreprin
dere și neîndeplinire la alte 
sortimente, la fel, sau poate 
chiar mai necesare econo
miei naționale, pe ansamblu, 
formal întreprinderea res- 
peoctivă apărînd cu planul 
îndeplinit.

Consecințele negative ale 
îndeplinirii uneori neritmice, 
alteori formale *a pla
nului sînt vizibile și sînt 
similare cu cele ale unei ne- 
îndepliniri efective. Dacă 
ne-am referit mai sus la 
unele dintre aceste conse
cințe. am făcut-o pentru a 
sublinia cît de important este 
pentru economia națională, 
pentru fiecare dintre noi, ca 
sarcinile de producție să fie 
îndeplinite nu numai inte
gral, dar și în mod ritmic la 
toți indicatorii, respectînd 
structura și sortimentele 
prevăzute.

Preocupîndu-se de perfec
ționarea conducerii și plani
ficării producției, corespun
zător actualei etape a dez
voltării. Conferința Națio
nală a Partidului din decem
brie 1967 a hotărît să fie 
acordate atribuții și compe
tențe mai largi tuturor între
prinderilor în organizarea și 
dirijarea activității lor. 
Aceasta implică însă și o 
răspundere mult mai sporită 
din partea fiecărui colectiv 
de producție în realizarea 
sarcinilor ce-i revin din 
planul general de dezvoltare 
a societății.

I. nicoarA 

rile de calificare „întocmind un 
grafic de prezență, iar atunci 
cînd se va ivi nevoia va sta de 
vorbă cu tinerii care absentează". 
Graficul nu s-a întocmit și con
siderăm că nici nu era cazul să 
se piardă timpul cu un tabel în 
plus, dar s-a ivit in schimb nevo
ia unor discuții care... nu au avut 
loc ! O serie de tineri au renunțai 
să frecventeze cursurile de califi
care care se țin numai de două 
ori pe lună; lui Mihai Pctruț, 
Elisabeta Ver, Peter Rodica, Ba- 
lasz Rozalia și altora ar fi tre
buit să li se explice, prin orga
nizație, ce înseamnă pentru ei ri
dicarea calificării în asemenea 
condiții.

Secretarul comitetului coordo
nator U.T.C. pe complex și-a a- 
sumat personal două sarcini în 
programul de activitate trimes
trială. Prima, cu termen pînă la 
sfîrșitul lunii ianuarie : confec
ționarea a două drapele pentru 
„grupa fruntașă" și „organizația 
U.T.C. fruntașă", care să fie tn- 
mînafe lunar în cadru festiv co
lectivelor de tineri cu cele mai 
bune rezultate în producție. S-a 
renunțat pe motivul că alături 
de tineri lucrează și vîrstnici, 
fiind greu să se stabilească gru
pele U.T.C. fruntașe. Atunci de 
ce s-a mai stabilit o asemenea 
obligație ?

O altă „sarcină" cu termenul 
expirat la 15 februarie. „In ve
derea ridicării gradului de pre
gătire profesională a tinerilor, 
comitetul U.T.C. împreună cu 
conducerea întreprinderii va lua 
măsuri de organizare a olimpia
dei pe meserii cu lăcătușii me
canici și muncitorii de la binale. 
In acest sens se va întocmi te
matica pentru tinerii participanți 
și se vor organiza consultații a- 
supra problemelor care sînt neîn
țelese". S-a spus că olimpiada 
va fi totuși, ținută pînă la sfîr
șitul trimestrului, fiind „antre
nați" cinci tineri de la binale și 
8—10 tineri de la atelierul me
canic. Or, se știe, olimpiada nu 
este o competiție în sine, ci — 
cum de fapt e bine subliniat C. POGĂCEANU
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de exemplu, criticîndu-se faptul 
că dintr-o proastă organizare a 
muncii multe lucrări de între
ținere n-au fost executate la 
timp, că sfecla de zahăr a rămas 
neprășită și nerecoltată la timp, 
organizația U.T.C. s-a angajat 
să formeze o echipă numai din 
tineri care să lucreze pe întreg 
ciclul cele 10 hectare de sfeclă 
de zahăr. Propunerea a fost ac
ceptată de adunare iar astăzi 
echipa de tineret este deja for
mată. La Șipote multe discuții 
s-au purtat în jurul irigațiilor. 
Secretarul comitetului U.T.C. 
luînd cuvîntul în adunare s-a 
angajat în numele organizației 
că 45 de tineri, alături de cei 
50 care au mai lucrat și anul 
trecut, să execute toate lucră
rile pe cele 200 de hectare iri
gate. Dezbateri interesante s-au 
purtat la Hărmănești în legătură 
cu brigada legumicolă. Și aci 
punctul de. vedere al organiza
ției U.T.C. a fost apreciat. Ti
nerii au fost de părere că legu
micultura poate fi și la ei un 
sector rentabil, aducător de mari 
venituri. Ei au propus un număr 
de tineri care să lucreze în le
gumicultura. De asemenea, cri- 
ticînd fluctuația de oameni din 
zootehnie organizația U.T.C. s-a 
angajat să recomande aci 8 
tineri care să aibă în răspunde
rea lor ferma de creștere a ti
neretului taurin. La Bălțați 
atelajele nu erau folosite întot
deauna în scopari de producție. 
Cei care le aveau în primire 
ori că nu îngrijeau cum trebuie 
animalele, ori că făceau trans
porturi în scopuri personale. 
Prima problemă care a stat în 
atenția organizației U.T.C. după 
adunare a fost recomandarea 
unui număr de tineri care să 
ia în primire atelajele.

— Ar fi interesant să cunoaș
tem și ce probleme și-a înscris 
în perspectiva activității sale 

scopul în program — un bun 
prilej al perfecționării profesio
nale în perioada de pregătire și 
care nu trebuie să se consume 
în intervalul cîtorva zile. Pentru 
acest considerent nu trebuia să 
se aibă în vedere toți cei apro
ximativ 80 și respectiv 40 de ti
neri care lucrează la binale și la 
atelierul mecanic ?

Nici din discuțiile cu Tiberiu 
Tober — secretarul comitetului 
U.T.C. pe schimbul A și lacob 
Orian — secretarul comitetului 
U.T.C. pe schimbul C, nu a re
zultat că organizațiile pe schim
buri au avut preocupări aparte, 
constante, adaptate la cerințele 
imediate ale producției.

Să nu se deducă din cele de 
mai sus că tinerii de la C.I.L. 
Gălăuțaș nu sînt conștienți, în 
majoritatea lor, de responsabili
tățile pe care le au. Mulți din
tre ei s-au pronunțat în aduna
rea generală a salariaților, luîn- 
du-și angajamente pentru supli
mentarea planului de producție, 
analizînd cu maturitate cauzele 
care au stat la baza neîndepli- 
nirii • sarcinilor de plan în anul 
trecut. Par tot atît de adevărat 
este că la capitolele risipă de 
materiale, refuzuri de calitate la 
produse, absențe nemotivate, u- 
tilizarea incompletă a timpului 
de lucru, figurează numele unor 
tineri. Față de asemenea stări de 
fapt organizația U.T.C. tre
buie să acționeze hotărît. In 
luna ianuarie, de exemplu, 
s-ap pierdut nemotivat 960 de 
ore, timp în care se puteau pro
duce 19 m.c. placaj, sau 80 m.c. 
plăci celulare, ori 580 m.p. bi
nale. Cifrele, calculate la scara 
unui an, sînt edificatoare. De ce 
nu sînt folosite aceste exemple 
în fața tinerilor pentru a le in
fluența pozitiv atitudinea în 
producție ?

Comitetul U.T.C. dispune de 
metode specifice, proprii prin 
care poate să influențeze com
portarea fiecărui membru al or
ganizației ; sarcinile asumate for
mal, nerespcctarea propriilor o- 
biective, alimentează lipsa de 
încredere a tinerilor și afectează 
negativ competența, prestigiul or
ganizației U.T.C. în fața lor.

comitetul județean Iași după 
dezbaterile care au avut Ioc in 
adunările generale ale coope
rativelor agricole ?

— O sintetizare nu am făcut 
încă dar dată fiind actualitatea 
unora am și trecut la înfăptui
rea lor. în primul rînd, efortu
rile noastre sînt îndreptate 
acum spre a realiza o perfectă 
corelație între problemele ma
jore care frămîntă satul, acele 
probleme economice care stau 
în- atenția cooperativei agricole 
și acțiunile pe care și le propun 
să le realizeze organizațiile 
U.T.C, Am constatat cu acest 
prilej, că anul trecut. în timp 
ce unele unități întîmpinau greu
tăți cu participarea la muncă, 

Tineretul - factor dinamic
cu executarea lucrărilor de iri
gații, a plantărilor de pomi și 
de vie, organizațiile U.T.C. fă
ceau în exclusivitate dezbateri 
despre cinematografie, despre 
dansurile moderne și altele de 
același gen. Cu tinerii de la 
sat vom întreprinde acțiuni 
care să conducă la dez
voltarea dragostei fată de 
unitatea în care lucrează, spi
ritului gospodăresc și grijii pen
tru păstrarea avutului obștesc. 
Vom organiza întîlniri cu spe
cialiști și cercetători din dome
niul agriculturii, demonstrații 
practice privind folosirea noilor 
utilaje din dotare. Chiar către 
sfîrșitul acestei luni se vor des
fășura schimburi de experiență 
cu tinerii care lucrează în zoo
tehnie pe grupe de comune. A- 
semenea schimburi de experi
ență sînt în curs de pregătire 
acum la Podul Iloaiei. Luncani, 
Răducăneni și Ruginoasa, La

NOASTRĂ Ce înseamnă 
A FI UTECIST?
Pe măsură ce meditezi 

asupra conținutului temei, 
ți se relevă mereu alte și 
alte laturi ale calității de 
membru al unei organiza
ții revoluționare, așa cum 
este Uniunea Tineretului 
Comunist. Pentru că, mi se 
pare mie, esența obligații
lor, • îndatoririlor sociale, 
profesionale, politice care 
ne revin, însușirea și res
pectarea principiilor îna
intate de viață, devota
mentul față de cauza unei 
societăți noi rezidă în în
săși perspectiva pe care 
ți-o asiguri prin integrarea 
în rîndurile organizației — 
aceea de a fi, în primul 
rînd, ’ un om angajat cu 
perseverență pe un drum 
care duce spre concepția 
comurjistă despre viață și 
comportarea corespunză
toare, Perioada în care sîn- 
tem membri ai U.T.C. re
prezintă pentru noi o etapă 
fundamentală de însușire a 
principiilor înaintate de 
viață, de respectare consec
ventă a acestor principii, 
de manifestare a atașamen
tului față de politica în
țeleaptă a partidului, ata
șament exprimat prin con
sacrarea tuturor eforturilor 
noastre traducerii în prac
tică a măsurilor și hotărî- 
rilor adoptate.

Tînărul Ion Stroie — sudor 
electric la secția 6 construcții 
sudate a Uzinelor „Grivița 
Roșie" — a absolvit școala 
profesională a uzinei anul 
trecut. In scurt timp, a reușit 
să stăpînească bine meseria. 
Despre el, cei din jur spun : 
va ajunge un foarte priceput 
muncitor, tot tinwul vreocupat.

aceste schimburi de experiență 
au fost invitați specialiști de la 
stațiunile experimentale și de la 
Facultatea de zootehnie a Insti
tutului agronomic ieșean. Tot 
în această perioadă sînt în curs 
de pregătire consfătuiri cu 
tinerii care lucrează în legumi- 
cultură și pomicultură. împre
ună cu Direcția agricolă am pus 
la punct tematica unui concurs 
pe care provizoriu l-am inti
tulat „Agricultura pe meleaguri 
ieșene". Important de reținut 
este că tematica acestui con
curs urmează să fie completată 
la nivelul fiecărei organizații 
cu problemele majore ale uni
tății respective. Este în studiu 
introducerea în cadrul concursu

lui, a unei probe practice. Sfîr
șitul lunii martie și începutul 
lunii aprilie este, de altfel, pen
tru noi o perioadă mai grea în 
care trebuie să desfășurăm mai 
multe acțiuni mari. Tot acum 
pregătim un simpozion pentru 
ziua mecanizatorului la care 
sînt invitați să se întîlnească 
cu tinerii tractoriști doi profe
sori universitari și specialiști de 
la Direcția agricolă.

— Aminteați la un moment 
dat de preocupările existente în 
unele unități privind lucrările 
de irigație. Ce intenționează Co
mitetul județean Iași al U.T.C. 
în această privință ?

— în această privință am de
pășit stadiul intențiilor. Ne-am 
angajat să executăm cu tinere
tul toate lucrările de irigații pe 
cele două șantiere județene de 
la Bivolari — 467 hectare și 
Verșeni — 745 hectare. Vom or
ganiza aici șantiere ale tinere-

Desigur, în ansamblul 
calităților ce se cer mate
rializate de către un ute- 
cist pot să predomine, une
ori, anumite trăsături, în 
funcție de împrejurări, nici 
una din ele nefiind însă 
ruptă de celelalte, nepu- 
tînd exista izolat, ci în de
plină armonie și interde
pendență, într-o condițio
nare reciprocă ușor de țio-

0 calitate remarcabilă,

COMBATIVITATEA
vedit. Dar, ceea ce cred că 
se impune în atitudinea 
unui utecist, în orice îm
prejurare, ceea ce se deta
șează ca o calitate remar
cabilă a aceluia care face 
parte din organizația revo
luționară de tineret este 
combativitatea. Trăsătură 
definitorie, ea conturează 
pregnant prezența utecis- 
tulu^ în muncă, în rela
țiile care se nasc într-un 
colectiv, în viața socială. 
Condiționată de fermitate 
în acțiune, de conștiincio-

OMISIUNEA
MAISTRULUI PEREDELCU

Tînărul strungar, Vlaicu Chir- 
vase, pînă de curînd unul din 
cei mai buni muncitori ai secției 
rectificare de la Fabrica de rul
menți Bîrlad, a devenit un me
diocru cu serioase șanse de a 
ajunge codaș. Ciudat, coborîrea 
de pe locul de fruntaș este în 
legătură cu alegerea tînărului ca 
secretar al comitetului U.T.C., 
deși această alegere a fost fun
damentată nu numai pe faptul 
că el era cel mai bun muncitor 
din secție, ci și pe convingerea 
că va fi mereu cel mai bun.

— Am fost și noi surprinși de 
această bruscă schimbare, ne de
clară ing. Ion Berlea, secretarul 
comitetului de partid al fabricii, 
și pentru a descifra cauzele, am 
deschis o anchetă. Vlaicu Chir- 
vase muncește, atît cantitativ cît 
și calitativ, la fel ca înainte de 
a fi fost ales secretar. Dar mai
strul Ilie Peredelcu, șeful atelie
rului axiale, unde își are locul 
de muncă secretarul U.T.C., nu 
vrea să înțeleagă un lucru ele
mentar, că Vlaicu Chirvase are 
sarcini nu numai pe linie de 
producție, că activitatea lui în 
cadrul organizației U.T.C., prin 
inițierea unor acțiuni educative, 
e pusă tot în slujba îndeplinirii 
sarcinilor de plan. Neînțelegînd 
aceasta, dînsul are o atitudine 
ostilă față de secretarul comite
tului U.T.C., Vlaicu Chirvase, 
fiind mutat într-una de pe o 

tului. în primul rînd vor lucra 
tinerii din comunele respective, 
dar în același timp, pe baza 
adeziunilor exprimate, avem deja 
formate brigăzi de tineri și din 
alte sate. Tot în legătură cu iri
gațiile, constatînd, în dezbaterile 
care au avut loc, că exploata
rea acestor terenuri întîmpină 
dificultăți și din lipsa moto- 
pompiștilor, a servanților ne-am 
stabilit și aci unele măsuri. Am 
prezentat Direcției agricole pro
punerea de a instrui într-un 
curs special, începînd din luna 
martie, un grup de tineri care 
să lucreze ca motopompiști. ca 
servanți. Propunerea a fost ac
ceptată, tinerii sînt cunoscuțl 
în organizațiile U.T.C., urmează

ca în zilele de la sfîrșitul lunii 
să se deschidă cursul. Și tot la 
acest capitol trebuie să amintim 
faptul de a ne fi angajat ca ală
turi de «ceilalți cooperatori, or
ganizațiile U.T.C. să mobilizeze 
tineretul la lucrările de redare 
în circuitul agricol a unei su
prafețe de peste 370 de hectare 
și a celor de combatere a ero
ziunii solului pe 65 hectare, la 
plantarea a 150 hectare cu pomi 
fructiferi, a 800 hectare cu viță 
de vie și la întreținerea tuturor 
sistemelor de irigații existente.

