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târîtor al cineina-

ii trei — încheiati 
:u succese remar- 
I, la finele căruia 
îi spunem, totuși, 
â realizarea pre
made prezintă o 
i înfăptuirea ma- 
ngresul al IX-lea 
:ază să producă 
e capacități de 
Austria construc- 
:ă nu enumerăm 
imuri industriale 
îuă în ritm alert 

atinse cote esen- 
paie pe marile șantiere energetice ale țării -j 
la Porțile de Fier, la Lotru etc. în agricultura 
sînt preconizați pași hotărîți pentru creșterea 
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rîndul cărora amplele lucrări de îmbunătățiri 
funciare dețin un loc de prim ordin ; peisajul 
arhitectonic ai orașelor și satelor va fi îmbo
gățit cu noi edificii de un major interes cetă
țenesc. La fiecare pas apar vizibil însemnele 
vastului șantier ce cuprinde întreaga țara si 
concentrează energia, abnegația, puterea de 
creație a întregului popor, direcfionîndu-le spre 
înfăptuirea aspirațiilor vitale ale societății 
noastre. Acest torent uriaș de energii încor
porează ca pe o parte inseparabila aportul 
mereu mai substanțial al generației tinere, dor
nică să-și pună ca și pînâ acum, semnături 
de prestigiu pe marile edificii ale socialismu
lui, pe tot ce construiește poporul român sub

înțeleaptă conducere a partidului. Descifra— 
această hotărîre a tinerilor în elanul și dîrze- 
nia cu care participă încă din primele zi e a e 
anului la înfăptuirea ritmică a sarc»r.ilor de 
plan, în angajamentul total cu care s-au inte
grat în întrecerea socialistă inițială de comsie- * 
tele județene de partid, în reolizănle cu care* 
și-au propus să întîmpine cea de-a 25 anrver- « 
sare a eliberării patriei.

După cum, prea bine știm, în anul 1969 ur
mează să se execute cel mai mare volum de 
lucrări de investiții cunoscut vreodată In țara 
noastră. Numai din fondurile statului au fox* 
alocate pentru investiții 63,3 miliarda lei, cu „ 
3,1 miliarde lei mai mult decit prevederile in - <► 
țiale ale cincinalului pentru această per'oaaa. 
Lărgirea frontului de lucrări, necesitatea scurtă-’» 
rii termenelor de intrare in producție a noilor.* 
capacități presupune o uriașă concentrare de •, 
forțe materiale și umane. Economia tării so - . 
cită noi contingente de forte de muncă pe.’ 
marile șantiere ale socialismului. Fără îndoială,’, 
tînăra generale va răspunde acum, așa cu—. J» 
a făcut-o întotdeauna, cu entuziasm solicita- . J 
rilor majore ale economiei patriei. •.

Cum se va face orientarea, recrutarea și în- ‘ • 
cadrarea tinerilor pe aceste șantiere ? Care • J 
sînt obiectivele ce resimt, in primul rînd, ne-», 
voia brațelor de muncă ? Ce condiții de muncă .» 
șî viață, de formare profesională îi asfeao ă • ‘ 
aici ? lata numai cîteva din întrebăr.'e la cane’» 
tovarășul GHEORGHE MIRON, membru a B > 
roului C.C. al U.T.C., șeful secției economice. •. 
ne răspunde în interviul pe core a avut omo-«.

Proletari

Marti la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceanșescu- secretar ge
neral al Comitetului Central al
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Președintele Comisiei naționale
de colaborare economică si tehnico-

din Cuba

din toate țările, uniți-vă!
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Î.AS. PECICA
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INDOLENȚA UNOR ORGANE AGRICOLE

MANA NEIERTĂTOARE

Partidului Comunist Român, pre* 
ședințele Consiliului de Stat, a 
primit pe tovarășul Carlos Ra
fael Rodriguez, membru al Se-» 
cretariatului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Comisiei naționale 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, care se află în 
țara noastră cu prilejul lucrărilor 
primei sesiuni a comisiei mixte 
româno-cubaneze.

La primire a luat parte Gheor* 
ghe Radulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

A participat, de asemenea, 
Jesus Barreiro Gonzalez, amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu 
rești.

In timpul întrevederii, cai 
s-a desfășurat într-o atmosfer 
tovărășească, de caldă prieteni 
au fost abordate probleme pr 
vind lărgirea colaborării și cot 
perării economice, științifice 
tehnice dintre cele două țai 
probleme ale dezvoltării relaț 
lor prietenești dintre cele den 
partide și popoare, precum și i 
nele aspecte ale situației intern 
ționale actuale.

PENTRU PRODUCȚIA«

R. S. F. Iugoslavia

DE LEGUME

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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totdea- 
cu cu- 
împo- 

ori

general al Comitetul 
al Partidului Comuni 
președintele Consiliul! 
al Republicii Socialist

Cu NICHITA STĂNESCU

bilitatea să ni-l acorde.

la
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CATEDRA ȘCOLARA" ,
pentru
Romi- 

libririe.

poate, ia

La ipelul șantierelor, tinerii vor 
răspunde ca întotdeauna: Prezent!

• Tovarășe Miron, știm că 
in perioada imediat anterioa
ră colectivul de muncă pa
triotică dtn cadrul secției c- 
conomice a avut mai multe 
întîlniri cu cadre de bază 
din diverse ramuri ale eco
nomiei naționale în vederea 
stabilirii exacte a nevoilor de 
forte de muncă apărute pe 
diverse șantiere de construc
ții. La ce concluzii a|i ajuns 
și ce a hotărît Biroul Co
mitetul U Central si U.T.C. ?

— Amplul program de in- 
vestiți! ce urmează a fl realizat 
în 1969 impune, în ciuda crește
rii continue a productivității 
muncii, un număr sporit de bra
țe de muncă pe șantierele de 
construcții. Aceste șantiere «i-au 
închegat de acum nuclee puter
nice de specialiști — ingineri, 
tehnicieni, maiștri. muncitori 
calificați si alte cadre. Dar, res
pectarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor capacități 
de producție, necesitatea recu
perării rămînerilor în urmă. mai 
exact lărgirea frontului de lu
cru și cerințele accelerării rit
mului de efectuare a lucrărilor 
a pus în fața conducerii unui 
număr însemnat de șantiere de 
construcții necesitatea sporirii 
numărului de salarîati. în prin
cipal pentru lucrările a căror

executie nu presupune o preala
bilă calificare.

împreună cu reprezentanții 
ministerelor am stabilit între
prinderile de construcții care au 
nevoie urgentă de forță de mun
că. numărul tinerilor ore ur
mează a fi recrutați ji orien
ta ți de organizațiile U.T.C, sub 
directa îndrumare a li"—ie tor 
județene ale U.T.C-. pentru a ■* 
angaja la aceste șantiere, pre
cum și datele încadrării în pro
ducție. Finire întreprinderile 
respective enumerăm : I. C. H. 
Lotru. I.C.H. Porțile de Fier, 
T.C.M.M. Petroșeni. I.C.S. Hu
nedoara, I. S. C. M. GăețtL 
I.S.C.M Brazi. LC£_LM_ Brasov
1 C SI.M. 1 București- ICSIM.
2 București, Întreprinderea ac. C 
Construcții—Maur gal-a 
cîteva din principalele 
de construcții na inseo 
pe departe că am epain: Srta 
acelor unități pe care comite
tele județene ale U.T.C s-oa 
angajat să le sprijine ta 
rezolvarea importantei proble
me de care aminteam. De fape. 
Ia ora actuală fiecare comitet 
județean al U.T.C. împreună cu 
conducerile întreprinderilor <*• 
construcții respective Întreprind 
acțiuni de antrenare a tinerilor 
la executarea in termen a ha- 
crărilor de investitu de pe te
ritoriul respeeev.

V. BAK-IC

to w- «

■ ■ rlrstar <
pUL to

ciu, director general în Consi
liul Superior al Agriculturii. So- 
licitîndu-i cîteva aprecieri, dîn- 
sul ne relata printre altele câ 
..fața de condițiile climaterice, 
de avantajele de care dispun u- 
nitafile agricole din județul Ti
miș, rămînerea în urmă este cu

Tovarășul Nicolae Ceaușesc 
secretar 
Central 
Român, 
de Stat
România, a primit, marți 1 apr 
lie 1969, pe ambasadorul extri 
ordinar și plenipotențiar < 
R. S. F. Iugoslavia la Bucureșt 
Jakșa Petric, la cererea acestui

Cu acest prilej a avut loc 
convorbire care s-a desfășur. 
într-o atmosferă cordială, tovi 
rășească.

*

Am protestat 
na — poate nu 
enita vehementă 
riva neguțătorilor 
alsificatorilor de folclor 
— și mă vad silit să mă 
epet, câutînd în filele 

zronicarilor cuvenitele pi
părate „afurisenii" pen
tru a le așeza în umbra 
cuvintelor aceste, ca 
prezentă pedepsitoare.