— Chiar toate problemele ri
dicate în adunările generale ale 
organizațiilor U.T.C. au găsit 
înțelegere Ia consiliile de condu
cere ? Ce probleme mai „spi
noase" are de rezolvat, din acest 
punct de vedere, comitetul ju
dețean U.T.C.?
în unele unități este subapre

ciată priceperea tinerilor pentru 
munca din agricultură. Din acest

zitate exemplară în înde
plinirea sarcinilor ce-ți 
revin în sectorul tău de 
muncă, de corectitudine 
și modestie în tot ceea ce 
întreprinzi, de înțelegerea 
sensului pozitiv al inter
venției pe care o pregă
tești, combativitatea devine 
o notă firească a oricăreia 
din acțiunile tale. Exemplul 
unui tînăr îmi revine

cu insistență în memorie. 
Controlor tehnic într-o u- 
zină, el a observat la un 
lot de produse care urma 
să fie expediat de uzină be
neficiarilor neglijențe mă
runte de finisare ; mai 
mult inconsecvențe este
tice decît abateri tehnolo
gice de la prototip, funcțio
nalitatea practică a produ
sului nu avea de suferit de 
pe urma lor. Și, totuși, tî- 
nărul controlor nu s-a gră
bit să-și dea avizul de ex
pediere, a cerut și a obți

mașină pe alta. Constatînd că 
și în aceste condiții neprielnice 
cel în cauză își depășește în con
tinuare norma, șeful atelierului, 
prin colaboratorii săi apropiați, 
nu i-a decontat o serie de piese 
lucrate, ceea ce totaliza 20 de 
ore, pe care le-a trecut, însă, 
altui muncitor. Astfel, Vlaicu 
Chirvase a încetat numai aparent 
să mai fie același muncitor foar
te hun.

N-am fi insistat asupra acestor 
fapte dacă Vlaicu Chirvase, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
secției, ar fi singurul prejudiciat 
de atitudinea maistrului Pere
delcu. Mai sînt, însă, și alții. Mî- 
nia șefului de atelier s-a abătut 
și asupra lui Mihai Ignat, care 
„a îndrăznit" să-l critice atît în 
conferința organizației U.T.C. pe 
întreprindere, cît și în conferința 
municipală U.T.C. pentru modul 
său grosolan de a se purta cu 
subalternii ; au avut de suferit 
și tinerii Ion Secăreanu, Alexan
dru Mihăilă și. Nicolae Berescu, 
care n-au mai apărut pe statul 
de premiere, deși grupa sindi
cală hotărîse să fie recompensați 
în acest mod pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
producție. In același timp, ingi
nerul Dumitru Gologan, șeful 
secției rectificare, inginerul So
lomon Balaban, secretarul orga
nizației de partid pe secție, și 
alți interlocutori cu munci de 
răspundere în cadrul întreprinde- 

punct de vedere avem cazuri 
cînd deși activitatea în u- 
nele sectoare se desfășoa
ră destul de prost, tocmai 
datorită oamenilor care lu
crează acolo, propunerile orga
nizației U.T.C. de a trimite aici 
tineri destoinici au fost refu- 
zațe, respinse. Așa s-a întîmplat 
la Scheia. unde președintele și 
brigadierul au refuzat să înca
dreze în zootehnie pe tinerii 
recomandați de organizația 
U.T.C. De altfel, aci, posturile 
din zootehnie sînt repartizate 
în funcție de gradul de rudenie 
cu președintele, cu brigadierul. 
S-au ridicat și probleme privind 
încadrarea tinerilor școlarizați 
în activitatea pentru care s-au 
pregătit. La Hărmănești, patru 
tehnicieni lucrează ca socotitori, 
la Ipatele un tehnician lucrează 
ca bibliotecar și cîte alte ase
menea exemple nu se pot da. 
O chestiune care ne reține în 
mod deosebit atenția este pu
nerea de acord cu conducerea 
fiecărei unități a unui program 
de muncă pentru tineri, de alt
fel pentru toți oamenii care lu
crează în zootehnie. Acum doar 
în puține unități oamenii care 
lucrează în zootehnie au o zi 
liberă pe săptămînă, ceea ce 
evident este un impediment în 
activitatea pc care o desfășu
răm pentru a trimite cît mai 
mulți tineri să lucreze aici. Cu 
sprijinul direcției agricole și al 
Uniunii județene a C.A.P. ne-am 
propus să desfășurăm o largă ac
țiune pentru a amenaja în toate 
sectoarele zootehnice o cameră 
a îngrijitorului unde tinerii să 
poată să servească nu numai 
masa, dar să găsească o carte și 
alte lucruri pentru a se recrea 
în clipele de răgaz.

Socotim că traducerea în 
viață a tuturor acestor planuri, 
a tuturor acestor intenții este 
de natură să sporească contri
buția tinerilor la creșterea pro
ducțiilor, la progresul economic 
al fiecărei cooperative din jude
țul Iași. 

nut remedieri. Mai mult, a 
propus discutarea cazului 
într-o adunare generală, 
dezbaterea prilejuindu-ne ' 
tuturor o interesantă ra
diografie a ceea ce s-ar 
putea numi indiferență 
față de lucrurile mărunte 
și cu toate acestea impor
tante, necesitatea de a nu 
trata nimic cu plictiseală, 
obligația de a supune aten
ției generale problemele de 
interes comun și mai ales 
cauzele care duc la o con
secință sau alta, de la ne
glijențe fără gravitate pînă 
la rebuturi. Vreau să spun 
prin aceasta că dbcotesc 
combativitatea unui utecist 
ca neținînd doar de abili
tatea oratorică deși, uneori, 
acest element e luat în con
siderație, ci de completa 
sa integritate extinsă fără 
discuție asupra problemelor 
de muncă, asupra chestiu
nilor de etică, de convie
țuire socială, însemnînd a- ■ 
dică apărarea decisivă a 
principiilor moralei comu
niste și, în cele din urmă, 
constituindu-se ca temelie a 
formării opiniei publice.

OPREA FINTEȘTEAN 
secretar al comitetului U.T.C.’1'» 

Uzina „Unirea" — Cluj 

rii, ne-au declarat că au primit 
și alte reclamați! din partea mun
citorilor din atelierul axiale.

— Greșeala mea este că sînt 
prea sever, ne spune maistrul 
Ilie Peredelcu.

— Dar nu v-a cerut nimeni 
să fiți îngăduitor cu cei care 
nu-și îndeplinesc sarcinile pe li
nie de producție, replicăm noi. 
Totuși, explicați-ne de ce mulți 
tineri, deși sînt foarte buni, au 
fost sancționați ?

— Pe Ion Secăreanu și Nicolae 
Berescu i-am omis din greșeală 
de a-i trece pe statul de premiere 
din procesul verbal alcătuit de 
grupa sindicală. Cu Vlaicu Chir
vase e altceva...

Și maistru Peredelcu începe o 
întortochiată pledoarie pentru a 
ieși din cauză, dînd vina pe alții 
sau denigrînd pe inginerul Solo
mon Balaban, că acesta ar fi un 
vînător de greșeli și l-ar influența 
în rău și pe Vlaicu Chirvase. Nu 
prea înțelegem cu ce e vinovat 
inginerul Balaban pentru faptul 
că șeful atelierului se comportă 
necorespunzător cu muncitorii, 
abuzînd de o putere care i-a fost 
acordată pentru a fi folosită spre 
binele oamenilor și nu împotriva 
lor. La urmă, încolțit de întrebă
rile precise (și dureroase fără voia 
noastră), maistrul Ilie Peredelcu 
izbucnește :

— Eu am făcut sacrificii pen
tru plan. Au fost cazuri cînd am 
stat în fabrică chiar douăzeci și 
patru de ore. Sînt în fabrica asta 
de cînd s-au pus temeliile ei și 
de 16 ani am muncit pentru ea. 
Dar de un an încoace nu știu ce 
se mai întîmplă cu mine, parcă 
am devenit un străin pentru fa
brica asta.

Nu știm ce măsuri va lua co
mitetul de partid de la Fabrica 
de rulmenți Bîrlad. Nouă ni s-a 
spus doar ceea ce se preconizea
ză. Datorită comportării maistru
lui Peredelcu au avut de suferit 
pînă în prezent nu numai anu
mite persoane, ci și organizația ' 
U.T.C. din secția respectivă, aria 
de preocupări a acesteia fiind 
mult îngustată. Există însă și un 
motiv care reclamă cîntărirea a- 
tentă a faptelor. Maistrul Peredel
cu, om care a pus umărul Ia 
creșterea realizărilor întreprinde
rii încă de la înființarea ei, se 
simte azi, după atîția ani de 
muncă intensă, un străin. El 
a ignorat faptul că de-a lun
gul anilor oamenii s-au schim
bat, că au ■ crescut cerințele lor 
de cultul ă, de civilizație, că în 
etapa actuală ei nu mai pot să 
permită un tratament moral de
venit anacronic. Planul de. pro
ducție poate fi și trebuie îndepli
nit și fără cuvinte aspre, jigni
toare. Din purtarea sa, mai cu
rînd brutală decît severă, ca și 
din justificările subțiri prin care 
încerca să arunce propria sa vină 
în spatele secretarului U.T.C. sau 
al altora, am înțeles că de fapt 
se înstrăinase el singur de colec
tiv, izolîndu-se într-o autoritate 
greșit interpretată. Aceasta e de 
fapt principala omisiune a mai
strului Peredelcu.

ION C1IIRIC
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care clipă, cu o capacitate de 
afectivitate puternică ; aseme
nea capacitate avea un mare 
scriitor francez. Marcel Proust. 
Putința de a trăi concomitent 
prezentul și trecutul, de a capta 
or> de a genera milioane de aso
ciații afective, nespus de com
plicate, ca o rețea electrică a 
unui ordinator, acest lucru poa
te să însemne capacitate de ex
periență. In acest sens, după pă- . 
rerea mea. experiența este 
un factor fundamental în crea
ția literară. Astfel îneît expe
riența poate fi șl o vorbă goală 
(sau un cuvînt numai pe sfert 
umplut cu conținut), dar si o 
bombă cu focosul încă nepus, 
Care se poate aprinde ș! poate 
exploda in însăși opera de artă.

— In ceea ce vă privește...
— Experiența mea de viață 7 

Depinde cum o iei. Este și 
foarte bogată șl mediocră, în a- 
celași timp. Deși în datele, pur 
convenționale, să zicem, a fost 
deosebită de a unor colegi de 
generație. Asta este un fel de 
noroc. încă din anii liceului, în 
urma unei nefericite exmatricu
lări, 
mic 
care 
am 
față

am ieșit din mediul 
burghez de provincie în 
trăisem pînă atunci și 

reușit să cunosc o altă 
a societății, intrînd în_ me

diile muncitorești din 
rești (și — la început — 
orașul în care trăisem) și pu
țind căpăta senzația de relief a 
lumii în care mă mișc. Aceste 
lucruri sînt înfățișate, o bună 
parte din ele. în romanul „Fran
cisca".

— Se tntîmplă să apară la 
noi, mal ales în ultima vreme, 
cărți bine scrise, uneori cu ta
lent deosebit, interesante — șl 
care, totuși, nu spun mare lu
cru. Cum vă explicați 
situație 7

— Cu același volum 
perlență de ’ j". 
tul A poate să scrie opere 
profunde, încărcate de via
ță. de existentă, de real, iar 
subiectul B poate să se manifes
te cu totul altfel, tezaurul 
său de experiență zăcînd nebă
nuit sub niște aparențe decon
certante. Se socotește că o par
te din proza tinerilor de 
e mai puțin inspirată de 
Reproșul e fundamentat, 
eu. Dar autorul dotat, cu 
cație certă, puternică, 
totdeauna să regăsească 
în cazul cretorllor de autenti
că formație nu există pericolul 
ruperii de real. Acești autori (îi 
citez pe Proust sau pe Kafka) 
rtjjăsesc realul chiar în for
ța» . paradoxale, dar

Bucu- 
dln

această

viată,
de ex- 
subiec-

astăzi 
viată, 

cred 
o vo- 

va ști 
viata.

semnifi
cative pentru epoca lor. Cl- 
tjnd Kafka și citind Proust 

dai seama ce profunzif 
erau acești oameni, acești oa
meni mari, ancorați în real, 

.țțeșl, abordînd realul, nu se
Situau în familia unui realist 
cu mijloace tradiționale ca He
inrich Mann. Descoperirea rea
lității reprezintă o revelație 
pentru individul profund 
semnificativ, ea e un lucru co- 
vîfșitor — și scriitorul nu va 
întîrzia să facă descoperirea ne
cesară. E adevărat că „ocolirea* 
realului, (uneori aparentă), de 

șl o

si

către unii tineri, are
cauză mai măruntă : reacția 
față de dogmatismul 
scrieri dintr-o perioadă mal ve
che, E o reacție instinctuală de 
oțblire a locului comun. Dar și 
această reacție, un fapt absolut 
secundar, va dispărea. Sînt con
vins că o serie de scriitori, ti- 

' rrer! și mai puțin tineri, nu pot 
fi catalogat! și omogenizați în- 
tr-6 singură categorie ; a celor 
care fug de real sau de realul 

’^sbelal. Realul social este atît de 
puternic, la noi mai ales, îneît 
el există, chiar acolo unde pare 
că nu există și se impune ca 
tărîm de investigație.

— Proza românească, nu știu 
dacă sîntem de acord, a fost în
totdeauna socială. Sociale sînt ș! 
romanele analitice ale lui Că
rnii Petrescu sau ale Hortensie! 
Papadat Bengescu. Ca și roma
nele Iui Nicolae Breban. Ce cu
ceriri socotit! că s-au obtinut 
In ultimii an! în domeniul în
țelegerii acestei noțiuni : „ro
man social* 7

— Mă bucur că nu te înde
părtezi de problemă și am să 
revin asupra a ceea ce spuneam 
adineauri. O anumită criză a 
observației sociale — care exis
tă, totuși, tn proză — se vede 
mai puțin Ia noi (prozatorul ro
mân are dintotdeauna un in
stinct sigur de orientare, care-1

unor

apropie de factorul social, po
sedă un simț sănătos, primar, 
al vieții) și mai mult în proza 
occidentală. Iată exemplul „nou
lui val" francez, care a fost un 
moment deștul de important in 
proza europeană...

— ,.A fost 7“ De ce 7 Autorii 
din „noul val" își continuă acti
vitatea.