Despre ce e vorba ? 
Tezaurul folcloric este,

□t cu 
□ufori 
id de 
3r, de 
aiului 
se de 
și în- 

b în- 
:reația 
ibîndil 
itabile, 
gic a- 
r noas- 
jsculta- 

, sâ zi- 
veinj in picioare, cu ca
pul descoperit.ț pul descoperit.

Â Și a venit un ins abia 
auzit, escaladînd anevo

ios cojile de calcar ale 
propriei mediocrități ca 
bieții pui ai lighioanelor 

(Continuare 
în pag. a V-a)

Foto: FL. BOSOOA

Dacă în ultimii ani satul ro
mânesc contemporan a benefi
ciat din plin de schimbările 
structurale care au cuprins în
treaga noastră societate, per
spectivele sale de dezvoltare 
sînt dintre cele mai dinamice. 
Beneficiar al noii civilizații so
cialiste. prin stimularea și mai 
accentuată a tendințelor deja 
existente-, de transformare trep
tată a economiei noastre agrare 
într-un proces căpătînd însem
nele industriei, punerea în prac
tică a acestor linii de dezvolta
re. este firesc să antreneze cu 
precădere tineretul sătesc. Este 
lesne de înțeles că noua reali
tate social-economică condițio
nează în și mai mare măsură 
pregătirea unor cadre capabile 
să îmbrățișeze cu competență o 
gamă foarte largă de profesii 
și care, în următorii ani, va fi 
incomparabil superioară, atît în 
ceea ce privește calitatea aces
tei pregătiri cit și lărgirea și di
versificarea „nomenclatorului de 
profesii chemate să slujească 
nevoile social-economice ale sa
tului. In perspectiva acestei dez
voltări este lesne de înțeles că 
orientarea profesională a elevi
lor de aici este o problemă de 
o deosebită importanță socială ; 
de aceea întregul proces de in
struire și de educație a acestora 
nu este numai o problemă stric
tă a școlii — și nicidecum de o

importantă secundari — cri 
familiei, a organizației U.T.C. 
tuturor factorilor interesați 
pregătirea tineretului stwboa al 
satului Intr-un spirit de mi’srl 
responsabilitate față de sarvxruJ-s 
ce-i stau in față, intr-un sjfcnî 
de realism în alegerea viitoarei

a tenori la întreprinderea 
(fin Medgidia ;

stat bot&rîți-
La rtndul lor. eej dtio elaaa a 

Xll-a (afla# in pragul baca- 
tocneatidui] optează : 15'— ingi- 
aen. I— profesori (4 se vor an

ti la clubul Farul). 2 — 
X. 2 — farmaciști. 2 — ju- 

2— tehnicieni. 1 — aro- 
tess medical, 1 — marinar. 1 — 
responsabil de bar (? !). In 
dap ce unul Iasă alegerea pe

V

NE MUTAM CU TOȚII 
LA CONSTANȚA?

profesii, de cultivare a dragoste: 
de muncă.

O investigație făcută în rîn- 
durile a 116 elevi din comunele 
Topraisar. Crucea și Indepen
dența (județul Constanta) obligi, 
după cum am constatat, la o 
discuție mai amplă și în același 
timp mai atentă pe aceasta 
temă. Să ne oprim mai întîi la 
răspunsurile celor 56 de tineri, 
elevi ai claselor a VIII-a și a 
XII-a din Topraisar, care, pre
lucrate global, au dat următorul 
rezultat statistic :

La clasa a VIII-a : 8 doresc
să devină ofițeri de marină,

seama întimplării. Așadar, 30 
33 doresc să continue stu

diile în facultăți sau în școli 
Tehnice superioare.

Desigur, rezultatele statistice, 
Jndicind o anume realitate în 
sine, nu exprimă o relație de e- 
galitate intre cele două nivele 
de virstă pe care le-am avut în 
vedere. Opțiunea — problema 
fundamentală pentru „așezarea 
rooturilor" unui ins — se bucu
ră de criterii diferențiate si. am 
îndrăzni s-o spunem, și de mo- 
biluri diferențiate. Programa a- 
nalitică, prin însăși srtructura și 
menirea sa. pune la îndemîna e-

ge specialității sale de bază-o a 
doua specialitate, destul de di
ficilă, dar implicată condiției- 
pedagogului, aceea a cunoașterii 
amănunțite a elevului. Clasicul 
..caiet de observații", ar trebui 
să fie o adevărată colecție de 
teste, întocmite de-a lungul ani
lor, în stare să dea o imagine de 
ansamblu asupra apariției și 
dezvoltării înclinațiilor și pre
ferințelor subiectului testat. Un 
factor aproape la fel de însem
nat ca pondere formativă este 
și familia. Contribuția acesteia, 
însă, se manifestă în cele mai 
variate chipuri. în așa fel ireft

razuri, obser
va ui raport de disjunctiv in
tre deriderateie scoli, să proiec
țiile părm ti! or

Să revenim la cifrele de mai 
sus cu amânunie la acest sens, 
după părerea noastră foarte in
teresante : oajeritatea elevilor 
dia caisa a VIII-a. care aa răs-, 
pans aachetri waslre. canose 
despre viitoarea prafesie doar... 
nintle acesteia si_ eventual, cî
teva noțiuni cel mai adesea — 
exterioare. Aproape ta(i — și, 
în parte, explicația stă în capa
citatea lor aperceptivă — igno
ră valamol de mură ce se 
cere investit îo oricare profe
sie. Toți. iasă, cu două ex
cepții știu oade vor lucra, șî 
— paradoxal — nu și ce vor lu
cra. In cifre : 24 în orașul Con
stanța. 4 In alte orașe. 3 — în

PETRE ZARNESCU 
MIHAI ALEXAXDRESCU

(Continuare in pag. a /V-e)

Iratf ■ BMXfe 
tal Mâratag Lahia Ciiira aai 
ainta k virWi despre 
ralia uartiri a lai Labfa- 
deavre -geaenlia lai Nichiia 
Stăaeaea-. Ci»l ati l«ai ta atari 
eu Bătiia In Labil -

— Cînd a apărut -Moartea 
einoarn- M-a fascinat. Mirador 
aminte că am citit-o 
prima oară in ..Viața 
uea&ca". parcă Intr-o
Am rămas surprins de stritaei- 
rea stranie a ^*ersurilor. in po
fida stilului întrucîtva tradițio
nalist- Cred că primul senti
ment. cel de admirata, a coinci* 
jl cu unul de invidie, de — să 
zicem — nobilă invidie colegială. 
Naî tirziu. un amic mi l-a pre
zentat pe Labij. în holul Uni
versității- Eram nespus de 
curios să-1 cunoac si mârturi- 
seac că toată discuția noas
tră a fost, de fapt, un mo
nolog al lui Labis, ej proro
cind u-1 tot timpul si încercind 
cu incăpățmare să-i smulg se
cretul.

— Ce secret?
— Voiam să-mî dau seama de 

ce are talent, să văd cu ochii 
mei ce e acela un om eu talent. 
In acea perioadă, eu nu publi
cam nimic. Scrisesem doar 
cîteva zeci de poezii argotice. De 
gustul prietenilor și colegilor 
mei de facultate, pe care abia 
acum mi-ar place sâ le public. 
Atunci, le socoteam Drea dezin
volte și oarecum în afara poe
ziei. Pe Nicolae Labiș mi-1 aduc 
aminte ca pe un om de o dis
cretă siguranță de sine, neve
rosimilă pentru chipul lui 
copil Dictat 
sticlă, cu 
o ciudată 
de poezia

de 
de 
si

pe o icoană 
o ciudată cultură . 
forță de a se aDropia 
franceză. Un răstimp

hmg — a si cum n-as fi f 
aa lierr am. ci mai mulți 

in jir de disoc 
vorbindu-mi des 

fapt, abia acum 
erau excelente.
*i sandu. mă ui

m-j ficat 
excelente.
ViUdel De

atunci. Dar_ ________ ___ ___
La eL la Nicolae Labis, si c 
z.-.un ei. probabil așa era 
Easteeacn Ia vremea lui. 
înfățișare asemănătoare și 
te cu aceeași discretă sigur 
ce sine. Brusc, imaginea n 
stinge din minte ii îmi rc 
inră o dată chipul emoție 
al Iui Labts. tind. cu pri^^x 
uses șezători. am avut norocul 
rar să-1 aud recitind ..Moartea 
căprioarei*. 11 țin minte îmbră
ca" într-o frumoasă bundă cu 
înflorituri moldovenești; se
zăre: - la el un început precoce 
de maturitate, poate subliniată 
si de o fantastică mustață nea
gră- Avea o gesticulație lejeră 
si mi-aduc aminte chiar că și-a 
mimat un vers : ..Miinile pline 
de sînge pe piept mi le-am 
sters-. In acel moment a făcut 
gestul respectiv — și noi, toți 
cei care îl ascultam, ne-am tul
burat. Imediat după acel Labiș 
ca un tînăr zeu, suav și ener
gic. l-am văzut pe Cezar Bal
tag (nu-1 cunoșteam încă), reci
tind o superbă și copilărească 
poezie care cred că se numea 
..Bunicul**. L-am cunoscut, evi
dent. foarte puțin, pe magicul 
poet Labiș. dar avînd șansa 
să-i aud vocea. îmi aduc amin
te și acum inflexiunile ei sa
cadate si felul său propriu de 
a-și sfîrsi brusc, in lectură, fie
care vers.