— Mi se pare că „noul val*, 
reprezentat de prozatori cu vo
cație clară, ca Nathalie Sarr- 
haute și Alain Robe Grillet, e

-» 
suprarealis-

numai un moment de trecere, 
ca și momentul i 
mului, (acesta din urmă, însă, 
mult mai durabil) ; mai bine- 
zis, nu un moment de trecere, 
ci unul mai puțin semnificativ, • 
pentru că a dat naștere la pu
ține opere semnificative. Există 
un criteriu esențial în judeca
rea unei școli literare : capaci
tatea ei de a crea capodopere. 
Suprarealismul nu a făcut-o. In 
schimb, a generat o formă de 
existență literară, a adus mari 
și importante înnoiri în mijloa
cele literare. Pentru ca. după 
suprarealism, să apară Malraux 
care a fundamentat, totuși, îm
preună cu Camus, romanul mo
dern francez. Andre Malraux — 
un paradox evident: cu mijloace 
perfect clasice, tradiționale, e 
reflectată perfect gindirea mo-

Gheorghe Suciu, Maria-Luiza 
Cristescu. pentru a pomeni — 
oarecum la întîmplare — cîteva 
dintre numele semnificative 7

— Este, evident, un an de re
surecție a romanului, a prozei, 
în general — și părțile acestor 
scriitori (prea multe nume ai 
pomenit ; nu mă pot referi la 
toate) își au însemnătatea 
Dar proza se găsește în 
proces de modificare si 
foarte greu de spus ceva 
pre profilul ei viitor. Eu însumi 
știu foarte puține lucruri des
pre mine. Apar cărți remarca
bile. Se observă o mare, o sur
prinzătoare și îmbucurător de 
mare varietate de preocupări și 
de mentalități artistjce. îr.cepînd 
de la Fănuș Neagu și .de la Au
rel Dragoș Munteanu și pînă Ia 
valorosul romancier și critic 
literar Paul Georgescu. Varie
tatea și lărgirea cîmpului 
de> observație romanescă e 
bine venită și necesară. Asta e 
tot ce se poate spune precis. 
Care dintre cărțile acestor au
tori vor rămîne șl care, peste 
10 ani, vor fi uitate, este greu de 
spus. Poate că vor rămîne nu 
cărțile, ci autorii. De altfel, cred 
că afirmarea unui autor e mai 
importantă decît afirmarea unei 
cârti.

— Cineva îmi propunea să vă

lor. 
plin 
este 
des-

Cu NICOLAE BREBAN despre:

ROMÂNUL
SOCIAL

dernă europeană din prima ju
mătate a secolului 20. Lucruri 
asemănătoare fac Hemingway șl 
alți prozatori americani. „Noul 
val", desigur, e reprezentat de 
scriitori interesanti, dar nu a 
lăsat în urmă, după părerea 
mea, una sau două capodopere ; 
în cele din iflmă, această școa
lă va rămîne la o formă de 
existentă a artei autentică, dar 
nu foarte importantă, aceea a 
înnoirii mijloacelor de stil. Pe 
alt plan, e vorba azi de o re
descoperire a romanului social 
în întreaga Europă. Acest lucru 
nu va întîrzia, se întîmplă deja, 
după cum arată și ultimele apa
riții de prestigiu din Franța. 
Scriitorii de acolo încearcă să 
regăsească acele teme sociale 
pe care 
pierdut 
procesul 
pentru 
părăsit 
cială, iar în realitate multele 
cărți proaste din urmă cu un 
deceniu erau departe de ade
vărata proză socială (din cauza 
schematismului, a dogmatismu
lui, a ignorării mobilurilor psi
hologice). Chestiunea regăsirii șl 
continuării tradiției romanului* 
social românesc este de un in
teres acut, nu numai scriitori
cesc, ci și patriotic, 
privește, așa cum 
treia carte a mea................... ..
bolnave", cred într-o resurecție 
a romanului clasic, într-o rein
stalare în prerogativele sale — i- 
jore a personajului, a Intrigii a 
construcției de tip tradițional. 
Este vorba de o regăsire a a- 
cestor forme fundamentale. în 
roman, specie foarte tînără încă 
(nu are decît patru secole) și 
care nu se poate autodistruge, 
cum s-a încercat. Romanul este 
mai puternic decît bolile sale 
momentane („noul val" este una 
din boli, dogmatismul e alta). 
Voi milita cu forță pentru a 
reactualiza forma romanului 
clasic, cu modalități însă mai 
greu de ghicit, într-o aparență 
nouă, răspunzînd rapid și pro
fund sensibilității omului de as
tăzi.

— Tn ce măsură corespnnd 
acestor cerințe cărțile tinerilor 
prozatori Aurel Dragoș Muu- 
teann, Dumitru Țepeneag. Ale
xandra Târziu. Iulian Neacșu,

americanii 
niciodată, 
e mai 

că, aparent.
niciodată

nu le-au 
La noi, 

complicat : 
nu am 

sfera so-

în ce mă 
arată și a 

„Animale

pun o întrebare ciudată : „Nu 
vă e frică de Dostoievski 7“ Ați 
mărturisit de multe ori că 
Dostoievski vă este (poate că 
simplific) marele maestru. Nu 
vi-e teamă că, peste cincizeci 
sau peste o sută de ani, se va 
spune : „Bun — Breban Exce
lent — Breban ! Dar Dostoievski 
a fost mai mare" !7

— Numărîndu - mă în suita 
acestui sfînt care este Dosto
ievski, posibilitatea 
egala este 
mea de a 
Dostoievski 
nu poate fi depășit, nu p- 
nici ajuns din urmă. Ir 
ce privește posibilitatea ca pes
te cincizeci de ani, existența 
mea să fie pusă sub semnul Jui 
șl practic negată, această posi
bilitate nu mă interesează. De 
altfel, asemănarea cu Dosto
ievski. pe care am afirmat-o eu 
în primul rînd, este partial falsă, 
lucru ce se va dovedi după vii
toarele mele cărți, 
adaug aici 
tat foarte multe de la scrii
torii ruși, de ia Gogol, 
stoi, ’
turghenievene 
bil de ‘ 
te. de 
ignoră, 
hov — 
multi colegi ai mei, ca și de unii 
înaintași care, după cum bine 
știi, au învățat de la școala 
franceză ori germană. Eu am 
făcut școală, la modul cel mai 
strict, studiind marile cărți de 
proză rusă ale secolului trecut, 
încă neegalate. E în acele cărți 
o lume care a convenit foarte bi
ne temperamentului meu și în
clinărilor mele în ceea pri
vește scrisul ; în acest sens, se 
poate vorbi și de asemănări. în 
alte sensuri, e puțin hazardat. 
Sînt viu. am prilejui de 
încă viu șl toate posibilele 
judecăți se pot răsturna.

— „Animale bolnave" 
un roman' ai polemicii 
violența. Nu patera să uităm că 
trăim în deceniul în care con
tinuă războiul în Vietnam șl 
conflictul din Extremul Orient, 
în care doi președinți ai Ame- 
ricii (unul în funcție și altul 
prezumtiv) sînt uciși cu focuri 
de armă...

— Intr-adevăr, cartea mea

nulă. 
face 
este

de a-1 
Dorința 

ucenicie la 
infinită. El 

mate fi 
In ceea

că
Vreau să 

am învă
— —-- Toi-

Turgheniev. Nuvelele 
sînt formida- 

frumoase, de rafina- 
moderne; multi le 

Același lucru cu < Ce
st aici mă despart de

CRONICA LITERARĂ
Nu puțină lume crede că în 

secolul nostru s-a produs dispa
riția definitivă a poeziei. Există 
teoreticieni care afirmă că poe
zia s-a stins cel puțin ca gen li
terar. dacă nu chiar ca realitate 
estetică aparținînd tuturor arte
lor. Ceea ce subzistă ar fi un fel 
de proză ce nu se aseamănă cu 
poezia decît printr-un anumit 
mod — traditional ori chiar ana
cronic — de punere în pagină. în 
fapt, tot ce se scrie azi nu ar fi 
decît proză. Poezia, care de la 
începuturi a fost numai comuni
care de fapte și sensuri, stări și 
năzuințe, dar și spectacol de cu
vinte. ar fi evoluat tot mai mult 
către această din urmă identi
tate, ajungîndu-se în epoca noa
stră la un spectacol de cuvinte 
atît de perfect îneît publicului 
îi scapă nu numai sensul, ci 
chiar personalitatea autorului 
unicitatea lui, noutatea lui, pe 
care nici un detaliu nu le mal* 
poate livra deducției. Dacă orice 
cuvînt poate fi și profund si gol, 
și frumos și neplăcut, și poetic 
si neDoetic, și obligatoriu și in- 

—•" poate 
il nu 
» mal 
nă a- 
a po- 
e (mu- 
imîne 7 
ilșcare.

_ _  biect și 
euri. Toate acestea, care pot fi în 
aceeași măsură adevărate și ne
adevărate, vin din spiritul seco
lului, secol obsedat de ultimita- 
tc declanșîndu-se mereu execu
torul testamentar a tot ce pînă 
ieri 
viată veșnică. Din 
ieri 
te șl poezia, 
mai prețioase clipele în care 
o minte superioară dislocă aceas
tă conștiință a ultimității, redînd 
încrederea în soliditatea timpu
lui. Astfel, cînd toată lumea dis
cută. la noi și aiurea, amurgul 
noeziei. incapacitatea el de a 

I '.nai fi ce a fost și necesitatea de
■■

părea animat de o 
acest tot, 

par- 
atît

încă firesc face
Sînt cu

a deveni cu totul altceva, indis
cutabila autoritate a lui Edgar 
Papu pune lucrurile la punct, 
într-o ' 
strînd 
reu 
neconstrictiv, că poezia este ce 
a fost și va fi tot ce este, că 
toate ramurile plecate din înde
părtata rădăcină se întorc mereu 
de unde au plecat, că fenomenul 
liric. începător odată cu omul, 
într-o eră în care „practicul se 
confundă cu esteticul", nu și-a

lucrare unică, demon- 
mai ales, deși me- 

în mod implicit și

ceastă carte că și-a atins cu stră
lucire tinta. ori despre autorul 
ei că e un cunoscător incompa
rabil al poeziei, un spirit univer
sal. un comparatist de mare 
pătrundere, un magistru (fo
losim cuvîntul în sensul latin). 
Sînt cărți pe care analiza, oricît 
de bine făcută, nu le poate lu
mina mal mult. „Nici unul din 
capitolele cărții de fată nu-și 
are ponderea în el însuși. cl 
în legătură cu întregul ansam
blu al lucrării". Iar ansamblul, 
ca o Ideală închipuire geome
trică. se strînge într-o formulă 
de neatacat. Ce este această 
carte ? Această carte este poezia 
— ar fi cel mai onest răspuns.

De aceea e poate mal 
încercăm să desprindem

EDGAR PAPU

dezbate un caz de violență pa
ranoică și aș preciza că vio
lența e practicată de un om din- 
tr-o școală, să zicem, a propo- 
văduirii carității de tip crești
nesc. M-a tentat acest'tip de 
naștere a violenței din propo- 
văduirea non-violenței. Este un 
fenomen profund și acut mo
dern, fenomen încă departe de 
a fi consumat și lichidat. Vio
lența unui asemenea erou a- 
rată, pe de o parte, ineficienta 
oricărui tip de religie în seco
lul nostru. Pentru că, în nu
mele religiei se pot săvîrși fapte 

teoriilor care o 
de altă parte, 

demonstrez că 
acestui tip de 

profund actua- 
nostru. Noi am 

a acestui

Moment arhitectonic tn orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej: Casa d

contrarii 
susțin. Pe 
am vrut să 
irationalitatea 
violentă e 
lă în' secolul 
trăit, ca umiditate 
secol, un război groaznic — și 
sîngerăm încă. Am trăit un tip 
de violență de tip paranoic, a- 
^mănătoare. cu Cea a crimina
lului din cartea mea. După 
douăzeci și ceva de ani, ome
nirea se oprește și se reîntoarce 
mereu asupra celui de-al doilea 
război mondial, asupra acestei 
colosale și înfricoșătoare expe
riențe.

— într-un mic intervin sau 
micro-interviu, cum se spune de 
la o vreme (pentru că este la 
modă mini-jupa și micro-inter
viu!). pe care 1-ațl acordat 
„Soînteii tineretului", spuneați 
mai de mult că succesul de pu- A 
blio vă bucură, iar succesul de 
critică vă afectează... ,

— Da, mă angajează, tn prl- q
mul rind, cu toată structura W 
mea emotivă și ideatică,' succe
sul de public. Vreau să spun — 
încă o dată că succesul de pu- 0 
blic este extrem de important 
pentru un romancier și pentru 
un creator în genere. Aș fi în- A 
cllnat să polemizez cu acel sno- ~ 
bism care se vădește la unii ar
tiști (mai puțin la noi, mai mult * 
în altă parte) care, ignorînd pu- “ 
blicul, Sbriu — șl din această 
cauză — cărți foarte interesante ------- -------- — —• —r- —
ca mișcare șl inovatoare în teh- V absolvise o facultate tehnică, ob- 
nică, dar mai puțin reprezenta
tive. Cred că artisttfl trebuie 
să păstreze legătură Strînsă cu 
oamenii epocii sale, cu cel pen
tru care scrie și cărora li se a- 
dresează. Un creator comunică w gie la Institutul de teatru și ci- 
7.,fl Lodz.
ai mei, o regăsire a ’publicului - „V lu(.u »l», c v nawu-
și sînt convins că. publicul do- 0 zare (Jl,pg un roman semnat de rocto ci nl n rooSctro a cprj'tn- 1rește șl el o regăsire ă scriito
rului său. Tn acest, sens, spu-

1

CRONICA FILMUL UI
Vitold Leszcinski, regizorul fil

mului, a debutat realmente târ
ziu, adică la 33 de ani, după ce

ținînd diploma de ingiAr fi ur
mase apoi — concomitent — sec
țiile de operatorie film șl re-

au locul decît liniile pure și 
drepte ale copacilor, calma ro
tunjire a norilor sau majestuoa- 
sa și fără urmă linie a păsărilor 
în zbor.

Este tn el o malignă neliniște 
ca într-o copilărie mult prea

La casele

nematografie din Lodz.
„Viața lui Mateus" e o ecrani-

■]

 . norvegianul Tavied Vesaas inti- 
neam că mă bucură succesul'de A tu]at „Păsările". Lumea nordului mihlîn -Tri-traravH vaf neta

scandinav era într-o bună mă
sură cunoscută de regizorul po
lonez dintr-o călătorie efectuată 
în 1962—1963 în postura de ope
rator al unui documentar de lung 
metraj dedicat enigmaticului ți
nut cu fiorduri, frig șl umanitate 
caldă dintre Marea Nordului și 

g 0 prima mare circumferință a cer
cului polar.

Metafora „păsărilor* 
romanului poate fi 
după filmica narațiune

publio. Foarte important este 
și succesul de critică sau
succesul de stimă, cum se spu- a 
ne, el nu e mai pultb revela- “
tor pentru depistarea .mecanis
mului creației.

— La ce lucrați 7 ȘL— even- «9 
tual — credeți în cartea pe care 
o scrieți 7

— Din nou îmi pul o întro- A 
bare complicată, la care e greu 
să răspunzi într-o singură frază. 
Lucrez la al patrulea roman, — 
care se cheamă „îngerul de — 
ghips", o carte care sper să 
apară anul viitor și pe care tre
buie să o termin, deci, în toam- A 
na acestui an. Ea va fi animată 
de una din cele mai fericite idei 

scenariu pentru un nou film 
care se va turna chiar în acest 
an, în toamnă sau în iarnă. W 
Vreau să învăț o nouă meserie.- 
aceea de regizor și da autor de 
filme și sper că această expe- 
rientă va fi fructuoasă.

de regizor și da autor de
va fi fructuoasă.