— Nu există, cred, nici o le
gătură între poezia Iul și cea 
De care o scrieți. De altfel, un 
critic observa într-un articol

FLORIN MUGUR
(Continuare in pag. a IV-a)
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despre

ȘTIINȚIFIC

Conf. univ. dr.
LIVIU POPOVICIU

SOMNUL
CLINIC

Laboratorul de investigații 
electropoligrafice de veghe șl 
somn din cadrul clinicii neu
rologice Tg. Mureș reprezintă 
materializarea în fapt a expe
rienței acumulate cu prilejul 
unei deplasări ' ............. .
Franța din 1987.

întemeiat în 
rul nostru ne _ 
tuaraa unor înregistrări con
tinue șl de lungă durată — 
referitoare la comportamentul 
biocurenților cerebrali, al ac
tivității musculare, al globilor 
oculari și al respirației. Ne 
este facilitată nu numai iden
tificarea diverselor stadii de 
somn, respectiv „organizarea" 
acestuia, cît șl depistarea pre
coce a unor leziuni cerebrale, 
adesea fără corespondent cli
nic.

— înregistrările electroence- 
falograflca standard, de ruti
nă, oferă suficiente dat® pen
tru precizarea diagnosticului 
în afecțiunile neurologice ?

— Electroencefalograma stan
dard, de zl, nu oferă date în
totdeauna convingătoare. Tra
seul sfiu nu surprinde multe 
din leziunile structurale in- 
fraclinlc»?. înregistrările t elec- 
tropoligrafice de somn ne-a„ 
permis prin evidențierea onor 
anomalii de traseu — ce nu 
apăreau pe EEG-ul obișnuit — 
depistarea șl localizarea le
ziunii. Acestea slnt momente 
foarte Importante, deosebit de 
utile în stabilirea di ifnos ti cu
iul, prognosticului șl a con
duitei terapeutice In multe 
din afecțiunile neuro- pal rd ce

— Care este stadial zetaal 
11 cercetărilor întreprinse de 
colectivul clinicii, ce perspec
tive se întrevăd ?

— Cercetările noastre s-au 
finalizat în lucrări de presti
giu comunicate în țară. In 
cadrul sesiunilor științifice a 
U.S.S.M , a unor conferințe 
organizate la Tg. Mureș, Cluj, 
București, Brașov în materia
lele prezentate pentru Con
gresul Național de Pediatrie 
șl Sesiunea rom ăno-so vi etică 
de accidente vasculare cere
brale, sau trimise în străină
tate pentru sesiunea științifi
că din Iunie a.c. la Paria, la 
Congresul Internațional de 
EEG șl neurofizlologle clinici 
de Ia San Diego (California) 
din septembrie a.c.

Contribuții valoroase a-au 
adus In diagnosticarea unor 
forme de epilepsie (automa
tismul ambulatoriu nocturn, 
enoreziaul nocturn la copil, u- 
nele forme de epilepsie tem
porală etc.) în studiul activi
tății nervoase 
noii născuțl în condiții de tra
valiu prelungit sau In sarci
nile șl nașterile patologice.

Scăderea incidenței bolilor 
neuro-piihice constituie o im
portantă problemă de sănătate 
publică. Animați de acest de
ziderat, dorim a ne extinde 
aria noastră de cercetare prin 
Investigarea unei game mal 
largi de afecțiuni neurologice.

de studii în

1968, laborato- 
permite efec-

superioare 1*

dr. NICOLAE OSTIN 
tubredacția voluntară Mureț- 

Ttrgu Mureș

5 minute la FROIECTELE UNEI POEZIEla, corpuri de roMneți, vane, 
ventile, tije anq^ke șl alte 
piese rare pentru <,,AIJIO"- 
Slatina, toate se * itivuiaa 
frumea Intr-anul din cotari* 
le halei lungi de 121 m 
de apreape 51.

Cer amâaaate, Iar Intcrto- 
entarul mea mi le furaiieaaă 
eu mlndrie.

Uzina — aniel în fetnl el 
— e nealtă aă predată pie
le de aeUwih și utilaje — R- 
■ leaie li serii scurte — pen
tru industria chimiei. 4 sec- 
ții de bază (turnătarie de 
taată. oțel ii metale neferoa
se. forjă si tratamente ehiml- 
oe : prelucrări naecauice : 
eazaagerie) |l două auxiliare 
țnrulirir ; reparații «4 tatre- 
Itaere) vor livra aauaJ o

4o TMd tone prudu-
■ iMă va tuira 
ka iflnital ae-

INSTITUTUL DE 
ISTORIE LITERARĂ *

GÂESTI 1969
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răbb-

CE VBETI SA ȘTITI DESPRE

VHTOARBA DV. PROFESIE?

INSTITUTUL AGRONOMIC
N. BĂLCESCU-BUCUREȘTI

domeniul

viitorilor

BUZUNAR
FORMAȚII STUDENȚEȘTI

ti a^i

DIMI

MARELE
FAVORIT"

Anul trecut această îl nu 
Imemni nimic. Poate doar • 
crestătură in plus pe 
jnl timpului.

Aii...
Autobusul frlneazl 

Un popas mai lang ea 
hicei. Stație ne nA : Uzina de 
pieae de schimb li reparații 
utilaj chimie. Fă iruri pe 
poartă Ca primai val. Firi 
■ adresă precisă- la dreapta- 
in atingă. înainte, mă lioa- 
plaă de-a valma pelaajaJ ta
ri as trial insa Ut al GărsdalaL 
Exeavalaare. haldaa
■tilpl. hale — «Mie ia c 
itratție. altele termisste 
adevărat* neritiaae «i 
rslele ale ladasirisltxărfl.

Institutul agronomic din Bucu
rești pregătește în fiecare
an un număr mare de ingineri 
agronomi, ingineri horticoli, ingi
neri zootehniști și medici vete
rinari pentru întreprinderile agri
cole de toate profilele, pentru tn- 
stitutele de cercetări tn 
agriculturii ți pentru stațiunile 
agricole experimentale. In anii 
studenției acticitatea 
specialiști este îndrumată de un 
valoros corp profesoral formai 
din peste 400 de cadre didactice 
in componența căruia intră aca
demicieni ți membri cortrpa»- 
denți ai Academiei, profesori, 
doctori docenți, eminenți carca- 
tători țtiințifici. Gospodăria A* 
dactică de la Băaeate, uaaă că
mine ceaforteb-le m cere dă® 

peste la swu d»* ■ 
studenți, emu^w, 
denfețti. tereBan de 
gete complersJ cam 
studiu ți de

S« poate afirme d 
de ebecit^Oi

„PR El EF 4ITAH V;

îneepînd cw misirii aăa 
azi. revista ..Viața atadeamavă" 
publici In flecare ■aierevri ca
pitole din breșara la tan 4* 
apariție ..ADMITEREA ÎN IX- 
VAȚAM1NTUL SUPERIOR- D« 
aremenea. in pagina i»eetal re
zervată orientării profesionale 
a elevilor din altimlle claie de 
lieen Intitulată sugestiv J-
versitarla" slnt caprine sÂpcX- 
mînal informații amănoați&e pri
vind profilul nnor i sabia ac d 
facplUIl. alte elemente alOe 
pentru candidați! la «atiral de

memo
ADOLESCENT

18 ; 
aap- 
ru- 

___ _ _ 10 ; 
Republica (orele

SI FOLCLORs

— Și, mal înainte, 
lată violonistă — Silvia Mir- 
eovicL Acești 2 tineri și-au 

rut debutul în viața <'on- 
rtistieă a Capitalei. Slptă- 
!sa trecută am mal acom

paniat, la Ateneu, cite/a re
marcabile tinere talente : Radu 
Ci-r-, Adr.ini Anca. Viorica 
Bana, Urnea Dumitrescu.

NEAȚĂ
LIRICĂ"

Marți, 1 aprilie, lo
cuitorii modemului 
cartier „Drumul Ta
berei" au inaugurai, 
intr-un cadru sărbă
toresc, noul cinema
tograf, „Favorit". Mo
derna sală de vizio
nare, care dispune de 
900 locuri, este dota
tă cu ecran transonor, 
metalizat, cu mare 
putere de reflexie a 
sunetului In sold In 
pereții laterali se ssflă 
practicată o instalație

PhiNpt 
nia ți un sistem auto
mat da introducerea 
aerului condiționat. 
Arhitectura localului 
întreaga aparatură, 
mobilierul pi decora
țiile interioare, carac
terizează construcția 
drept un dnemato-

de Xereofo- graf de premiere, un
de, alături de sălile 
„Patria", „Republica" 
ți „București", vor 
rula filmele saptămi- 
nil in premieră. Pri
ma fantă de lumină 
care s-a plimbat pe 
ecranul Marelui Fa
vorit — au fost tma-

ginile noului film ro
mânesc „Răutăciosul 
adolescent", ai cărui 
realizatori s-au revă
zut cu publicul, după 
premiera filmului, la 
această a doua sa 
premieră.

Recent 
nicioiul 
„Union", 
printr-o 
lă — au devenit ad-hoc 
spectatori ai unui intere
sant spectacol „Marin Sores- 
cu în versuri, muzică $1 Ima-

Banda sonoră în care poe
ziile au alternat cu sugesti
ve ilustrații muzicale a fost 
însoțită de proecțli codor. 
Dimineața lirică s-a înche
iat cu audierea unor exce
lente înregistrări de jazz. 
Realizatorul manifestării : 
Palatul culturii din Pitești.

s-a deschis în mu- 
Pitesti barul de zi 

Constructorii — 
Inițiativă lăudabi- 

au devenit 
al unui

L M. NAE COSMESCU

EDITURA TINERETULUI
Dumitru Radu Popescu i „F“ (roman), lei MJI : Gesrgs Tsptreea- 

nu : „Balada unui greier mic*, lei 13 ; Nieslac Isana : . Moariea 
lui Socrate", lei 7 ; Cestache Anton : „Despărțirea de jocuri*. iei 
4 ; Ion Creangă : „Amintiri din copilărie*, lei 1,SO ; F»rrae>« :
„Ciob de univers”, lei 10 ; Virgil Nntor : „Spirali”, lei 4.SI ; • • • — 
„Mlnăstlrea Argeșului" (balade populare), lei SJ1 ; • • • — .Min
ciuna minciunilor*, col. „Traista cu povești", lei 1.

EDITURA PENTRU LITERATURA
Dan Bolta : „Scrieri”, voL I — IV, lei M ; VI«ea j „Poeme*,

col. „Cele mai frumoașe poezii*, lei 4 ; Kmoj Vamalii : _Versuri*, 
col. C.M.F.P., lei 4 ; Alexandru Jebeleann : ^Divagații șl simetrii*, 
lei 3,75 ; Slnzlana Pep : „Serenadă la trompetă*, lei 5.75 ; Alexei 
Rudaanu ; „Exilul pisicilor*, lei 4,75 ; Ion Aaghel : „Alanda*, le 
4,75 ; I. Valerian : „Cara-su*. lei 5.75 ; Paul Daniel i „Ba na lin o- 
veritabll", lei 1,75.

EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALA
loneșcu : „Teatru", vol. I—n, lei 11 : Henry Jaeger i „Dl*- 
lel 9,M : Novalli î „Poezii", col. C.M.F.P., lei 3, E.P.L. ,

EDITURA ȘTIINȚIFICA
„Existența tragică", lei ll.M : Dan Zamfireieu J

Kugen 
parați 1",

D. Roșea !D.
.Romlr.ii — pămînt al civilizațiilor", lei 4,50.

RĂUTĂCIOSUL ___
rx e. U Favorit (orele 

, 24 fesm — restul 
cinematograful va 

cj următoarele ore : 
. 17 • 11.45) , RcjMiuuCă (uicic

I , XLII : 13.45 ; 18.15 ; 18,45 ; 21,15). 
R1SCIULB MESERIEI rulează 
la Luceafărul (orele 9.15 ; 11,39 : 
ii.<5 . M ; II 31 ; 21,45). Festival

rie • ; 11.15 : 13^1 ; 18 ; 18.30 ;
21 FF PLAJELE LUMII rulează 
«a București (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
II 11 : 21). LA EST DE EDEN
ru’ea’ă la Victoria (orele 8.30 ; 
11 ; U.a ; îl : 18,31 ; 20,45) ; Melo
dia (orele 0.31 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 
11.15 ; 21.45) : Flamura (orele 9 î
1L15 ; 11.31 : 18 ; m.ia ; zo.so). oa
meni ÎMPIETRIȚI rulează 
Central (orele 12 ; 18,15).
BARB AT Șl O FEMEIE (orele 10 : 
14.13 : II 31 : 20.45). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 1.31—16,30 Tn continuare ; 
11,45 ; 21.45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 j 13. 
PIANELE MECANICE orele 18 ; 
11.15 ; 31,31). DRUMURI rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). TO
TUL PENTRU RIS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Feroviar 
(orele 1 — 12,15 in continuare ; 
14,31 : 18,45 ; 19 ; 21,15) j Excelsior 
(orele 1 ; 11,15 J 13.30 ; 15,45 : 18 ; 
21,15); Gloria (orele 9 : 11,15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern ta
rele 9.» : 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 
21,45). PAȘA rulează la Grlvița

11.15 ; 
. n,3« ; 
FREDY.
rulează

15.15 ; 
rulea-

MK

(orele 8 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
20,36) ; Miorița (orele 8,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). ~
LOVEȘTE TU INTH 
U înfrățirea (orele
IT 43 ; 20). BECKET
tl la Buzeștl (orele 15,31 :
BUNA ZILM CONTESA rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,30 In conti
nuare ; 10 ; 20.30 ; UN OM
PENTRU ETERNITATE rulează 
la Bucegl (orele 1.31 ; 12 ;
15,30 ; 18 ; 20.30). MARELE ȘARPE 
rulează la Unirea (orele 13 ; 17) ; 
HAMLET (orele 19). COLUMNA 
rulează la Lira (orele 15,31 ; 19). 
ROLLS-ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17.31 ; 20) ; Tomls (orele 1 —
15.45 în continuare ; 18,15 ; 21,31). 
UN DELICT APROAPE PERFECT 
rulează la Ferentari (orele 15,31 ; 
18 ; 20.30). Rio BRAVO rulează 
la Gluleștl (orele 15.30 ; 19) : Volga 
(orele 8.30 — 17 în continuare ;
20.30) . ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30 ; 
18) ; REPUBLICA 8KID (orele
20.30) .EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Pacea (o- 
rele 15,45 ; 18 ; 20J5) ; Vitan (orele
15.30 ; ]fl). PENTRU ÎNCĂ PUȚINI 
DOLARI rulează la Floreasca (o- 
rele 11,15 : )3,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Auroră (orele 8 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 
10,15 ; 21,90) ; Arta (orele 9,15—
13.30 îrT continuare ; 18 ; 18,15 ;
20,38). JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Viitorul (orele 13,30 ;
18. ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI orele 20,30). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Moșilor (orele 15,30 j

18. ACUZATUL orele 20,30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Popu
lar (orele 15,31 — 18. PRIMA ZI 
DE LIBERTATE ora 28.30). PEN
SIUNE PENTRU HOLTEI rulează 
la Munca (orele 16 ; II ; GUSTUL 
MIERII ora 21) OMUL CARE L-A 
UCIS PE LIBERTY WALACE 
rulează la Flacăra (orele 18 ; 
20.30. PAGINI DIN KVMEROW 
orele 15.31). OPERAȚIUNEA SAN 
GENNARO rulează la Rahova ta
rele 15,31 ; 11. FIDELITATE orele 
20,30). PIANELE MECANICE ru
lează la Progresul (orele 15,30 ; 
18). MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE ora <«.31). PRINȚESA 
rulează la Crlngajl (orele 15,30 : 
18 : 20.15). APOI S-A NĂSCUT 
LE GEN® A rulează la Cosmos (o- 
relt35,30 ; 18 ; ±0,15).

LARIA FLORENTINA, ora 10,30 ; 
Teatru] „Ion Creangă" POVESTE 
NETERMINATA, ora 10.00 ; MUȘ
CHETARII MĂGĂRIEI SALE, ora 
16,00 ; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei) ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘĂ, ora 10,00 ; (Sala str. Academi
ei) A FUGIT UN TREN, ora 10.00 ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO, ora 19,30 ; Sala 
din Cala Victoriei FEMEI, FE
MEI, FEMEI, ora 19,30 ; Teatrul 
de estradă „I. Vasllescu" DE LA 
BACH LA TOM JONES, ora 
20.00 : Circul de Stat CIRCUL
ORION (R.P. Bulgaria), ora

— Telejurnalul de seară
19,30 — în direct... de
Cluj. Emisiune de Alexandru 
Ștark • 19,45 — Căsuța poștală 111. 
Dialog cu telespectatorii • 20,00
— Recital Amalia Rodrlguez. 
Transmisiune din Sala Palatului 
Republicii Socialiste România — 
în pauză : Avanpremiera • 22,30
— Recitalul baritonului Octav E-
nigârescu. Film de Florica Gheor- 
ghiescu și Mariantj Banu ® “
— Telejurnalul de noapte •
— închiderea emisiunii.