00000 e

1

din titlul 
înțeleasă 
a ciuda-

.’IA] A

LUI
AM TEUS
mult prelungită, de neexplicat și 
fără de leac, ca un fel de rău de 
a exista. O fascinație a naturii cu 
întunecate ecouri psihice ca la

nebroasă ilustrare a aripilor le
gate ale albatroșilor din Baude
laire. Mateus, singuraticul locui
tor al casei de pe malul unui un locuitor al lumii de la începu- 
lac, e un visător ciudat în al că
rui suflet, alături de dragostea 
pentru sora sa, Olga, nu-și mai

turi. O inconștientă bucurie de a 
trăi pe care o întinează spaime 
animalice, trezite de furtuni și

Secvență din -filmul 
lui Mateus"

bine să 
din pa-

cel mai exact, Edgar Papu își 
stăpînește«nereu un mare senti
ment. o năzuință sufletească, un 
vis,și o amintire, un dor de rătă
cire pe apele virgine și aromate 
ale poeziei.

Edgar Papu se mal exprimă 
însă în această carte ca un desă- 
vîrșit profesor. Indispensabila 
însușire didactică și pedagogică 
e amestecată într-o tulburătoare 
erudiție . în așa fel îneît citito
rul, mal cu seamă tînăr (cartea 
e cu deosebire una destinată ti
neretului). să fie stimulat și fer
tilizat de ceea ce citește. Chipul 
cu totul original în care e scrisă 
cartea se poate rezuma în urmă
torul efect: în fata cititorului se 
deschid toate direcțiile poeziei. 
Pentru a-i da posibilitatea

trăznete. Spaime alungate 
sora în care mijesc, neîntinate, 
instincte materne.

O calofilie a gesturilor, a sen
timentelor, o dezarmare în fața 
timpului care nu-i decît un fel 
de drog cu previzibil sfîrșit. Fil
mul nu-și împinge eroul în mar
ginea unor explicații „freudiste* 
la ieftina îndemînă a refrenelor 
sentimental-vulgare, în ciuda 
nervozității unui personaj ce nu 
are „nici timp, nici loc". Posibi
la împlinire a destinului său 
chiar dacă este ratată nu poate 
clama (cum filmul nu încearcă 
și nici nu poate s-o facă) o sin
gurătate fără contingență cu rea
litatea. Trecerea, cu luntrea, de 
pe un mal pe celălalt al oame
nilor e anulată de la prima în
cercare de accidentala întîlnire 
cu cel care-i va răpi și simula
tul colț de refugiu : pasagerul 
din barcă e logodnicul sorei sale.

E meritul cărții și al filmului 
„după ea" de a nu face specu
lații, din totdeauna inexacte dar 
la modă pentru anumite degrin
golade artistice, pe ideea afec
țiunilor.

Scufundarea, la propriu, în a- 
pele Iaoului, a lui Mateus capă
tă astfel valoarea morală a unei 
conștiințe care se autopedepsește 
pentru vina de a se sustrage vie
ții

Atmosfera de baladă a filmu
lui e dată și de sonorul ce „în
scrie" sunetele profunde ale 
„Concertului Grosso* de Corelli 
concert la orgă, care 
ză o dramă ca și în : 
Pasollini, „Accattone", 
trapunctul muzical (La 
ne" muzica e de Bach).

De remarcat, înaintea inter
pretării lui Franciszek Piezka — 
singurul „atentator* la gloria lui 
Holubek, azi marele actor al fil
mului polon — imaginea lui A. 
Kostenko, care amintește, fără 
să-i fie aservită, de poezia lui 
Urussevski din „Scrisoare neex
pediată" și chiar de fantasticul 
cadrelor lui Ivens din documen
tarele despre pămînt și ape.

de

nuanțea- 
filmul iul 
prin con- 
„Accatto-

să

de cultură
din județul

Prahova
Comitetul județean da cul

tură fi artă Prahova, tn cola
borare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici — filiala Ploiești — a 
organizat zilele acestea susți
nerea unui ciclu de conferințe 
care se înscriu pe linia cu
noașterii de către tineret a 
tezaurului culturii noastre na
ționale.

In cadrul temei „Valori ale 
artei plastice românești", pre
zentată
Cîmpina și Breaza, criticul 
de artă Petru Popovici a 
evocat momente importante 
din viața pictorilor Nicolae 
Grigorescu, Ștefan Luchian, 
Theodor Pallady fi Gheorghe 
Pătrașcu. Cu ajutorul diasco
pului, tinerilor le-au fost pre
zentate cele mai reprezenta
tive lucrări ale artiștilor. Ac
țiunea se va continua și în 
alte orașe ale județului.

recent in orașele

»» FESTIVALUL
PRIMĂVERII"

de 
din

Se

primăverii" 
la start 22 de 

diferite profi- 
municipiul Cra- 
întrec 200 de 

cuprinzînd 5 000
artiști

pe
amatori. La 

școală, liceul 
a prezentat o 

șemisimfonică. 
categoric

EVOLUȚIA $1 FORMELE
G2NJLUI L-HlC

negat nlcicînd originile, cu toată 
perfectionarea și specializarea 
sa. Ca filozof al poeziei (și a- 
ceastă calitate Edgar Papu o po
sedă într-un chip remarcabil), 
autorul liniștește pe artistul chi
nuit de aprehensiuni : așa cum 
trecutul poeziei e natural șl ex
plicabil. viitorul ei nu poate fi 
altfel. Dintr-un asemenea senti
ment de certitudine a fost scrisă 
„Evoluția și formele genului li
ric".

Edgar Papu urmează „firul 
procesului milenar prin care a 
trecut viața poeziei", cuprinzîn- 
du-și perfect subiectul, dar dind 
și — ca orice filozof care și-a 
restrîns cîmpul, concentrîndu-se 
asupra esteticului — o viziune 
asupra evoluției conștiinței u- 
mane. La acest nivel, cartea 
pur si simplu se refuză criticii, 
solicitînd contemplația. E prea 
ușor să recunoaștem despre a-

gini cîteva trăsături ale portre
tului autorului. Să părăsim o- 
pera în sine în favoarea spiritu
lui din care ea a emanat.

E limpede că Edgar Papu e un 
poet. Un poet din categoria ace
lora deosebit de rafinați, care nu 
potrivesc'numai silabe și cu
vinte. Intr-adevăr, alăturînd în 
tiparul epocilor și în cușta capi
tolelor culturi fastuoase, idei a- 
dînci. expresii memorabile, ori
entări, doctrine și indivizi, mo- 
delindu-le într-un ritm, făcîndu- 
le să rimeze, Edgar Papu a scris 
un vast poem al omului înțeles 
în cea mai durabilă manifestare 
demiurgică a sa. Nu e vorba 
numai de o deosebită încredere 
în poezie, de o iubire șl o înțe
legere a poeziei cum rar se în- 
tîlnesc, ci chiar de o poezie a 
poeziei. Aparent foarte corect 
fată de subiectul său, neperml- 
tîndu-și în tratare decît ritualul

fie

nu se sprijină pe numele altor 
autorități rămînînd mereu și 
personal în gîndire și curajos în 
afirmație. Există apoi o demo
crație a stilului, frapantă întîi 
îți respingerea neologismului 
acolo unde el nu aduce nuanță 
nouă, cu rezultat odihnitor fată 
de exagerările criticilor din alte 
generații. Edgar Papu ne apare 
astfel și ca un creator de stil cri
tic. vital într-un asemeaea mo
ment bogat în ticuri și verbali- 
tăti goale. Lucrarea de fată e o 
lecție de stil critic, excelentă 
pentru a măsura îndepărtările 
de miez ale unor analiști avizi 
de termeni, plini de prejudecăți 
notionale și categoriale, ab- 
stracti pînă la neființă și artifi- 
cioși pînă la mecanică, creatori 
ai unui adevărat ermetism, cri
tici, fată de care discursul 
Edgar Papu se înfățișează ca 
paradox de claritate.

Intre multe alte probleme 
rudite cu subiectul si pe 
cartea le-a limpezit, ca 
zicem așa. „prin context", ne-am 
bucurat de faptul că în cuvîntul 
introductiv autorul a explicat ce 
înțelege prin formă, reducînd 
astfel confuzia care s-a produs 
de curînd asupra termenului de 
structură, degradat și aproape 
compromis de publicistică, unde 
sub fiecare semnătură el în
seamnă altceva, astfel că pînă la 
urmă nu se mai înțelege de loc 
ce înseamnă cu adevărat. Un 
capitol teoretic mai larg despre 
formă ar fi fost poate un ajutor 
șl'mai mare. Cu ocazia aceasta 
verificăm iar cît de acut nece
sară se simte intervenția lui 
Edgar Papu în dezbaterea strict 
teoretică.

Către sfîrșltul „Evoluției". Ed
gar Papu anunță ță rezervă tra
tarea amplă a liricii secolului 
XX unei alte cârti. Promisiunea 
e prea îmbucurătoare. însă cînd 
se va ocupa Edgar Papu de pro
ză. care, cum însuși ne spune, 
„în mediul specific al pluralită
ții modeme, care tinde spre in
finit". „cu posibilitățile ei ne-

„Festivalul 
aliniază 
școli 
luri 
iova,
formații 
de 
faza 
pedagogic
orchestră 
Pentru fiecare 
de școli, Comitetul mu
nicipal Craiova al U.T.C. 
va i 
valul 
diția

acorda „Cupa festi 
I primăverii —■ e

1969“.

VIORICA IOVI TA
TUDOR STANESCU I

Să devenim specialiști
<

(Urmare din pag. I)

tal
un

ța- 
care 

•ă

dezbată șl să aleagă. Nu ni 
impune un adevăr, ci mai curînd 
ne este influențată foarte discret 
opțiunea către concluzia justă, 
cu un tact intelectual admirabil. 
Putem spune că „Evoluția și 
formele genului liric" este și un 
manual de unică utilitate și ținu
tă ; și acest gînd îl favorizează 
stilul, tonul expunerii, talentul 
de organizare, echilibrul siste
mei. scrupulul de a nu lăsa ni
mic deoparte. Dar mai ales fap
tul că avem de-aface cu o lucra
re foarte democratică, pe care o 
poate giti oricine se interesează 
de poezie din curiozitate obiec
tivă, ca și orice mare cunoscător 
ori solemn practicant. Edgar 
Papu are. ca adevăratii erudit! 
(ne amintim această calitate și la
Tudor Vianu). o adevărată mo- x limitate a depășit cu mult ver- 
destie a citatului. în genere, ofe- sul" 7 
rind surse cu amabilitate și na
turalețe de cîte ori e nevoie, el PETRU POPESCU

antrenarea studenților la studiul 
unor probleme concrete ale pro
cesului de producție din ateliere 
și secții. r

Pentru a deveni buni specia
liști, capabili să răspundă soli
citărilor multiple ale societății 
noastre, vom acorda o deosebită 
atenție unei aprofundate cunoaș
teri a filozofiei marxiste, a prin
cipiilor activității creatoare a 
partidului și statului nostru, atît 
prin însușirea activă a discipline
lor de științe sociale cît și prin 
studierea aprofundată a documen
telor de partid și de stat. Orga
nizația U.T.C. și Asociația Stu
denților vor iniția în același scop 
acțiuni ca : informări politice, în- 
tîlniri cu personalități ale vieții 
noastre politice, științifice și cul
turale, simpozioane, dezbateri în 
cadrul ateneului studențesc.
' Ca o dovadă a atașamentului 
față de meseria aleasă, înțelegem 
datoria patriotică de a pune toate 
cunoștințele noastre profesionale, 
elanul, energia tinerească, în 
slujba îndeplinirii la cel mai înalt 

jiivel calitativ a tuturor sarcinilor 
de producție ale locului de 
muncă unde vom fi repartizați 
și unde ne vom' prezenta după 
absolvire.

Organizația U.T.C. și asociația 
studenților din facultate își vor 
spori eforturile pentru a dezvolta 
gama de acțiuni cultural-artistice, 
sportive și turistice, pentru ca ele 
să constituie un cadru educativ, 
propice cultivării aspirațiilor, pre
ferințelor și înclinațiilor colegilor 
noștri, favofizînd afirmarea ple
nară a fiecăruia.

în cadrul întrecerii organizate 
de Comitetul Executiv al 
U.A.S.R., asociația studenților 
din facultatea noastră își pro
pune, cu sprijinul tuturor studen
ților, al decanatului, cadrelor di
dactice, să contribuie permanent 
la buna gospodărire a căminelor 
și cantinelor institutului, prin or
ganizarea temeinică a controlu
lui obștesc, prin exercitarea cu 
responsabilitate a tuturor dreptu
rilor și atribuțiilor acordate co
mitetelor de cămin și cantină, 
studenților de serviciu. Vom in
tensifica sistemul controalelor 
inopinate, prczentînd operativ 
conducerilor administrative, de
canatului și rectoratului consta
tările făcute ; vom folosi gazeta 
de perete, stația de radio-ampli- 
ficare, panourile de instantanee 
fotografice și alte mijloace pen
tru popularizarea aspectelor pozi
tive și negative.

Vom participa la acțiur 
muncă voluntar-patriotică, 
prezenți în perioada de v 
lucrările campanie» agripo 
șantierele noului local al 
lutului politehnic și pe șan 
naționale ale tineretului.

Ne angajăm să folosim 
tatea observațiilor, propui 
judicioase exprimate în de; 
rile noastre de astăzi, să 
cim neobosit pentru îndepl 
prevederilor programului. d> 
tivități adoptat de Conferin\„, sa 
dezvoltăm continuu întreaga ac
tivitate, adăugind rezultate valo
roase acțiunilor cu care studenții 
institutului nostru, întreaga stu- 
dențime a 'țării întîmpină cea 
de-a Vfl-a Conferință a U.A.S.R. 
Ne vom îndeplini angajamentele 
cu care răspundem Chemării a- 
dresate de studenții Facultății de 
filozofie.

Vom răspunde și de acum îna
inte cu entuziasm grijii și aten
ției părintești cu care partidul și 
statul nostru ne îndrumă pașii 
în anii minunați ai studenției. 
Vom da avîntului nostru tinereso 
o concretizare vie, întîmpinînd 
a XXV-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român cu 
noi și importante succese.
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Telegrame de felicitare 

adresate tovarășilor 

ălicolae Ceausescu, 
Ion Gheorghe Maurer 

și Ștefan l/oitec
Cu prilejul realegerii In 

funcțiile de conducere ale 
statului român, tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste .România, ION 
GFÎORGHE MAURER, pre- 
* ntele Consiliului de Mi- 
n. .cri, și ȘTEFAN, VOITEC, 
președintele Marii Adunări 

•Mitionale, au primit o tele
gramă de felicitare din partea 
tovarășilor HO ȘI MIN, pre
ședintele Republicii Democra
te Vietnam, TRUONG CHINH, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționa
le a Republicii Democrate 
Vietnam, fi FAM VAN DONG, 
prim-ministru al Republicii 
Demccrite Vietnam.

Președintele Consiliului de

Stat al Republicii Socia
liste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit de a- 
semenea telegrame de felici
tare din partea președintelui 
Republicii Arabe Unite, GA
MAL ABDEL NASSER, pre
ședintelui Republicii Federale 
a Germaniei, HEINRICH LUB- 
KE, și președintelui Republi
cii Cipru arhiepiscopul MA
KARIOS.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a primit telegrame de 
felicitare din partea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, 
J. ȚEDENBAL, președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, 
WILLI STOPH, precum și din 
partea președintelui Pakista
nului, MOHAMMAD AYUB 
KHAN.

(Agerpres)

PLECAREA TOVARĂȘULUI

REZSO

Miercuri seara a părăsit Ca
pitală tovarășul Rezsd Nyers, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., care, 
însoțit de Joszef Bâlint, șeful 
secției politico-economice a C.C- 
al P.M.S.U., și Nagy Ferenc, se
cretar al Comisiei economice de 
relații internaționale de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși

NYERS
de tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului Economic, 
Florea Dumitrescu, vicepreședin
te al Consiliului Economic, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, de activiști de partid 
și de stat.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

• •* •
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PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALĂ A REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA LA BUDAPESTA
Miercuri după-amiază a 

plecat la Budapesta delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, care, la invi
tația Comitetului Central al 
P.M.S.U. și a guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar va participa la 
manifestările prilejuite de ani
versarea a 50 de ani de la 
proclamarea Republicii Sovie
tice Ungare.