fa

23,16
23,11

19,30. CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

MIERCURI 2 APRILIE 1969
Teatrul Național „L L. Cara- 

giale" (Sala Comedia) HEIDEL- 
BERGUL DE ALTA DATA, ora 
19.30 ; (Sala Studio) TRAVESTI, 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie 
UCIGAȘUL PLĂTIT, ora 20,00 ; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Bd. Ma
seru) LA CIORBA DE PO
TROACE (premieră), ora 19,30 J 
(Sala Studio) CÎNT) LUNA E AL
BASTRA, ora 10,00 ; SCAUNELE 
ora 20,00 ; Teatrul Gluleștl i PA-

• 11,00 — Limba franceză, 
țla a -53-a (reluare) • 11,30 — 
ba engleză. Lecția a 52-a (relua
re) • 12,00 — TV. pentru specia
liștii din industrie. îngrășăminte 
chimice cu azot pentru agricultu
ră (reluare) • 12,30 — închide
rea emisiunii de dimineață • 17,31 
— Telex TV. « 17,35 — TV. pen
tru specialiști. Medicină. Abera
țiile cromozomlale. Prezintă prof, 
dr. I. Moraru • 18,05 — Limba 
germană. Lecția a 49-a • 18,30 — 
Club XX — emisiune pentru tine
ret. „Transparențe" « 19,00

Lec- 
Lim-

BUCUREȘTI • Portret cinema
tografic „Zbignew Czlbulskl* — 
prezintă criticul cinematografic 
Magda Mihăilescu ; Filmul artis
tic „Cu toată viteza înainte" (Sala 
Mare, joi, ora 20,30). • Formația 
„Contrapunct" ; „Altrnanțe 
spectacol de dans modern, muzi
că șl poezie (Student-Club, joii 
ora 26). • „Cinematograful —
sinteză a artelor" — discuție pre
zidată de criticul D. I. Suchlanu 
(Clubul Actualităților, Joi, ora 20). 
• Vernisajul expoziției de pictu
ră a studenților Nicolae Eftimle 
Borcea șl Matei Constantin Ne- 
greanu (Sălile casei, joi, ora 20).

IAȘI • In ciclul „Integritate 
morală, spiritualitate" : Simpo
zionul „Morala șl sexualitatea" — 
participă lector univ. Mircea Mun- 
teanu ; Film artistic (Sala de

I
I

Șl MUZICĂ
Intrate de mult în conști

ința publicului iubitor de 
poezie, recitalurile de ver
suri ce bucură de o largă 
audiență în rindul tineretu
lui, si pamticiparea acestuia 
la aeest gen de spectacole 
s-a făcut simțită din plin cu 
prilejul „Recitalului extra
ordinar de poezie și muzică" 
prezentai de Studioul Radio
difuziunii.

îndelung aplaudate, mi
cro recitalurile actorilor (j
Gheorghe Cozorlcl, Simona ,e 
Bondoc, RodLca Tapalagă, 
Dan Nasta precum și al ba 9er 
ritoniilui Octav Enigăreș* 
au fost adevărate spec.tacon 
pregătite cu migală de iqo 
nar de către fiecare în pai - 
te.

Cu inteligentă si vibrație, 
Gheorghe Cozortci a făcut 
auzit pe scenă, după epai 
bine de zece ani, »3oefnuJ 
„Luceafărul" integrai — ul-, 
tima oară a fost .’.ecitat de 
către regretatul George Vra- 
ca în 1956.

Trecind de la poezia ro
mantică a lui Emineecu, 
prin stihul de factură dra
matică a Iul Lope de Vega, 
Blaga, Juana de Ibarburro, 
Arghezi. Lorca, pînă la coti
dianul plin de poezie al lui 

Bondoc « 
întinsă 

o dispo- 
Si o cu- 
care ne 
așteptăm 
prezență 
Național, 
prin ex-

Sar eseu, Simona 
demonstrat pe aria 
a repertoriului său 
nibtlitate uimitoare 
ceritoare puritate, 
îndreptățește să o 
cu o mai frecventă 
pe arena Teatrului

Rodi ca Tapalagă ,___ __
celentă lirică, a nuanțat cu 

cochetărie, dar și 
bogatu-

tandră
cu emoție, poemele 
tului său repertoriu, iar Dan 
Nasta a făcut auzite poeme
le lui Novalis, Keats, Shelley 
și Eminescu, cu prestanța si 
căldura unui neîntrecut me
nestrel.

Printr-o prezentare sobră, 
inteligentă, Olimpia Ștefă- 
nescu a contribuit La reușita 
recitalului. regizat, dar jju 
numai rezidat, de animato
rul neobosit al acestui Stu
dio de poezie, poetul Con
stantin Săbăreanu.

Pentru grija, exigența ș! 
acuratețea cu oare sînt în
drumate și prezentate aceste 
recitaluri de poezie, iniția
torii studioului merită toa
tă lauda.

GHEORG1IE ASTALOȘ

CINECLLBULIJI 
BAHAREAN

La prima confruntare pe 
Ură a cmecluburilor, repre
zentanții județului Mara
mureș au ocupat locul III 
cu documentarul în culori 
„Maramureș, tară veche“. 
Cineclubul băimărean, care 
anul acesta va sărbători un 
deceniu de activitate, are 
două cercuri : creație șl pri
eteni ai filmului. Membrii 
cercului de creație învață 
tainele filmării, operatoriei, 
scenografiei. Cercul de pri
eteni ai filmului urmărește 
ridicarea nivelului culturii 
cinematografice a tinerilor. 
Iată titlurile cîtorva cicluri: 
Jean Gabin, Dragostea la di
ferite meridiane, Greta 
Garbo, Charlie Chaplin. Me
dalion Gerard Philippe.

In prezent, membrii cl- 
neclubului băimărean pre
gătesc scenariile și decu
pajul regizoral al filmelor 
cu care se vor prezenta la 
confruntarea interjudețeană 
de La Cluj. Reținem citeva 
filme ! ..Pașii" res'lzat de 
O. Vîlcea. închinat celei de 
a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei, „Spectatori... 
spectatori" în care este criti
cat snobismul, „Drumul mi
nerului", „Poarta", „Rapsodie 
în lemn". Scenariștii, opera
torii, regizorii, montorii. la- 
boranții și-au 
singuri 
tancuri 
deșeuri de material plastic.

L. RADU

confecționat 
mese de montaj, 

de developare din

spectacole, joi, ora 18,31). • Poe
zie : Horia ZiUeru (Clubul Arte
lor, Joi, ora 20).

TIMIȘOARA • Tn discuție a T-a 
artă ; „Arta actorului de film" — 
participă asist, univ. Rodlca Du- 
țescu. asist, univ. Nicolae Corbea- 
nu, actorul Horia Georgescu ți 
asist, univ. Vasile Crețu ; Urmea
ză filmul artistic ,,Becket" (dala 
de spectacole, joi, ora 20,39).

TG. MUREȘ • In cadrul Atf 
neulul studențesc are loc expune 
rea „O nouă știință de graniță 
— „Sociologia medicală" prezintă 
prof. dr. Spielmann Iosif. (Sala 
mare a clubului studențesc,' 
miercuri, 2 aprilie, ora 20).

a

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Unlversal-Cluh (sectorul III) : 
„Film-Club" : „Ce este o temă de 
actualitate vorbește regizorul 
Florian Stănescu. Urmează filmul 
„Pantoful Cenușăresel" (ora 17,30).

Clubul elevilor (sectorul IV) ! 
„Păcăleli pe portativ", spectacol 
de varietăți cu Luminița Dobres- 
cu, Florin Anca, Lili Bulaesi, Ra
du Zaharescu, Nicu Constantin, 
Petre Sâbădeanu, Mariana Bădolu 
«i formația „Olimpic ’64" (ora 18).

Tebnlc-club (sectorul V) ! Cursul 
„Istoria aviației românești" : „Ae
ronautica In R.S.R.", vorbește lng. 
Radu Stoica, energetlc-șef la ae
roportul Băneasa (ora 18,30) : „150 
de ani de la nașterea lui D. Bo- 
llntlneanu" — montaj de versuri 
în interpretarea colectivului de 
recitatori al clubului (ora 19).

I
!
p

I
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POA TE FI
(Urmare din pag. I)

IMOBILIZA T
PENDULUL

UCTUA TI El ?
** de orașul Bălan ?“ 
rcp’orierul cu luni în 

wnîndu-și să prezinte 
una din recentele apa-

intri 
urmă, ț 
cititorilor 
riții — pe atunci — pe harta ur
banistică a județului Harghita, 

tinerilor de sub geana 
Hășutașului căpătase recunoaș
terea oficială a dezvoltării sale. 
Ușor de bănuit, panta spectacu
loasă a evoluției așezării a fost 
și rămîne direcționala de ritmul 
accelerat consemnat in graficul 
de producție al exploatării mi
niere. Mina a creat orașul, orașul 
își trage oxigenul din mină.

Orașul devine de pe o zi pe 
alia mai primitor. Curios ! Sute 
de oameni vin aici minați de do
rința de a lucra în mină ; alte 
sute, aceiași sau poate alții, tre- 
cind cu ochii închiși prin fața 
ospitalieră a orașului, își refuză 
singuri împlinirea gt ridului ini
țial. Întrebările care se nasc au 
in atenție aceeași frămîntată pro
blemă : de ce depinde în ultimă 
instanță legătura acestor oameni 
cu destinul minei ?

Media de vîrsta în jur de 26 
ani. Este, specificăm, vîrsta celor 
care lucrează ! Celor care vin, 
apoi pleacă, este greu să le sta
bilești o definiție exactă de 
vîrsta. Dar mulți, foarte mulți 
sînt tineri.

— Condițiile pe care le avem 
asigurate aici, ni se spune la 
conducerea întreprinderii sînt 
corespunzătoare. Atit din punc
tul de vedere al pregătirii cît și 
al cazării.

Expresia concretă & afirma
ției : cursurile organizate pentru 
ajutori de mineri și mineri. Re
cent s-a deschis un nou curs de 
vagonetari. Iată prima condiție a 
realizării : însușirea unei califi
cări. S-au construit nu de mult 
două blocuri pentru nefamiliști, 
un bloc de garsoniere. Tinerii au 
prin urmare pregătit locul unde 
să se așeze după ce și-au defini
tivat hotărirea de a se stabili 
aici.

,Orașul crește pentru ei", 
cu 
de

„N-am venit cu 
gîndul să plec!**

ar
mo- 
mă-

— »»’ . 
afirmă cineva mai în vîrsta, 
gîndul la planul urbanistic 
dezvoltare a așezării, la ceea ce 
«-a construit deja. Totuși, senti
mentul de stabilitate se formează 
greu. O microanchetă 
ad-hoc ne pune în fața unor ast
fel de răspunsuri : „sînt unii care 
vin toamna, cu gîndul să plece 
•primăvara*' ; „la mină nu e ca la 
birou, cînd văd cum stă treaba, 
pleacă**, „cine reușește să se în
cadreze, nu mai pleacă pe ur
mă . Răspunsurile rostesc și în
deamnă în aceeași direcție ; edu
cație.

instituită

Ne-a privit ferm, răspunzînd 
fără ezitare întrebării noastre ;

— N-am venit cu gîndul ca ad 
plec 1

Cuvintele lui Levente Zonda, 
secretarul U.T.C. pe mină, 
putea fi considerate drept 
tto al tuturor celor care-și
soară cu anii perioada de cînd au 
intrat în mina. Iată un punct de 
sprijin fără echivoc al acestui de
ziderat de anvergură — «tabili- 
tatea. Sudura la viata din sub
teran s-a produs . prin atracție : 
fratele său lucra aici. Afinitatea 
s-a dovedit de durată : cu liceul 
terminat, s-a angajat la flotație 
iar după armată, direct în mină. 
Lanțul ocupațiilor a fost parcurs 
zală cu zală: vagonetar, ajutor 
de miner, miner, azi tehnician.

Se poate alcătui o întreagă ga
lerie de portrete — argument 
pentru capacitatea tînărului în
suși de a depăși, chiar de a fo
losi în avantajul său dificultățile 
adaptării, condițiile stabilității.

Un nume : Cănărău, și două 
prenume : Cheorghe și loan. 
Primul e șef de brigadă ; celălalt, 
mai tînăr, șef de echipă. Veniți 
de undeva din Moldova, și-au a- 
șezat pe piedestalul calităților 
native crezul de miner. Brigada 
condusă de Gheorghe Cănărău 
s-a angajat la începutul acestui 
an să împingă plafonul produc
tivității la 10,2 tone pe post. In 
luna februarie, această perfor
manță devenise fapt împlinit.

— Este meritul incontestabil al 
întregii brigăzi. Dar este în ega
la măsură meritul șefului de bri
gadă de a fi știut să organizeze 
munca, să mobilizeze oamenii la 
treabă, își exprimă părerea to
varășul Victor Neagu, secretarul 
de partid al întreprinderii.

Cum a ajuns Ion Sfecla, bă
iatul venit de la țară în urmă cu 
4—5 ani, să-și treacă numele pe 
lista minerilor foarte apreoați 
astăzi ? Cum altfel se poate ex
plica saltul său prin filiera aju
tor miner — miner — artificier 
decît prin seriozitatea cu care a 
pășit, de la început, sub bolta‘de 
rocă a minei ?

— Mă uitam zilele trecute în 
fișa lui de salariu, ne spune cî- 

•va. N-a ieșit nici o lună in ul- 
i vreme sub trei mii.
) parte din tinerii care lucrea- 
în abataje, la preparare, la a- 
re, sînt localnici. Unii 
^urat, poate, o dinastie

1.

O părere 
și temeiul ei

— Da, exista părerea, că la 
Bălan umblă pirați cu cuțitul în 
gură și plasture la ochi, afirmă 
tovarășul inginer Marin Criști, di
rectorul întreprinderii miniere.

Dincolo de izul picaresc al 
firmației, se distinge grija de 
nu formula atribute grăbite 
adresa tinerilor mineri. Sigur

au 
de 

Alții au completat-o. Al- 
'fan, de pildă, este din 
m familie de mineri. Șef 
4, conduce cel mai mare 
n întreprindere. Născut 
Albert smulge colegilor

a-
a 

la
.. ______ cd

lucrurile nu ajung aid. Dovadă 
aerul preocupat, de maximă se
riozitate al tinerilor ce trec pe 
strada principală, între care ne 
amestecăm voit în drum spre 
mină. Aceeași sobrietate în locu
rile de deservire publică prin care 
am intrat.

Dar fragmentul nu echivalează 
întregul. Aflăm, de pildă, că din 
rin dul acestor tineri sînt recru
tați clienții de lungă durată ai 
locurilor de consumație. Hazliu, 
dar serios tn același timp : în ri- 
Zete d« salariu, eind este dispo
ziție sĂ nu se tindă alcool ta 
oraș, se fac drumuri prelungita 
in satul vecin pentru a aduce de 
acolo băutură. O reuniune, sin
gura se pare, proiectată la res
taurantul „Izvorul Olt“ a eșuat; 
cu o seară înainte, un grup de 
tineri provocaserd scandai chiar 
acolo.

In astfel de condiții, este fi
resc să ne întrebăm : ce oferim 
tinerilor in intervalul dintre 
șuturi ? Locuri de agrement ? E- 
xista berechet ; dar merg acolo 
tot cei cît de cît evoluați. Dans ? 
Exclus, de vreme ce excedentul 
masculin în populație este atît 
de mare. Spectacole ? Sînt atît de 
rare, îneît aproape că nu pot fi 
luate în calcul. Atunci ? Aici ni 
se. pare că trebuie căutată una 
din cheile de soluționare. Tim
pul liber poate și trebuie folosit 
cu rosturi educative foarte con
crete. Este locul ce solicită fo
calizarea multor factori, organe
le locale neputtnd găsi singure 

piatra

rea acelor obiective unde se 
simte cel mai mult nevoia de 
puterea de muncă, elanul și en
tuziasmul lor. Or, noi n-am fă
cut decît să identificăm aceste 
obiective, să stabilim exact în 
ce proporție este nevoie de a- 
portul tinerilor pe fiecare șan
tier. Orientarea tinerilor către 
aceste șantiere va fi înfăptuită 
de către organizațiile U.T.C., de 
comitetele județene ale U.T.C. 
Apoi, pe plan național apar o 
serie de necesități la satisface
rea cărora organizațiile noastre 
U.T.C.. tinerii și-ar aduce cu 
dragă inimă contribuția dar 
n-au cum să știe în timp util 
unde este înainte de toate ne
voie de aportul lor. Or, toc
mai acest lucru trebuie să-l fa
cem noi. Și ca să fiu mai ex
plicit mă voi servi de un exem
plu recent. După ce stabilisem 
obiectivele pentru anul 
conducerea 
strucțiilor 
noscut că are urgentă 
de un important 
forță de muncă pe șantierul de 
construcții Mangalia-Nord. soli- 
citîndu-ne să-i acordăm sprijin 
în această direcție. Mangalia- 
Nord, urmează în scurt timp să 
devină o a doua Mamaia a lito
ralului. Numai anul acesta vor 
fi construite aici, cu termen de 
punere în funcțiune în trimes
trul II și prima jumătate a tri
mestrului III, 21 de hoteluri, 97 
vile, două champinguri, 10 res
taurante. 2 centre comerciale 
etc. Am stabilit cu conducerea 
acestui minister de cîți tineri 
va fi nevoie aici, am stat de 
vorbă cu comitetele județene ale 
U.T.C. și iată începînd cu 5— 
10 aprilie, primele grupuri de ti
neri vor și începe lucru la Man
galia-Nord.

Dacă vreți, acest mod de a pro
ceda ține de latura organizato
rică a problemei.

• Intr-adevăr. Dar cum va 
fi rezolvată organizatoric a- 
ceastă acțiune ?