Din delegație fac parte to
varășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Constan
tin Drăgan, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P. C. R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Emil Drăgănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului.

Au fost de față Jozsef Vince,

■ ■■■■■■■■■■■
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R. P. Ungare la 
membri ai am-

ambasadorul 
București- și 
basadei.

în aceeași ---- -
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, a 
sosit la Budapesta.

Pe aeroportul Ferihegyi, de
legația a fost întîmpinată de to
varășii Gaspar Sandor, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Ungaria, Sebeș Sandor, prlm-ad- 
junct al ministrului comerțului 
interior, și de alte persoane ofi
ciale.Au fost de față, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste Homânia la Budapesta, 
șl membri

Un grup 
membrilor

zi delegația de

ai ambasadei.
de pionieri a oferit 
delegației flori.

(Agerpres)

O delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Iosif Anderco, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a plecat miercuri 
după-amiază în Cipru, pentru 
a participa la Congresul Fede
rației pan-cipriote a sindica
telor independente (POAS).

Ș. Gungadorj, adjunct al mi
nistrului, care se află în țara 
noastră pentru convorbiri In 
vederea semnării Protocolului 
de colaborare în domeniul a- 
griculturii. Cu acest prilej, au 
fost abordate aspecte ale preo
cupărilor In domeniul cerce
tării științifice și producției în 
agricultura celor două țări.

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nițolae 
Giosan, a primit miercuri di
mineață delegația Ministerului 
Agriculturii al Republicii 
Populare Mongole, condusă de

Delegația mongolă a început 
apoi convorbirile cu specialiști 
de la Consiliul Superior al A- 
griculturii.

SOLIDARITATE CU EROICUL
POPOR VIETNAMEZ

Mlercuri dimineața» minis
trul comerțului al Danemar
cei, Knud Thomsen, a avut o 
întrevedere cu ministrul co
merțului exterior, Gheorghe 
Cioară.

Ministrul Gheorghe Cioară 
a oferit, în cinstea ministrului 
danez, un dineu In saloanele 
hotelului Athenee Palace.

Miercuri a sosit în Capitală 
ministrul minelor, combustibilului 
și metalurgiei al Republicii Cuba, 
Arturo Guzman Pascual, cars 
va participa la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte romftno- 
cubapeze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

(Agerpres) i
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Ieri la fotbal

PROGRESUL —
F. G DJURGAARDEN 3—0

Echipa suedeză de fotbal 
F. C. Djurgaarden și-a în
ceput turneul în țara noastră, 
jucînd ieri pe stadionul Re
publicii din Capitală cu for
mația Progresul. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 
(2—0) în favoarea fotbaliștilor 
bucureșteni. Au marcat Bel- 
deanu, Oaidă și Carlsson 
(auto-gol). Echipa Djurgaar
den urmează să susțină o în- 
tîlnire la Constanța cu for
mația locală Portul.

REORGANIZAREA FEDERAȚIEI
Mitingul oamenilor muncii 

din orașul Tîrgoviște

ROMÂNE DE FOTBAL

Imagine cotidiană fci biblioteca Universității din Craiova
Foto : O. PLECAN
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putină heroină. Și-a spus însă 
c# 
de 
te 
nu

„Stupefiantele provoacă o 
excitare psihică, ajungtnd la 
furie șl agresivitate, care fao 
uneori din toxicoman un asa
sin. Altele duc la o toropeală 
completă, Ia diminuarea func
țiilor Intelectuale, la nepăsare. 
Unele (opiul și derivatele sale, 
ca morfina șl heroina), pe mă
sură ce sint folosite, provoa
că o permanentă necesitate, 
care-1 Împinge pe toxicoman 
să comită orice delict pentru 
a-șt procura drogul".

1948 bărbatul a murit, lăsîn- 
d-o bogată dar singură-singu- 
rică.

Scrisoarea sorel l-a înduio
șat pe bunul domn Edward 
Moore. Eveline îl ruga nici 

. mal mult nici mai puțin decît 
să-i procure heroină căci alt
minteri se acuncă în golful Ca-

solutla nu poate veni decît 
prin locurile acelea deochia- 
tn care oamenii onorabili 
merg decît noaptea tîrziu 

si fără neveste — pentru a le 
feri de priveliști care nu sînt 
conforme cu morala puritană. 
I-a explicat de aceea nevestei 
că pentru o perioadă de timp 
va lipsi noaptea de acasă, fiind 
nevoit să cutreiere barurile, ca
baretele șl tavernele spre a 
găsi heroină pentru Eveline. 
Firește. nevasta domnului 
Moore, o femeie la fel de o- 
norabllă ca si el, a consimțit. 
N-a trebuit să caute mult dom
nul Moore heroina căci Anglia 
a fost si încă mai este una din 
țările în care traficul stupe
fiantelor se bucură de o in-

(Fragment dintr-un stu
diu dedicat legăturii din
tre delicventă si consu
mul stupefiantelor — de 
Jean Pinatel).

co
s-a 
om

Domnul Edward Moore, 
merciant din Liverpool 
considerat toată viata un 
onest, cu frica lui dumnezeu. 
Deși toate cunoștințele sale 
despre viată se limitau la pes
cuitul cu năluca metalică si 
comerțul cu textile, el era ceea 
ce se numește un om fericit. 
De cîte ori avea ocazia si mai 
ales atunci cînd se afla după 
un prinz bun. nu pierdea pri
lejul de a Ie aminti celor din 
iur că firma „Edward Moore 
Limited" îmbracă în fiecare an 
o populație egală cu cea a Tă
rii Galilor. Firma progresa, ne
vasta îl iubea, presa conser
vatoare se răfuia aproape zil
nic cu mișcarea muncitorească, 
moda se schimba în fiecare an. 
așa că domnul Edward Moore 
avea toate motivele să se con
sidere un om preferat de dum
nezeul puritan al bisericii an
glicane.

Intr-o dimineață, însă. în 
timp ce răsfoia, atent cores
pondenta zilnică, liniștea l-a 
fost tulburată. „Vinovată" era 
o scrisoare trimisă de sora sa 
Eveline din Los Angeles, sta
tul California, căsătorită ime
diat dună primul război mon
dial cu un yankeu. Eveline și-a 
urmat soțul la Los Angeles un
de a trăit fericită pînă cînd în

Ieri, la C.N.E.F.S., a avut loc 
ședința Comitetului federației ro
mane de fotbal, cu care prilej 
a-au adoptat Importante măsuri 
organizatorice șl s-au analizat, șl 
rezolvat o sumă de probleme pri
vind activitatea fotbalistică.

Tovarășul Adrian Dlmltrlu, da
torită solicitării de către activita
tea profesională, a cerut să fie 
eliberat din funcția de președin
te al Federației. Tovarășul Dlml
trlu a propus pentru funcția de 
președinte al Federației, pe tova
rășul Mircea Angelescu, care în
deplinise funcția de vicepreședin
te. Propunerile au fost adoptate 
cu unanimitate de voturi.

în continuare, noul președinte, 
tovarășul Mlrcea Angelescu, a 
prezentat cîteva măsuri privind 
modificarea structurii Federației. 
Astfel, pentru a corespunde ce
rințelor mereu mal mari șl nece
sităților teritoriale, numărul mem
brilor Comitetului federal a spo
rit de la 59 la 95.

Modificări au avut loc șl tn 
componenta 
cerut să fie 
ganism, pe 
pe linie de 
nală nu le ........_ —
într-o măsură eficientă activității 
fotbalistice, precum șl din alte 
cauze obiective, Ion Deheleanu, 
vicepreședinte, Andrei Rădulescu, 
Constantin Teașcă, Emlllan Bo- 
gea, Ferdinand Zilaceak, Alexan
dru Ene.

Numărul membrilor biroului fe
deral a sporit de la 15 la 17 șl

biroului federal. Au 
eliberați din acest or- 
motlv că activitatea 

stat sau cea profeslo- 
permite să se dedice

au fost cooptați următorii a Nl- 
colae Popescu (U.G.S.H.), Ștefan 
Costea (Ministerul Invățămîntu- 
lul), Ștefan Socaclu, Emerlch 
Vogi, Gheorghe Popescu, vicepre
ședinte al clubului „Steaua", dr. 
Dumitru Tomescu, medicul Iotu
lui reprezentativ, Anton Aman, 
vicepreședinte al clubului ,,Dina
mo".

în locul actualei structuri a Fe
derației, cu un secretar general 
șl doi secretari adjuncțl, s-a a- 
doptat o structură nouă, cu un 
vicepreședinte salariat șl doi se
cretari. In funcția de vicepreșe
dinte salariat a fost ales tovară
șul Ion Balaș, membru al Birou
lui C.N.E.F.S., vicepreședinte al 
C.O.R., Iar ca secretari Florea 
Tănăscscu șl Ion Alexandrescu.

Ca vicepreședinți au fost aleși 
Ion Șlclovan șl Glonl Dumitrescu.

Au fost reorganizate șl s-au a- 
les președinții organismelor fede
rației : "Emerlch Vogi — colegiul 
central de antrenori ; Ștefan So
caclu — comisia de competiții $1 
disciplină ; Iancu Ceaureanu — 
colegiul de arbitri ; Ion Alexan
drescu — comisia de juniori ; Dr. 
Dumitru Tomescu — comisia me
dicală ; Grigore ArJoca — comisia 
Internațională.

Totodată, tn ședința de Ieri s-a 
adoptat măsura înființării unul 
grup de consilieri pe lîngă biroul 
federal, cu caracter consultativ, 
din care fac parje următorii to
varăși : Octav Luchlde, Virgil E- 
conomu, Bogdan Koloman-Braun, 
Dr. Mircea Luca, Silviu Blndea.

g Aniversarea Zilei 
nale de solidaritate

■ mul a fost marcată 
miting al oamenilor

■ orașul Tîrgoviște. 
miecurl după-amiază la

■ de utilaj petrolier din 
tate. La miting

■ membri ai 
Vietnam și

■ permanente la București a Fron- 
_ tulul Național de Eliberare din
• Vietnamul
— Mitingul
“ tov. Petre 
g Consiliului 

catelor.
g Despre semnificația șl însem

nătatea acestui eveniment ■
■ vorbit ing. Gh. Tănăsoiu, direc

torul general al uzinei. Vorbi-
■ torul s-a referit la succesele

mewiiâh
TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ DE ȘAH 
DE LA RELGRAD

• După 9 runde, șahista 
româncă Elisabeta Polihroni- 
ade a trecut pe locul doi în 
clasamentul turneului interna
tional de la Belgrad. Ea to
talizează în prezent 6 puncte, 
primul loc fiind ocupat de 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu 7,5 puncte.

Tn runda a 9-a, Elisabeta 
Polihroniade (cu piesele albe) 
a învins-o în 59 de mutări pe 
Belamarici.
BUCUREȘTI — BERLIN LA 
BOX

• Luni 24 martie, sala 
sporturilor Floreasca din Ca
pitală va găzdui întîlnirea in
ternațională de box dintre 
echipele orașelor București și 
Berlin. Reuniunea începe la 
orele 19.

CAMPIONATELE DE SCHI 
ALE ȘCOLILOR SPORTIVE 
ȘI PROFESIONALE

• Astăzi, mîine^ și sîmbătă 
au loc la Poiana Brașov cam
pionatele de schi ale școlilor 
sportive. Luni și marți tot la 
Poiana Brașov se vor desfă
șura campionatele școlilor pro
fesionale.

Duminică 23 martie la Fun
data vor avea loc întrecerile 
pentru „Cupa federației" la 
probele de fond. Forul nostru 
a stabilit ca concursurile al
pine dotate cu „Cupa federa
ției" să se dispute în zilele 
de 12 și 13 aprilie la Sinaia. 
La întreceri au fost invitați să 
participe și schiori de peste 
hotare.

interna tlo- 
cu Vietna- 

printr-un 
muncii din 

organizat 
Uzina 
locali- 

„ au participat 
Ambasadei R. D. 
al Reprezentantei

de sud.
a fost deschis de 

Pascu, președintele 
municipal al slndi-

tnobținute de R.D. Vietnam 
dezvoltarea economiei, culturii 
și in ridicarea nivelului de trai. 
El a subliniat, totodată eșecul a- 
gresiunil imperialiștilor ameri
cani In Vietnam, datorită 
ripostei hotărîte pe care o dă 
poporul vietnamez agresorilor, 
pentru apărarea libertății și fi
inței sale naționale. Relevînd 
marea simpatie si sprijinul da 
care se bucură lupta dreaptă a 
poporului vietnamez din par
tea tuturor forțelor progresiste, 
vorbitorul 
Partidului 
poporului 
poporului 
sprijin materiali, moral șl poli
tic. pînă la obținerea victoriei 
finale.

a relevat hotărîrea 
Comunist Român, a 
nostru de a acorda 
vietnamez Întregul

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, Hoang Tu. Vorbitorul a 
arătat, printre altele, că popo
rul vietnamez dorește cu ar
doare pacea, dar o pace în inde
pendentă și libertate adevărată, 
pe baza unei reglementări rea
liste care să-i asigure drepturile 
naționale fundamentale și, toto
dată, să corespundă interese
lor păcii în Asia de sud est șl 
In întreaga lume. El a transmis 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român, guvernului șl poporului 
român, pentru sprijinul prețios 
acordat.

în cadrtri mitingului ■ luat, 
de asemenea, cuvintul șeful ad- 
lnterim al Reprezentantei perma
nente la București a Frontului 
National de Eliberare din Viet
namul de sud, Tran Klen, care 
a înfățișat aspecte ale luptei 
eroice pe care patriotli sud-viet- 
namezi o duc pentru eliberarea 
tării. Amintind prevederile De
clarației în cinci puncte a F.N.E., 
el a arătat că aceasta constituie 
singura bază justă pe care pot 
fi duse tratative utile cu S.U.A., 
în problema vietnameză. în 
încheiere, vorbitorul a exprimat 
încrederea fermă a poporului 
vietnamez în victoria finală îm
potriva agresorilor.

(Agerpres)

RECUNOȘTINȚA
(Urmare din pag. I)

g generală nr. 151 profesorului 
Ion Vicol. care predă de un

■ sfert de veac la 
Viteazul" șl am

■ precizări lucide :
g vestigați de dv.

liceul „Mihal 
surpriza unor 
„Școlarii in- 

pot cunoaște 
“ accepțiunea cuvîntulul care ex- 
H primă acest sentiment. E posibil 

ca unii dintre ei să fie chiar 
B recunoscători, nu le contest sin- 
g ceritatea; dar, mai precis, el 

vor fi cu adevărat recunoscă-
■ tori dascălilor, sau părinților, 
2 abia mai tîrziu. Aceasta e va

labil atît pentru copii cît și pen-
■ tru adolescenți. Știți doar că 

profesorii, ca si părinții severi,
■ sînt mai degrabă temuti. Exi 
g gența și asprimea e iertată după

ani și ani. cînd adesea inter-
■ vine chiar recunoștința. Dar a- 

ceasta, abia odată cu maturiza-
■ rea, cu putința unei reale a- 
g precleri șl autoaprecieri, atunci

cînd fiecare își poate de seama
■ ce șl cui datorează din ceea ce 

a realizat".

casa plină de piese, slrme, sîr- 
mulițe. denumite de ea global 
cu un cuvînt — invenție proprie 
— „firotenii". Vorbeam, deci, de 
meserie : In afara profesorului 
de mecanică de la Politehnica 
din Brașov, tatei am să-i păs
trez, ca inginer, o mare re
cunoștință. Nu numai pentru 
fiecare sfat, pentru fiecare în
demn. ori chiar pentru multe 
soluții și rezolvări, dar mal ales 
pentru o vorbă spusă în primul 
meu an de practică studen
țească : „tine minte.-«flrotenia> 
n-are suflet, dar să știi că te 
simte dacă te apropii de ea fără 
suflet"...

Nu știu cum s-a apropiat de 
mașini inginerul Kalleder, dar 
știu că are 16 invenții breve
tate, că va fi în curînd doctor 
în mecanică cu o lucrare de 
doctorat care a suscitat interesul 
a cinci capitale și că bătrînul 
său tată, muncitor, consultat 
totdeauna de fiul inventator, 
vede tn toate acestea semne cer
te de recunoștință...

ACUM O JUMĂTATE DE FIECARE, UN VIITOR ZEU

tic, și chiar printrTd fantă e- 
rolcă. Odată, în schimbul trei 
s-a spart bazinul de la .quptoru! 
de topit; Stelian a fost chemat 
de acasă în puterea nopții, pe la 
două. Cuptorul trebuia neapă
rat încărcat din nou dar nu se 
mal putea, trebuia întîi sudată 
spărtura cazanului pe o lungime 
de jumătate de metru. înăun
tru, o temperatură dt 800—900 
grade. Andrei Stelian Intra în 
fierbințeala cuptorului o clipă, 
punea un punct de sudură și pe 
urmă ieșea ; ceilalți îl udau cu 
furtunul din cap pînă în pi
cioare, altfel lua foc. Apoi iar 
intra, suda cîtiva mUimelri 
și iar îl scoteau. Pînă la ziuă, 
spărtura era însă reparată si 
cuptorul plin.

Andrei Stelian spune simplu 
că șl-a dovedit și el o^ată re
cunoștința fată de echipa căreia 
îi datorează multe. Echipa spune 
tot așa de simplu că oricum el 
dovedește asta în fiecare zi lu- 
crind grozav și că atunci, cînd 
cu sudura la 900 grade, ei au 
fost cei recunoscători...

eu pe cineva care vă poate 
servi.

Domnul Moore a intrat în 
legătură cu acel cineva si s-a 
gîndit că n-ar fi rău să cum
pere mai multă heroină decît 
avea nevoie sora sa Eveline. 
Cu milă creștinească, omul se 
gîndea si la ceilalți nenorociți 
din Los Angeles rămași 
pricina 
tea de 
tească

După 
gulată a BOAC de la Liver
pool pentru America îl ducea 
pe domnul Moore spre înso
rita Californie. Așa cum se aș
tepta. sora sa Eveline a fost 
fericită să-1 vadă si aflînd că 
fratele aducea în valiză ali
nare nu numai pentru necazu-

dezolat, domnule, dar 
ne care o căutat! — 
. garderobierul sincer 
— a murit zilele tre-

din 
Dolltiei fără posibilita- 
a-si găsi liniștea sufle- 
si trupească.
cîteva zile, cursa re-

HEROINA PENTRU
AMERICA

de De cea mai Înaltăllfornlel 
stincă.

„Dragul meu frătiqr — spu
nea sora întristată — după 
moartea bunului meu sot o 
singură mîngîiere am avut: 
să-mi îndulcesc necazurile si 
singurătatea cu heroină. Dom
nul Smith, care îmi vindea he
roină, mie si altor oameni ne
fericiți din Los Angeles, a fost 
arestat. Lipsa drogului mă face 
să sufăr cumplit căci m-am o- 
bisnuit cu el. Am slăbit, am 
insomnii, fac crize convulsive".

Domnul Moore a fost 
profund impresionat. înțelegea 
că în toată această afacere nu
mai politia era de vină. îm- 
piedicîndu-i ne niște oameni 
nefericiți să-si procure clipe de 
vis frumos cu ajutorul drogu
rilor. Dar ___ ,2
sora 7 Căci domnul Moore care 
știa foarte ‘ . ___ . _ ____
moda anului viitor si de unde 
se poate cumpăra cea mal bu
nă și ieftină lînă. habar nu a- 
vea de unde se poate procura

cum să-și ajute
bine cum va arăta

dulgentă care merge pînă la 
tolerantă. (Este demn de știut 
că anul acesta, raportul unei 
comisii britanice de . anchetă 
care a cercetat traficul cu dro
guri, influenta sa nefastă asu
pra sănătății Publice, a crimi
nalității si degenerării, a pro
vocat un puternic scandal în 
lumea medicală și în opinia 
publică din pricina clementei 
cu care autorii acestui studiu 
social privesc comerțul clandes
tin cu stupefiante).

— Pentru o priză, două 7 Cită 
heroină dorește domnul 7 — l-a 
întrebat garderobierul unuia 
din cabaretele din port.

— Știți, as vrea mai multă. 
Am o soră în America — șl 
domnul Moore l-a explicat tra
ficantului toată povestea vieții 
triste a lui Eveline.

— Firește, domnule... Nici nu 
m-am gîndit la altceva... i-a 
răspuns garderobierul făcîndu-i 
cu ochiul complice... Dar dacă 
vreți să lucrați „en-groș" știu

rile ei, ci și pentru ale altora, 
l-a recomandat un bun prie
ten care ar putea, pe viitor, să 
primească heroina de la dom
nul Moore pentru a o dis
tribui amatorilor, bineînțeles, la 
un preț foarte bun.

Domnul Moore a fost ast
fel încîntat să afle că fapta sa 
creștinească îi putea aduce pes
te mulțumirile celor nenoro
ciți bani, chiar foarte multi, 
aproape tot atîta cît îi aducea 
complicatul si nesigurul comerț 
cu textile.

După cîtva timp. domnul 
Moore s-a gtndlt că si în alte 
orașe din S.U.A. ș-ar putea să 
mai trăiască surori necăiite ale 
unor cetățeni britanici mai pu
tini descurcăreți decît domnia 
sa sau — si asta e 
biete femei care nu 
cui de a fi surorile 
tanic întreprinzător, 
domnul Edward Moore 
căutat din nou pe garderobie
rul de la cabaretul „Knock
out" din portul Liverpool.

— Sînt 
persoana 
l-a spus 
îndurerat 
cute într-un accident... Dacă ati
avea bunăvoință să călătoriți 
pentru afaceri în Elveția, la 
Zilrich. v-as putea da o adre
să sigură... In plus, acolo se 
cumpără marfa la prima mînă.

Subit, sfera afacerilor tex
tile ale domnului Moore s-a 
extins^și asupra Elveției. Că
lătorea de acum prea des pen
tru un patron încît putea fi 
luat comls-voiajor. Onorabilita
tea sa nu era pusă de nimeni 
la îndoială. Totuși, pentru a nu 
risca, domnul Moore transpor
ta heroina în fundul dublu al 
unor valize confecționate de o- 
mul de la Zurich. Și cu toate 
că preocuparea pentru textile a 
proprietarului firmei ..Edward 
Moore Ltd." scăzuse, contul 
său la bancă creștea spectacu
los. Totul a fost, cum zic yan
keii. O.K. pînă în dinjineața zi
lei de 5 iulie 1957. cînd dom
nul Moore a coborît liniștit la 
Los Angeles dintr-un Boeing 
al societății ..Panamerican". E- 
veline îl aștepta ca de obicei 
De terasa de lîngă vamă, de 
data aceasta însă însoțită de 
un necunoscut cu înfățișarea 
de boxer în retragere. Părea 
bolnavă, neliniștită și îl ocolea 
Drivirile.

— Dînsul este domnul John. 
— i l-a prezentat ea pe necu
noscutul cu înfățișare de bo
xer în retragere. O să se o- 
cupe de acum înainte de 
marfă...

Fără nici o introducere, John 
a luat cele două valize ale 
domnului Moore, întrebîndu-1 
scurt:

— în
— în

Duns cu
mulțumire domnul Moore.

— V-o înapoiem mîine. după 
ce reținem marfa... Bineînțeles 
că mîine vă si plătim.

Tot drumul au tăcut, atît 
domnul Moore cît și Eveline. Și 
unul si celălalt ar fi vrut să 
spună cîte ceva dar subit se 
asezase între el suspiciunea.

care din ele e... 7
cea mare — a răs- 
sovăială si vădită ne-

sigur — 
au noro- 
unul brl- 
S1 atunci

l-a
ATANASIE TOMA

— Va urma

g VEAC. „Cînd ne întîlnlm, cei ca- 
re am fost colegi pe atunci, ne

■ amintim cu infinită recunoștință 
g de profesorii noștri, iar pe cel

care mai trăiesc îl înconjurăm
■ cu nesfîrșită dragoste. Dato- 

rită acestei excelente pleiade de
■ profesori pe care l-am avut, 
g multi absolvenți al liceului

„Gh. Baritiu din Cluj au pu-
■ tut ajunge la mari realizări In 

domeniul științei șl culturii" —
, scrie undeva academicianul o- 

ceanograf Eugen Pora. Șl nu 
numai el își îndreaptă acum, la 
vîrsta maturității și a împlinirii 
depline, totala gratitudine fată 
de dascăli. Academicianul Va- 
leriu Bologa poartă o mare re
cunoștință magistrului său, sa
vantul Emil Racovită. iar aca
demicianul E. Macovskl, în pri
mul rînd profesorului său de 
științele fizice șj chimice din 
liceu, Gh. Chicu. care l-a de
terminat să-și aleagă studiul 
biochimie!. Academicianul Mi
ron Nicolescu recunoaște tot
deauna că-i datorează profe
sorului din liceu pasiunea pen
tru matematică, chirurgul A- 
gripa Ionescu profesorilor 
Brînzeu, Traian Pop șau dr. 
Victor Popescu cunoștințele de 
specialitate și ajutorul de în
ceput pentru „a-și face mîna"; 

Trecerea anilor, uneori a zeci 
de ani chiar, la multi savant!, 
sau oameni de aleasă cultură, 
n-a șters amintirea dascălilor, 
chiar dacă atunci li se păreau 
din cale afară de aspri. Astăzi, 
după aproape 60 de ani. acad. 
Horia Hulubei consemnează 
gratitudinea sa severului profe
sor de matematică, Lascăr, de 
la Liceul din Iași, ca și profe
sorului Prassa care I-a învățat 
limba franceză în cîtiva ani, 
sau neuitatului Calistrat Hogaș, 
cel ce a făcut să iubească li
teratura generații întregi, chiar 
dacă multi au slujit apoi știinta. 
Actorul Costache Antpniu. după 
60 de ani de teatru. își afirmă 
neîntrerupt recunoștința fată de 
profesorul său de la Conserva
tor. State Dragomir, „pentru în
demnurile de muncă și perpetuă 
cultivare a spiritului".

AL MUZICII. în ultima jumă- 
de veac, aprdape tot ce 
manifestat ca virtuozi- 
în școala românească 

plan — de la Valentin

tate 
s-a 
ta te 
de .
Lipatti pînă la Dan Grigore — 
sau chiar în arta compoziției 
muzicale, poartă pecetea unei 
inspirate strădanii : activitatea 
profesoarei Florica Muzlcescu. 
Generații întregi de muzicieni 
au obținut prin această străda
nie rezultate strălucite, succese 
răsunătoare. Alexandru Hrisa- 
nide, de pildă, talentat pianist șl 
compozitor, afirmă totdeauna că 
profesoarei sale îl datorează 
privirea de ansamblu în muzică, 
obligația filtrului cerebral și 
găsirea soluțiilor logice în com
poziție. Dar, Florica Muzlcescu, 
specifică Al. Hrisanide. nu este 
numai o profesoară cerebrală, 
o persoană de rece Inteligență, 
ci șl o pasionată exigentă : ea 
vede în flecare elev înzestrat 
un viitor zeu al muzicii, obli- 
gîndu-1 permanent la supra
omenești strădanii. Insă chiar 
pentru această exagerată do
rință de perfecțiune, la mortul 
absolut ideal, i se poartă astăzi 
în lumea muzicii românești o 
îndreptățită recunoștință.

UN OMAGIU... PUȚIN OBIȘ
NUIT. Acum cîtva timp și-a

FORMA SUPERIOARĂ _ȘI 
OAMENII DE ONOARE. De-

susținut lucrarea de docto-
rat în chirurgie un medic
militar. colonelul- dr. Chin-
ta. In astfel de împrejurări,

TATĂL UNUI INVENTATOR.

doctorandul prezintă in in
troducere pe șeful de lucrări, 
profesorii care l-au inițiat, pe 
cei care l-au format și cam atit. 
Colonelul Chinta, a făcut la fel, 
neuitînd însă absolut pe nici 
unul dintre cei cărora le datora 
cît de cit împlinirea sa profe
sională. Mai mult. în încheiere, 
ca un suprem omagiu — spre 
surprinderea dar și emoția tu
turor, el1 a mulțumit soției sale 
(care nu e medic) exprlmîndu-șl 
In fata acestui for oficial uni
versitar. științific, recunoștința 
sa — neuitînd nici afecțiunea, 
nici grija, liniștea, calmul, sigu
ranța cu care » fost înconjurat 
— și datorită cărora a putut 
duce la capăt o asemenea între
prindere dificilă cum e doctora
tul.

LINCA. MONEA ȘI ALȚII
CARE NU SE VĂD. „Am 
condus din colțul ringului 
5 000 de boxeri, calculează 
în cifre antrenorul emerit 
C. Nour. Multi au fost campioni 
naționali — Ciubotaru, Drag- 
nea Toma — alții, victorioși la 
competiții europene, iar cîtiva 
mi-au prilejuit bucuria unor 
medalii olimpice : Linca Ia Mel
bourne. Monea la Roma șl 
Mexic. Am lucrat cu el. cu toți, 
cu multă dragoste, dar șl cu 
asprime. Neavînd copii, i-am 
crescut pe ei, pe elevii mei. ca 
pe proprii mei fii. Si s-au do
vedit (ii recunoscători : n-a fost 
victorie mare peste granițele 
țării pe care să nu mi-o anunțe 
ei, imediat, din Paris, sau Ber
lin din Roma sau Moscova, co- 
pleșindu-mă cu mulțumiri : 
„Dumitale Iți datorăm totul. 
Ne-ai fost ca un părinte" — 
mi-au scris Covaci si Monea de 
la Mexic. Exagerau : sînt băieți 
buni, talentati șl stăruitori. Eu 
n-am făcut decît să-i învăț cîte 
ceva și să mă ocup nu numai 
de pumnii lor, ci si de sufletul 
lor. Așa am învățat de la an- 

• trenorul meu, astăzi în vîrstă 
de 75 de ani. Petre Alexan
drescu un profesor virtuos dar 
și un om adevărat. în fața că
ruia mă descopăr totdeauna cu 
adîncă stimă și recunoștință"...

Alfred Kalleder, inginer la 
„Electroputerel* acordă primor
dialitate gratitudinii filiale. „Eu, 
unul, datorez totul părinților : 
grija, afecțiunea, solicitudinea, 
plus climatul educației — nicio
dată întrerupt — de seriozi
tate. rigoare, corectitudine, răb
dare...