— De fapt am și trecut la re
zolvare. în urmă cu două săp- 
tămîni am organizat la sediul 
Comitetului Central o consfă
tuire cu primii secretari ai co
mitetelor județene ale U. T. C. 
cînd am definitivat planul aces
tei acțiuni, stabilind contribuția 
fiecărui județ. Sigur, cel mal 
fericit caz ar fi ca pentru fieca
re șantier să recrutăm tineri din 
imediata apropiere sau, cel 
mult, din județul respectiv. Nu 
avem însă, peste tot această po- 
«ibilitate Așa, de pildă, pentru 
Lotru, județul Rîmnicu Vîlcea 
va asigura aproape 70 la sută 
din numărul total, ceilalți ti
neri urmînd a fi recrutați din 
județele Bacău. Maramureș, 
Neamț, Sălaj și Vaslui. Iar Lo
tru nu este un caz singular. De 
fapt în organizațiile U.T.C. din 
județe s-a și trecut la înfăptui
rea măsurilor propuse. In cu
rind veți fi invitați «ă partici
pați la plecarea primelor gru
puri de tineri pe șantierele a- 
mintite.

• Organizațiile U.T.C. aa 
mai trimis în mod organi
zat sl în alți ani tineri pe 
șantierele de cons truc țiu 
Malti, faarte mnlți an de-

Ministerului 
ne-a făcut

1969,
Con- 

cu- 
nevoie 

efectiv de

prin forța împrejurărilor, 
filozofală.

» ■

în 194.
aprecieri de acest gen : „cel mai 
bun miner din sector'*, „miner ex
cepțional**. Iată cum în doar 
cîțiva ani de muncă se înfiri
pează și se consolidează un pres
tigiu durabil.

Alții au venit la Bălan, în cău
tare de lucru, din alte părți. S-au 
legat de meserie, mulți și-au 
întemeiat familii. Fără să cauți, 
țîșnesc nume : Mihai Lăcătuș, 
Vasile Nădejde, Ștefan Bețea, 
Mieloș Lenghel, loan Crișan. Dar 
nu atît exemplele luate indivi
dual ar prezenta atracție în pri
mul rînd, sau nu numai ele. E- 
sențială este convingerea susținu
tă de .^realitate că în condițiile 
cînd totul decurge normal și aici 
la Bălan climatul stabilității e- 
xistă — depinde de tine, nou so
sit, cît de durabil va fi dialogul 
ce îl angajezi cu meseria de 
miner.

„Pentru 
dumneavoastră, 

doamnă...**

La intrarea în cantină un grup 
de tineri așteaptă pe cineva. 
Cînd ușa se deschide ies în în- 
tîmpinarea femeii care coboară 
treptele. Unul dintre băieți îi în
tinde un pachețel și cîteva flori.

— Pentru dumneavoastră, 
doamnă...

Urmează cîteva cuvinte de fe
licitare rostite cu tremur în voce. 
Era o zi de sărbătoare și băieții 
ținuseră să omagieze pe 
femeie, poate doctoriță, 
profesoară.

Gestul-simbol, desenează
rizont ce merită studiat. în peri
metrul existenței minerilor încap 
cu prisosință și se și definesc ca 
realitate astfel de elemente. Ex
trapolarea devine, prin urmare, 
posibilă...

tfnăra 
poate

un o-

„Orașul crește 
pentru ei...**

Majoritatea salariaților de la 
întreprinderea minieră sînt ti
neri.

NEAGU UDROIU
C. rOGĂCEANU

venit cadre de nădejde ale 
colectivelor respectiv®. Dar 
tot atît de adevărat este că 
alfii au plecat chiar și nu
mai pentru faptul că nu în
totdeauna 11 a-a asigurat ca 
li s-a promis...

— Știu ce vreți fă spuneți. 
In anii trecut! au existat unele 
deficiențe de organizare. Acum, 
acestea nu se vor mai întilni. 
Noi am analizat la toate șantie
rele condițiile concrete de 
muncă și viată. Și vom orienta 
tinerii numai spre acele șan
tiere unde sînt asigurate condi
ții corespunzătoare. Grupurile 
de tineri vor fi însoțite pînă la 
șantier de un delegat al comi
tetului județean al U.T.C. care 
se va îngriji împreună cu or
ganizația U.T.C. de aici de in
tegrarea în primele zile a ti
nerilor în viata șantierului. Ti
nerii vor fi angajați imediat 
și vor fi repartizați la 
locurile de muncă respective. 
Au condiții bune de cazare și 
masă și se preconizează activi
tăți interesante pentru timpul 
lor liber. De altfel, în organi
zarea acestuia ei vor avea în 
fond cuvintui hotărîtor. Sigur, 
munca pe un șantier nu «ta

Spre uh nou 
avint al muncii 

voluntar-
patriotice

• lntr-o rec ea U conferință 
de presă afirmați ci munci 
voluntar-pa trotică vi cu
noaște un nou avint în anal 
1969. Am putea contura fia 
și numai sumar dimensiu
nile sale ?

— Afirmația mea de atunci 
■e baza, de fapt, pe angajamen
tele stabilite în conferințele ju
dețene ale U.T.C. Ea nu cu
prindea nici o exagerare. In 
1969 acțiunile de muncă volun
tar-patriotică ale tinerilor vor 
cunoaște o creștere atit cantita
tivă dar mai alea calitativă : 
cantitativă pentru că ln acest an 

'.-or organiza aproape 1 100 
gar.tiera locala ale tineretului Foto: O. PLECAN

CHEMAREA ȘANTIERELOR
ușoară. Șantierul însăși • mi 
filtru riguros de cernere a va
lorilor. Dar el deschide, în ace
lași timp, în fața oricărui tînăr 
largi perspective.

• Să înțelegem de aici că 
acești tineri «e vor bacara 
de condiții speciale ?

— O, nu I Ei vor beneficia aa 
același regim de muncă, de ace
leași condiții de viață, de ace
leași drepturi și îndatoriri ca 
toti ceilalți lucrători ai șantie
rului. Evident, vor fi înconju
rați cu multă atenție pentru a 
li se crea condiții normale de 
muncă, condiții corespunzătoare 
de viață. Aș vrea să subliniez 
aici rolul deosebit, marile răs
punderi ce revin organizațiilor 
U.T.C. din șantierele de con
strucții în procesul de integra
re profesională a noilor venițL 
Acestea, împreună cu conduce
rea șantierelor, vor fi principa
lii factori care le vor îndruma 
întîii pași pe șantier. îi vor a- 
juta (pe cei care doreac) al-șl 
însușească o meserie, să ie ca
lifice. Grupul de șantiere de la 
Mangalia-Nord, ca să mă refer 
la același exemplu, a si stabilit 
meseriile pentru care tinerii vor 
putea începe imediat, pe o du
rată de 6 luni, calificarea Ia 
locul de muncă : zidari, dul
gheri. fierari, betoniști etc.

• De aici patern deduce el 
munca lor pe șantier nu 
v> însemna o activitate tem
porară.

— Evident. Ei pot intra în 
•curt timp în rîndul cadrelor 
de bază ale șantierului. Dar 
aceasta depinde In primul rînd 
de ei.

rea eanstrucției de drumuri. 
Acțiuni deosebite sînt prevăzute 
pentru elevi tn vacanța mare 
ae vor deorhide 40 de șantiere 
■ r.-.»*: : - i. - -rur impor
tant de tabere pentru recolta
rea plantelor medicinale. In 
plus. Ln *.-acan(a de vară peste 
IM MM elevi si studenți vor fi 
antrenat] la efectuarea unor lu
crări agricole în I-A.S. in deo
sebi 12 sxrinferea recoltelor de 
griu cartofi, fructe, legume 
etc. Prin aceasta enumerare 
n-am explicat h»ă saltul cali
tativ de care vorbeam căci el 
derivă din modul in care vor 
fi organizate ii desfășurate ac- 
tzvttănle pe aceste șantiere.

• Să laeereăH a aatici- 
alpare

— E dificil. Activitățile var 
fi complexe sl e greu aă reali
zăm acum imaginea lor exacta. 
Să ne oprim fană la șantierele 
permanente pentru îmbunătă
țiri funciare. Șantierul tînere- 
tukd va taemnj un lot de lu
crări din șantierul general fiind, 
evident subordonat din punct 
de vedere economic acestuia. 
Toate Facrările îneepind cu cele 
de organizare si coordonare 
pini la cele care nu «olicită o 
calificare specială vor fi efec
tuate numai de către brigadieri. 
Șantierul tineretului va avea un 
comandant de țantier. șefi de 
brigăzi sau echipe. Tinerii vor 
purta uniformă de 
(salopetă albastră, 
ecusoaj.

• Cim se va 
programai anei zile *!