— Datoria de gratitudine este 
egal repartizată între părinți 7

— Firește. Dar față de latăl 
meu nutresc și recunoștință... de 
ordin profesional. M-a tnvfitat 
tehnică, de cînd eram copil, 
mf-a dat o sumă de noțiuni de 
mecanică ba chiar am înjghe
bat împreună într-un colt al 
case! un mic atelier a cărui u- 
tilare a crescut mereu. $1 a tot 
crescut prin grija tate! și spre 
exasperarea mamei ce-il vedea

O PATĂ, ÎN SCHIMBUL »■
Relația muncitor-maistru șl
mai ales ucenic-maistru e, se
știe, una dintre cele mai strînse. 
Dar cînd m-a avut un singur 
maistru, cînd meseria l-au în
vățat toți, cînd l-a ajutat șl în
drumat colectivul 7 Tată, de 
pildă, la „Grivita roșie", su
dorul Andrei Stelian. de la tur
nătorie. Astăzi are 29 de ani, e 
sudor de 15 ani 
el, care nu știa 
piese laminate, 
lucreze toți cei _____  __
echipa de la turnătorie : îl ară
tau, îl făceau cuptorul, băgau 
în locul lui cilindrii, îl ajutau. 
Iar recunoștința a avut prilejul 
să gi-o dovedească chiar prac-

șl afirmă că pe 
să sudeze declt 
l-au Învățat să
16 oameni din

taliile acestui tablou uman, 
al recunoștinței. înfățișate aici 
par, poate, expozitive, declara
tive ; ele n-au întrufiit întîm- 
plări, fapte, ci, mai de grabă, 
relatările unor opinii. Dar ges
tul recunoștinței nu e decît a- 
rareori concret. Căci gratitudi
nea înseamnă în primul rînd da
toria de continuitate a ce
lor ce au desfășurat stră
danii, cu altruism și mare 
generozitate. Cu atît mai mult 
astăzi, cînd această generozitate 
e stimulată de relațiile sociale 
noi, de raportul Indlvld-socie- 
tate de tip neîntîlnit în alte o- 
rînduiri, pe baza căreia se clă
dește o înaltă școală de
uînanizare a fiecăruia în par
te și, implicit, a legături
lor dintre oameni. Exemplele 
de mai sus au înfățișat numai 
recunoștința tn cadrul relațiilor 
strict lnter-umane: dar exis
tența ei constituie o garanție, 
chiar un fundament al institu
irii acestui sentiment în forma 
sa superioară — recunoștința 
fată de societate. Tinerii, mai 
ales o datorează cu prisosință, 
fiindcă societatea noastră le o- 
feră nu numai un cadru ma
terial — altădată, sau chiar azi, 
tn alte părți, inexistent — dar 
$1 cadrul spiritual de formare, 
ocrotire șl încredere, pînă cînd 
vor fi tn măsură să restituie 
ceea ce s-a investit în ei, să 
justifice ceea ce s-a aștdptat de 
la ei. Or, oamenii cu adevărat 
de onoare nu se pot deroga 
niciodată șl în nici un fel, de Ia 
această nobilă îndatorire.



Pentru noi eforturi
în scopul promovării
securității europene
Ecouri la Apelul adresat de statele

participante la Tratatul
de la Varșovia tuturor statelor

europene
BUDAPESTA 19 (Agerpres). 

— La cererea corespondentului 
din Bonn al Agenției M.T.I., mi
nistrul afacerilor externe al R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt, a fă
cut următoarea declarație în le
gătură cu Apelul statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
către toate statele europene.

„Constat cu satisfacție că în 
Apelul de la Budapesta statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia se pronunță pentru o 
politică europeană de slăbire a 
încordării, de asigurare a păcii, 
bunei vecinătăți și colaborării 
pline de încredere.

în cadrul consfătuirii de la 
Budapesta s-a recunoscut că în 
Europa există probleme nerezol
vate. Potrivit concepției țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia aceste probleme trebuie 
soluționate prin mijloace pașni
ce, prin tratative și nu prin vio
lență și amenințări. Aceasta no 
încurajează să continuăm efortu
rile noastre în ceea ce privește 
realizarea unei înțelegeri cu ve
cinii noștri din Est, cu privire la 
renunțarea reciprocă la utilizarea 
forței.

Sprijin pe deplin teza că este 
necesar să se treacă, așa cum se 
spune și în Apel, de la decla
rații generale despre pace la ac
țiuni și măsuri concrete, care să' 
rezolve problemele legate de slă
birea încordării și de dezarmare.

Consider ca fiind mai posibilă 
și utilă ca oricînd adoptarea do 
măsuri pe baza egalității în drep
turi și în mod reciproc — a spus, 

tinuare, ministrul de ex
il R.F.G. în apelul lor, ță- 
irticipante la Tratatul de 
șovia amintesc despre o 
ință generală europeană în 
mele securității. Noi salu- 
loeastă idee. Pentru ca o 
de conferință să nu deza- 

iscă, considerăm că ea ar 
temeinic pregătită' 

în încheiere, Willy
*

RIS J9 (Agerpres). 
nd Apelul adresat 
jarticipante la Consfătuirea 
jetului politic consultativ al 
ar participante la Tratatul 

Varșovia, ziarul „L’HU- 
ITE" scrie : „Persistența di- 
i Europei în blocuri milita- 
use comportă o amenințare 
ir putea deveni teatrul unei 
igrații neîntîlnite nici chiar 
le două războaie mondiale". 
1 lansat la Budapesta tu- 
statelor europene de către 
participante la Tratatul de 
rșovia „oferă o altă opțiune, 
a, de altfel, rezonabilă și 

aceea a dizolvării blocu- 
nilitare și înlocuirea lor 
un sistem de securitate co- 
i".

— a 
Brandt.

Lucrările comisiei

internaționale
a partidelor 

comuniste
și muncitorești

Timp de trei zile, cît am 
stat la Cracovia, locul care 
mă atrăgea ca un magnet 
nevăzut era Piața Cracoviei. 
Aici am ascultat pentru pri
ma oară cîntecul întrerupt al 
străjerului din turnul cate
dralei, cintec repetat la fie
care ceas spre cele patru 
zări, aici am admirat vechile 
construcții poloneze, aici am 
făcut cunoștință cu porum
beii și fetele Cracoviei, aici... 
Oricit m-ar fi atras această 
piață, cu zecile de mii de 
porumbei, cu mere roșii ca 
și obrajii fetelor, nu poți 
trece prin Cracovia 
te abați pe Ia 
Wawel, unul dintre 
mari muzee ale 
numărindu-se printre impor
tantele muzee ale lumii. 
Greu să-l descrii fără să fii, 
cît de cit, specialist.

fără să 
Castelul 
cele mai 
Poloniei

mi-a rămas In minte — ca 
un vis urit — cum se scotea 
sarea în urmă cu sute de 
ani. Fe o frînghie 6 oameni 
erau lăsați în fundul minei 
de unde reveneau cu bulgări 
dc sare în spinare. Acest 
drum era denumit „Drumul 
dracului" căci de pe acest 
drum mulți nu se mai în
torceau teferi Ia suprafață. 
•...Să revenim însă în Piața 
Cracoviei să mâi ascultăm 
o dată cîntecul întrerupt al 
străjerului din turnul cate
dralei. Mai întii, legenda a- 
cestui cîntec întrerupt. Se 
spune că aici făcea de pază 
un străjer care anunța prin- tr-— ..

MOSCOVA 19. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu transmite : La 19 martie au 
început la Moscova lucrările Co
misiei pregătitoare a consfătuirii 
internaționale a partidelor comu
niste și muncitorești.

Reprezentanții celor 67 de 
partide care participă la lucrări 
au fost informați despre rezulta
tele activității grupului de lucru 
în legătură cu pregătirea proiec
telor documentelor pentru con
sfătuirea partidelor comuniste și 
muncitorești. Apoi a început e- 
xaminarea problemelor care se 
află pe ordinea de zi.

La lucrările comisiei pregăti
toare participă o delegație a 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

cipante la Tratatul de la Varșo
via adresat tuturor țărilor euro
pene, în care, printre altele, se 
propune organizarea unei confe
rințe europene în problemele 
securității și colaborării în Euro
pa, cercurile oficiale britanice 
declară că „Marea Britanie este 
gata să acționeze pentru pregă
tirea unei astfel de conferințe, 
cu condiția ca ea să aibă per
spective reale de reușită și ca 
obiectivele ei să fie în prealabil 
bine stabilite" — anunță agenția 
FRÂNGE PRESSE. Marea Bri
tanie, spun aceste cercuri, consi
deră însă că Statele Unite și Ca
nada ar trebui să ia parte „de 
la început" la pregătirea unei a- 
semenea conferințe.

★

ROMA 19 (Agerpres). — Co- 
mentînd documentele adoptate 
de consfătuirea de la Budapesta 
a Consiliului politic consultativ 
al Tratatului de la Varșovia, zia
rul „L’UNITA" publică un arti
col intitulat „Rolul Italiei". Con
sfătuirea de la Budapesta a ță
rilor socialiste europene — se 
scrie în articol — a relansat în 
mod concret și convingător ma
rea temă a securității și desfiin
țării blocurilor. Apelul adresat 
întregii Europe deschide o per
spectivă reală — punînd în mod 
pozitiv accentul pe posibilitatea 
care există astăzi de a deschide 
un capitol nou de pace și cola
borare în istoria frămîntată a 
vechiului nostru continent — ne- 
ascunzînd însă nici obstacolele 
ce trebuie depășite (recunoaște
rea intangibilității frontierelor și 
a existenței celor două state ger
mane). Cu multă seriozitate, ță
rile Tratatului de la Varșovia 
s-au declarat dispuse să ia în 
considerație orice propuneri care 
vor fi avansate pentru a se ajunge 
cît mai repede la o conferință 
paneuropeană. Ele au arătat, de 
asemenea, deplina lor hotărire de 
a trece „de la declarații generale 
de pace la măsuri concrete". 
Am regăsit în acest document — 
scrie „L’Unita" — același spirit 
deschis care a caracterizat De
clarația din București de acum 
trei ani, unul din momentele cele 
mai fericite ale inițiativei politice 
ale țărilor socialiste pentru con
struirea în Europa a unui sistem 
efectiv necesar existenței pașnice.

în faza de acțiune și inițiativă 
pe care Consfătuirea de la Buda
pesta pare să o redeschidă în 
politica europeană, problema care 
ne stă în față — scrie „L’Unita" 
— este aceea de a contribui cu 
inițiativa noastră să creăm cea 
mai mare aliniere a forțelor de
mocratice și de pace. In noua 
fază politică care se deschide în 
Europa, Italia, poporul nostru, 
politica externă italiană trebuie 
să joace un rol autoqom și cu
rajos, deoarece au un cuvînt im
portant de spus.

R. P. D. COREEANA. — Ima
gine de la una din Uzinele 
constructoare de mașini din 

Phenian

britanice
debarcate

in Anguilla
deIn dimineața zilei 

miercuri trupe engleze 
de parașulișli și unități 
ale infanteriei marine au 
debarcat în Insula An
guilla din Măreț Carai
bilor.

Consultări la Washington
în centrul atenției, politica S.U.A. In Vietnam

Porumbeii și Teieie 
din Piața Cracoviei

Ambasadorul S.U.A. la Saigon, 
Ellsworth Bunker, va sosi vineri 
la Washington pentru consultări 
la cererea președintelui Richard 
Nixon — a comunicat purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al Statelor Unite, William 
Sullivan, ambasadorul american 
în Laos, a fost, de asemenea, 
convocat la Washington și va par
ticipa împreună cu colegul său 
din Saigon la întrevederile de 
la Casa Albă, Departamentul de 
Stat și Pentagon. Nixon a avut 
marți o întrevedere cu Cyrus 
Vance, fostul conducător adjunct 
al delegației americane la con
vorbirile de la Paris, dar un pur
tător de cuvînt al Casei Albe a 
afirmat că președintele nu inten
ționează pentru moment să-l re
cheme pentru consultări pe ac
tualul conducător al delegației 
S.U.A. la Paris, Henry Cabot 
Lodge.

Buletinul de știri al Casei Albe 
este de părere că rechemarea lui 
Bunker nu indică o apropiată re
vizuire majoră a politicii ameri
cane în Vietnam. Totuși, unii ob
servatori din capitala federală a-

mericană deduc din această in
tensă activitate diplomatică fap
tul că președintele S.U.A. se pre
gătește să ia anumite hotărîri im
portante în problema Vietnamu
lui.

între timp, în Congresul S.U.A. 
a început să se destrame „tăce
rea" ce și-au impus-o după in
stalarea lui Richard Nixon, cri
ticii războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. Astfel, senatorul demo
crat Eugene McCarthy a decla
rat că Nixon „a avut timp sufi
cient" pentru a lansa o nouă po
litică în această problemă. El s-a 
alăturat unui alt senator demo
crat, George McGovern, care a 
acuzat noua administrație de con
tinuarea „căii tragice" urmate 
de fostul președinte Johnson. Alțî 
senatori, reprezentînd Partidul 
democrat care deține majorita
tea în Congres, sînt de părere, 
potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, că „tăcerea" trebuie 
prelungită așteptînd ca „preșe
dintele să hotărască anunțarea 
planului de pace despre care a 
vorbit în timpul campaniei elec
torale".

DELEGAȚIA
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puns pieptul străjerului șl 
de atunci, în fiecare oră, 
spre cele patru zări de țară, 
străjerul își cîntă cîntecul 
său neterminat. Aici, în 
piață, am asistat la „botezul" 
proaspeților absolvenți ai 
Institutului de mine, o ser
bare fastuoasă cu multă ve
selie. Aici, sau mai exact, în 
„Subberbece" ceea ce în
seamnă de fapt niște crame 
simple, deloc amenajate, dar 
unde se dau spectacole din 
cele mai diferite, am făcut 
cunoștință cu zgomotoșii șl 
entuziaștii tineri cracovieni.

Nu știu exact cîți porum
bel sînt în Piața Cracoviei, 
poate mii, dacă nu mai mult, 
îi îndrăgesc nu numai lo
calnicii care le aduc zilnio 
dc mincare, dar șl străinii. 
Aici, există o femeie care se 
ocupă cu un fel Ciudat de 
negustorie: vinde hrai
pentru... porunibei. Insă pină 
să-i sosească clienții, trebuie 
să distribuie cîteva cornete 
gratuit, altfel ar risca să-l 
devasteze „prăvălia" porum
beii.

In titlu pomeneam și des
pre fetele din Piața Cracoviei. 
Un tir Ir polonez mi-a spus 
că faimosul Canaletto a ră
mas în Polonia fermecat de 
frumusețea femeilor... Cred 
— ca „martor ocular" — că 
versiunea e adevărată...

tori, sculptori, armurieri, 
țesători, unii celebri, alții 
necunoscuți, au creat opere 
de o valoare inestimabilă. 
Am zăbovit în fața unui 
tablou de Rembrandt și unui 
de Leonardo da Vinci, l-am 
admirat pe Canaletto — pic
tor iubit de polonezi.

...Am vizitat multe mine 
de sare, dar aceea de la 
Welicika are un farmec deo
sebit. Coborînd sute de me
tri pe spirala scării dc lemn, 
intîlnești lucruri pe de-a 
dreptul uluitoare. Mina este 
un muzeu rar întîlnit. Sculp
turile monumentale, capela, 
terenul de sport, lacul sub
teran, totul — dar absolut 
totul — c deosebit de fru
mos. Rețineți că toate sculp
turile, terenul de baschet 
chipurile din cupolă, cande
labrele sînt numai din... sare. 
Doar ici colo cîte o balus
tradă de lemn. Sarea imită 
pină și plăcile de mozaic. 
Iar la 135 metri se află a- 
menajat un muzeu care păs
trează documente de pe 
vremea cînd de aici s-a scos 
Ia lumină primul bulgăre de 
sare. Sînt expuse — în afară 
de documente de valoare is
torică — unelte, mașini, în- 
cepind dc la cele mai simple 
pînă la cele mai moderne, 
cu care se lucrează acum 
undeva, sub noi, la alte cite- 
va sute dc metri adinoime.

Privind mașinile moderne,

— Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Soci.aliste România, conducăto
rul delegației guvernamentale 
române, care face o vizită în 
Singapore, a fost primit 
miercuri de primul ministru sin- 
gaporez Lee Kuan Yew. în a- 
ceeași zi, conducătorul delega
ției române a avut convorbiri 
cu ministrul finanțelor, Goli 
Keng Swee, cu conducerea de
partamentului comerțului, cu 
reprezentanții Societății comer
ciale de stat „Intraco", precum 
și cu președintele Consiliului 
dezvoltării economice I.F. Tang.

Reprezentantul Marii Britanii 
în Insula Antigua, Stewart Ro
berts, a precizat că această in
vazie a avut loc cu scopul de 
a-1 reinstala pe fostul reprezen
tant britanic în Anguilla, Antho
ny Lee, care a fost silit să plece 
de aici în cursul anului trecut 
de populația locală.

După cum relatează agenția 
REUTER, unitățile engleze de 
debarcare au fost transportate 
la bordul a două fregate mili
tare, operațiunea de invazie în- 
cepînd încă înainte de ivirea 
zorilor, cînd majoritatea celor 
6 000 de locuitori ai Anguillei 
dormeau. Trupele aeropurtate 
au ocupat poziții în punctele 
cheie ale insulei, au perchizițio- 
nat toate locuințele pentru a că
uta arme și au procedat la o 
identificare a tuturor locuitori
lor. Deocamdată nu se cunoaște 
soarta președintelui provizoriu 
al Anguillei. Ronald Webster și 

a membrilor guvernului său. 
S-a aflat, însă, că Webster a ce
rut locuitorilor să nu opună nici 
o rezistență trupelor engleze, 
într-o proclamație difuzată cu 
24 de ore înaintea invaziei. El a 
subliniat că Marea Britanie ac
ționează în baza unor învinuiri 
false privind o așa-zisă „influ

ență a gangsterilor americani* 
în această insulă pentru a acope
ri motivele reale ale invaziei. 
„Noi sîntem negri și ei sînt albi 
— a spus Webster — de aceea 
nu vor să ne permită să ne con
ducem singuri"

• •••••
GH. NEAGU

terzicere a partidului amintit, 
adresată de Senatul vest-berli- 
nez în octombrie anul trecut, nu 
a avut nici o consecință de
oarece conducătorii națlonal- 
democrați au hotărît să dizolve 
în mod voluntar partidul pentru 
a împiedica o interzicere ofi
cială.

★
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• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Frankfurter 
Rundschau" Willy Brandt, mi
nistrul afacerilor externe al R.F. 
a Germaniei, s-a pronunțat în 
favoarea semnării de către 
R.F.G. a Tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare inainte 
de alegerile generale care vor 
avea loc în luna septembrie a.c. 
Willy Brandt și-a exprimat tot
odată speranța că vor fi întru
nite atit pe plan intern cît șl 
extern încă în vara acestui an 
condițiile necesare acestei sem
nări.

• INCEPIND cu data de 1 a- 
prilie, societatea austriacă „In- 
tercarbon" va reprezenta și in
teresele întreprinderii ungare 
de comerț exterior „Lignimpex", 
care participă în viitor cu 34 la 
sută din capitalul societății a- 
ustriece.

• IN CAPITALA GUINEEI 
și-a început lucrările Confe
rința consultativă de solida
ritate a sindicatelor din Afri
ca și Europa, organizată de 
Federația Sindicală Mondia
lă (F.S.M.) și Uniunea Sindi
cală Panafricană (U.S.P.A.). 
La conferință participă șl o 
delegație a Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Lucră
rile conferinței au fost des
chise de șeful statului gui- 
neez, Seku Ture, care, sub
liniind necesitatea unității de 
acțiune a organizațiilor sin
dicale din lume, s-a pronun
țat în favoarea ’respectării 
experiențelor revoluționare 
naționale.

• INTR-UN ARTICOL consa
crat locului pe care îl ocupă 
Tîrgul internațional de la Leip
zig în comerțul internațional, 
ziarul „PARIS PRESS INTRAN- 
SIGEANT" constată că există 
posibilități pentru lărgirea 
schimburilor comerciale între 
Franța și R. D. Germană. La 
Tîrgul de la Leipzig din acest 
an a participat un număr re
cord de. firme franceze, din 
care 450 au încheiat diferite 
contracte, ceea ce constituie o 
mărturie a intențiilor Franței 
de a lărgi relațiile comerciala 
cu R. D. Germană. Ziarul amin
tește, de asemenea, că în cadrul 
tîrgului a fost semnat și con
tractul referitor la introducerea 
în R.DG. a sistemului francez 
de televiziune în culori „Secam".

„Sentinel"
îi îngrijorează
pe canadieni

Washington sînt 
rs de desfășurare 
•ile Conferinței 
>otentiarilor tă- 
membre ale con- 
lui internațional 

telecomunicații 
satelit! „Intelsat". 
:adrul reuniunii 
ipă reprezentanți 
or 67 de țări 
itare ale acordu- 
rovizoriu privind 
onarea sistemu- 
„Intelsat", creat 
aci ani în urmă, 
m și observatori 
15 țări. Scopul 
rintei este 
rea unui 
lational t 
id folosirea 
licațiilor 
sat" atît de 
>rii acestui 
, cît și de 
care doresc 
la această orga- 
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global 

i tele- 
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aă cum se știe,
rea sateliților
hali staționari in 
irile telefonice, 
afice, telex și în
nisiunile de tele-
ie, la distanțe

și lungi. sint
mai sigure. mai
? și ieftine. în
ii actual al telc-
aicatiilor prin
;i. legăturile te-

la distante
1 500 km so re:i-

ă *:u costuri mai
ce decît prin mij-
e clasice (ca-

bluri radio-relee etc). 
Cercetările 
lasă să se 
posibilitatea 
lizării acestui 
comunicații și 
distante de o 
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chiar și numai un sin
gur canal.

Este firesc largul ■ 
interes de care se bu
cură conferința din 
capitala am.ericană. în

în curs 
întrevadă 

rentabi- 
tip de 
pentru 

sută de 
folosind

rlu • potrivit __
S.U.A. dețin 53 la sută 
din acțiuni și implicit 
un număr de voturi 
proporțional cu volu
mul acțiunilor contra
vine intereselor majo
rității membrilor
„Intelsat". După două 
săptămîni de dezba
teri. s-ar părea că 
Statele Unite nu sînt 
înclinate să renunțe 
la poziția pe care o

Nemulțumiri în
orbita „Intelsat"

*

special prin prisma 
creării unui sistem 
mondial unic de tele
comunicații prin sate
liți deschis tuturor 
statelor, fără nici un 
fel de discriminări. In 
acest sens se sublini
ază necesitatea ca nici 
unul din statele parti
cipante să nu dețină 
controlul asupra 
sorțlului grație 
pînirii majorității 

■îi.inilor. Experți
zenti la Washington 
consideră că menține
rea acordului provizo-

con- 
stă- 
ac- 

pre-

au în prezent în cadrul 
acestei organizații. In
tr-un articol pe această 
temă intitulat: „Sta
tele Unite ale Ameri- 
cii vor să rămînă stă- 
Dînii jocului", cunoscu
tul cotidian francez LE 
FIGARO își punea în
trebarea dacă „Europa 
și în general alte na
țiuni decît S.U.A. vor 

. lăsa o singură tară să 
profite de superiorita
tea sa tehnică actu
ală, pentru a juca un 
rol predominant în 
această tehnică de

mare viitor în teleco
municațiile pe scară 
mondială". „Problema 
— continuă ziarul 
citat — nu este numai 
de natură tehnică, 
este în același' 
economică și 
tică...“.

Deși o serie de 
sonalităti americane, 
printre care Elliot Ri
chardson, adjunct al 
secretariatului de stat 
al S.U.A.. au declarat 
că „Intelsat" oferă 
exemple importante de 
colaborare internațio
nală și că „un pas 
mare spre reducerea
încordării în lume poa
te fi făcut prin extin
derea legăturilor de 
telecomunicație între 
țările ce reprezintă 
sisteme politice dife
rite" totuși, delegația 
americană la Confe
rință se limitează să 
susțină că „organiza
rea actuală duce în 
mod simplu, la un 
statut ■ definitiv" (LE 
FIGARO). Se vorbește 
că, în ciuda unor cri
tici severe împotriva 
poziției americane, 
S.U.A. nu intențio
nează deocamdată să 
facă nici un pas spre 
un compromis. De a- 
ceea. unii comentatori 
străini întrevăd posi
bilitatea 
unei noi conferințe în 
speranța 
pozițiilor.

Vechea clădire a primăriei din 
Gera (R.D.G.)

• MIERCURI, Teodor Mari
nescu, ambasadorul României Ia 
Moscova, a organizat o întîlnire 
prietenească în saloanele am
basadei cu prilejul prezenței la 
Moscova a delegației Uniunii 
Scriitorilor din Republica So
cialistă România, care a sem
nat înțelegerea de colaborare 
între uniunile scriitorilor din 
România și U.R.S.S. 
1969.

pe anul

FLITAN, 
Ia Paris,

convocării

reconcilierii

IOAN TIMOFTE

• CONSTANTIN 
ambasadorul României 
a oferit miercuri scara o re
cepție în saloanele ambasadei 
cu ocazia închiderii celor două 
săptămîni ale filmului românesc 
artistic de lung metraj ce s-a 
desfășurat la Grenoble și la 
Cannes și la care a participat șl 
o delegație dc cineaști români 
condusă de Ion ' Popescu Gopo, 
președintele Asociației cineaști
lor din România.

ORIENTUL APROPIAT
• Dedarafia primului ministru

al Israelului • Opinii la Londra

IERUSALIM — în prima con
ferință de presă de Ia asumarea 
funcției de prim ministru, Golda 
Meir a declarat că proiectatele 
convorbiri între cele patru mari 
puteri nu pot furniza o soluție 
viabilă pentru reglementarea 
crizei din Orientul Apropiat. 
Respingînd ideea „hotărîrii 
soartei unei țări de către altele, 
mari sau mici", Meir a reafir
mat poziția guvernului israeli
an, potrivit căreia soluționarea 
conflictului arabo-israelian nu 
poate fi realizată decît prin ne
gocieri directe între părțile în 
cauză.

LONDRA. — Franța, Italia și 
Marea Britanie ar putea aduce, 
sub auspiciile O.N.U., „o con
tribuție specială la securitatea 
Israelului, după retragerea trupe
lor acestuia din teritoriile ocupa
te, a declarat, marți seara la 
Londra, Christopher Mayhew, 
membru în Camera Comunelor 
și specialist în probleme privind 
Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, Mayhew, a 
exprimat părerea că șansele unei 
reglementări negociate a conflic
tului din Orientul Apropiat tind 
să se îndepărteze din ce în ce 
mai mult, subliniind, în conse-

cință, necesitatea ca țările vest- 
europene să sprijine cu toată in
fluența lor aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967 în problema Orien
tului Apropiat.

LOS ANGELES. — Intr-o 
conferință de presă ținută la Los 
Angeles, ministrul de externe is- 
raelian, Abba Eban, a declarat 
că „Israelul va continua să caute 
căile spre o pace negociabilă cu 
vecinii săi arabi". El a mențio
nat, totodată, că restabilirea pă
cii în Orientul Mijlociu este „ine
vitabilă" și a atras atenția asu
pra aprecierilor „exagerate" pri
vind pericolul izbucnirii unui nou 
război în această regiune.

Referindu-se la încercările re
prezentanților marilor puteri de 
a găsi o soluție pentru reglemen
tarea conflictului, Eban a de
clarat că un aranjament între a- 
ceștia nu va avea eficacitate de
oarece „destinul Israelului nu 
poate fi impus din afară". Mi
nistrul de externe israelian a re
afirmat poziția guvernului său 
că, înainte de a se ajunge la o 
reglementare pe plan internațio
nal a conflictului, sînt necesare 
negocieri între țările arabe și Is
rael.

• CONSILIUL DE STAT al 
Franței, care este considerat a 
fi cea mai înaltă instanță ad
ministrativă franceză, carac
terizat drept „neconstituțîonal" 
referendumul ce urmează să 
aibă Ioc la 27 aprilie asupra 
reformei regionale și a Senatu
lui. Se precizează la Paris, că, 
fiind un organ consultativ, 
Consiliul de Stat nu poate im
pune guvernului hotărîrile sale. 
Observatorii consideră, în con
secință, că decizia acestui organ, 
nu va afecta ținerea referendu
mului la data fixată. Se reamin
tește că, Consiliul de Stat a 
apreciat drept „neconstituțîonal" 
și referendumul din 1962 prin 
care s-a stabilit procedura de 
alegere a președintelui republi
cii prin vot universal.

• SENATUL BERLINULUI 
OCCIDENTAL a hotărît să a- 
dreseze puterilor aliate o nouă 
cerere de interzicere a Partidu
lui Național-Democrat de ten
dință neonazistă în acest oraș. 
Această hotărire a fost adoptată 
ca urmare a reuniunii de sîm- 
băta trecută a partidului în 
cursul căreia s-a decis o relua
re a activității sale în Berlinul 
occidental. Prima cerere de in-

• HOTĂRIREA STATELC 
UNITE privind realizarea ui 
sistem de rachete antirachete 
provocat îngrijorare în Canai 
„Canadienii — scrie „OTTAV 
JOURNAL" — se simt deose 
de afectați de această hotărî 
Canadienii trebuie să cunoa: 
adevărul despre consecințele ] 
sibile „pentru țara lor" ale coi 
truirii sistemului de apăr: 
antirachetă". La rîndul s 
„TORONTO DAILY STA 
consideră că „hotărirea privi 
crearea sistemului de antirad 
te trebuie privită ca o victorii 
Pentagonului și aliatului act 
tuia, adică a complexului r 
litar-industrial". „Sistemul va 
duce profituri uriașe doar rr 
nopoiurilor" — adaugă zia 
„Montreal Star".

O ÎN ȘEDINȚA SĂPTĂMÎN 
LA de miercuri a Consiliului 
Miniștri al Franței, președinți 
de Gaulle a anunțat, petrii 
purtătorului de cuvînt ofici 
că va ține o cuvîntare radiot 
levizată în jurul datei de 10 
prilie cînd își va exprima pun 
tele de vedere în legătură 
referendumul din 27 aprilie.

Consiliul de Miniștri a exan 
nat, de asemenea, rezultatele î 
trevederilor franco—vest-gerir 
ne de săptămîna trecută. Gen 
ralul de Gaulle le-a apreciat 
„extrem de satisfăcătoare", 
informarea pe care a prezentat 
membrilor guvernului, Je. 
Lipkowski, secretar de stat 
Ministerul Afacerilor Externe, 
relevat că aceste întrevederi t 
fost consacrate în principal „cL 
rificărilor asupra intențiilor fii 
căreia dintre cele două părți".

Misiunea lui „Apollo-10“
Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cer

cetarea spațiului cosmic (NASA) a hotărît definitiv, marți, de a 
nu încerca o aselenizare înainte de luna iulie. După încheierea 
cu succes a zborului navei spațiale „Apollo-9“, generalul Sa
muel Philips, directorul programului ,,Apollo" declarase că în 
urma experimentării cu succes a modulului lunar este posibil ca 

' NASA să încerce cu ..ApOllo—10", în luna mai, o toborîre lină 
pe suprafața Lunii. La 18 martie de Ia centrul spațial Houston 
s-a anunțat că, în urma unei reuniuni a specialiștilor Ia care a 
participat și Thomas Paine, directorul NASA, s-a hotărît ca pri
mii astronauți americani care vor atinge solul lunar vor fi mem
brii echipajului navei „Apol'o-ll". S-a precizat, de asemenea, că 
„Apollo—10“ va fi lanspt la 18 mai de Ia Cape Kennedy, avind 
Ia bord pe astronauții Thomas Stafford, Eugene Ccrnan și John 
Young. Cabina de comandă va gravita timp de 63 de ore în 
jurul Lunii avîndu-l Ia bord pe John Young în timp ce Staf
ford și Ccrnan la comanda modulului lunar se vor apropia pînă 
Ia 16 ldlometri de satelitul natural al Pămintului.
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