— Probabil eșalonarea activi
tăților nu va BHM întocmai

brigadieri 
bonetă șl

desfășura

programarea pe care v-o spun 
eu acum. In orice caz o zi pe 
șantier va cunoaște următoarele 
momente : deșteptarea, înviora
rea. careul, înălțarea pavilionu
lui. prezentarea raportului, mi
cul dejun, programul de muncă, 
masa de prînz, alte activități 
In cadrul cărora pregătirea pro
fesională va ocupa un loc pre
ponderent. Sîmbăta și duminica 
ie vor organiza, împreună cu 
ceilalți tineri din comunele în
vecinate. activități cultural-dis- 
tractive, acțiuni turistice, vor 
avea loc întreceri sportive etc.

M-ați putea întreba, desigur, 
dacă există condiții materiale 
care să permită organizarea și 
desfășurarea unor asemenea ac
tivități. Trebuie sa vă spun că 
C-S.A. a luat din vreme măsuri 
corespunzătoare pentru a con
strui la fiecare șantier grupuri 
sociale care cuprind dormitoare, 
CBfit.ne, cluburi ; vor fi amena
jate baze sportive simple. Lu
crările la aceste construcții au 
fost începute din vreme si vor 
fi terminate înainte de venirea 
tinerilor aici.

• Aceste șantiere ne a- 
mintese jnir-nn fel de glo
rioasele șantiere de acom 21 
de ani, de la Bambești-Li- 
veienl, Salva-Vișcu etc. cînd 
tinerii an înscris în stinci 
nepieritoare acte de eroism.

— Intenția noastră este să 
păstrăm această tradiție glori
oasă. să înscriem noi fapte de 
prestigiu în marea carte a mun
cii patriotice. Spiritul de acum 
21 de ani va fi păstrat. Dar să 
nu uităm că altele sint azi con
dițiile de muncă. Atunci se lucra

cu «apa, lopata, cu tî mă copul. 
Azi, tinerii, au la dispoziție mij
loace moderne de muncă : ma
șini, utilaje complexe care ne
cesită o calificare. Tocmai de 
aceea, în cadrul programului 

-zilnic pregătirea profesională o- 
cupă o pondere însemnată. A- 
cești tineri vor deveni nuclee 
de bază pentru viitoarele șan
tiere de amenajări funciare, 
căci cunoașteți ce amploare vor 
lua aceste lucrări în anii care 
urmează.

• Dacă înțelegem bine, prin
organizarea de șantiere ale 
tineretului ln agricultură «e 
urmăresc în principal trei 
obiective : sprijinirea orga
nelor agricole în realizarea 
Importantului volum de lu
crări planificat pentru acest 
an în vederea dezvoltării 
banei __
acestei ramuri ; pregătirea 
fn aceste șantiere a cadrelor 
pentru viitoarele lucrări de 
îmbunătățiri 
ploatarea in 
agrotehnici 
amenajărilor _____ __
sfirgit, aceste șantiere vor În
semna o adevărată școală a 
muncii, un mijloc de edu
care prin muncă și pentru 
muncă a tineretului.

— Ați intuit exact. Privim a- 
ceastă sarcină cu foarte multă 
seriozitate și răspundere. așa 
cum este privită într-o între
prindere realizarea planului de 
producție. Pentru că, de fapt, 
noi preluăm o parte din pla
nul șantierului, deci inclusiv 
termenele de punere în func
țiune și condițiile tehnico-eco- 
nomice stabilite prin planul de 
stat. Aș vrea să mai adaug că 
tinerii brigadieri vor beneficia 
de același regim de muncă și 
norme de retribuire ca și cei- 

’ lalți lucrători de pe șantier.
• Care sînt obiectivele 

economice unde vor fi or
ganizate șantiere naționale 
ale tineretului ?

— Terasa Brăilei ; Carasu — 
Constanța cu două loturi în co
munele Cuza Vodă și Poarta 
Albă ; Pietroiu — Stefan cel 
Mare cu loturi în comunele 
Perișoru 81 Ștefan cel Mare ; 
Dragalina—Ciulnița ; Calafat— 
Băâlești.

• Ne-ațl înfățișat, tovarășe 
Miron, un tablou amplu al 
muncii patriotice pe care ti
nerii o vor desfășura în anul 
1969. E de prisos să spunem 
ce ecou amplu au aceste.pro- 
iecte în rîndul tineretului, 
în încheierea acestui inter
viu v-am ruga să ne spuneți 
în ce stadiu se află reali
zarea lor.

— încă de la începutul anului 
tinerii au trecut cu entuziasm 
la îndeplinirea angajamentelor 
pe care și le-au luat. Stau măr
turie importantele cantități de 
metale vechi expediate către o- 
țelăriile patriei, acțiunile ini
țiate pentru înfrumusețarea sa
telor și orașelor, la deszăpeziri, 
la evacuarea apelor ce băltesc 
pe culturi, la îndiguiri ș.a.m.d. 
Dar amplele acțiuni despre care 
aminteam vor începe în luna 
aprilie. Aprilie e declarată luna 
împăduririlor, în aprilie se vor 
deschide șantierele tineretului 
pentru irigații, vor începe lucră
rile de întreținere a pășunilor 
și izlazurilor, vor începe plantă
rile de pomi. N-am să le înșir pe 
toate. Important mi se pare fap
tul că au fost luate măsurile 
organizatorice necesare șl ast
fel, o dată cu venirea timpului 
frumos, vor fi declanșate peste 
tot acțiunile pe care tinerii șl 
le-au propus.

tehnico-materiale a

funciare și ex- 
condîțiile unei 
superioare a 
executate j tn

■ 1-, - -
' -
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Proiect de raționalizare privind

instalațiile de electroliză

K.a

— Alo_ Aid tabloul da cufundă de la ^actama 11**.
.Va este o imagine dmtr-am *tea da ficțiune științifică d un instantaneu la Combinatul de fibre sintetice dia V^așSi

Primul cajiiLal al programu
lui de activitate pe care Biroul 
Comitetului U. T. C. al emiri - 
piukii Cluj si l-a întocmit pen
tru trimestrul I al anului tru- 
pează teme si artium referi
toare la domeniul muncii poti- 
tico-ideologice.

La fata locului in cîteva or
ganizații rezultatele acestor 
preocupări se prezinți astfel :

Organizația U.T.C. de la Li
ceul nr. 1. Dună toate semnele, 
atracția tinerilor pentru pro
blemele vieții politice inregli
tre azi aici o permanentă creș
tere. Depistarea problematicii 
care polarizează interesul ge
neral se face prompt. Respon
sabilii pe clase cu munca poli
tică rețin întrebările. Membrii 
comitetului U.T.C. pe scoală 
trec în timpul pauzei mari prin 
clasele care le sînt repartizate. 
Văd textele și, fie că răspund 
pe loc unora din ele, fie că își 
extrag esența pentru o sistema
tizare ulterioară a tuturor ca
zurilor similare.

— Cei dintr-a VIII-a pun în
trebări naive, crede de la înăl
țimea clasei a X-a Constantin 
Tănăsoiu, secretar al comitetu
lui U.T.C. pe școală. Nu e cine 
știe ce să le răspunzi fără în- 
tirziere. Dificultățile încep la 
colegii dintr-a IX-a sau la noi, 
la cei mai mari decît noi.

Lucrurile se rezolvă atunci 
în felul următor : potrivit pro
gramului de informare politică 
chestiunile de generalizare, 
de pătrundere a esenței capătă 
amploarea cuvenită prin inter
venția unui cadru didactic de
semnat anume de către organi
zația de partid căreia ne adre
săm. Cînd cota de interes a unul 
subiect întrece anumite limite 
el este atribuit formei specifice 
creată în organizație, „cercului 
de probleme politice-, capabil 
să răspundă dorințelor unul 
auditoriu mal mare, format din 
uteciștl «1 elevi ai majorității 
claselor.

— E vorba — ne explică ele
vul Alexandru Mureșan, șeful 
comisiei cu munca politico- 
>deologică din cadrul comite
tului U.T.C.. de problemele 
care presupun o mai largă do
cumentare, un anume grad de 
generalizare. Astfel. în acest 
cerc au fost dezbătute probleme 
ca : securitatea europeană în 
lumina unor acțiuni politice 
deosebite, divergențele econo
mice occidentale ilustrate de 
evoluția bătăliei pentru prețul 
aurului. Piața comună și zona 
liberului schimb, situația poli
tică în Africa și Orientul Apro
piat. treptele desemnării noului 
președinte american etc.

situate, prin performanleâe ior, 
in contextul mai cuprinzător al 
Industrializării, al sarcinilor pe 
care tinerii elevi Ie vor avez, 
ca muncitori, în curind. Ia fe
lul acesta, documentele de par
tid și de stat sînt aprofundate 
în cadrul unor cicluri de acti
vități intitulate ..Politica P.C.R. 
și a statului nostru" *au a con
cursului traditional ..Te slăvim 
partid iubit*', nu prin simpla 
lor reluare, ci prin înfățișarea 
amănunțită a consecințelor că
rora le dau naștere. Treptat, 
pregătirea tinerilor. înarmarea 
lor politică atinge stadiul care 
le îngăduie acestora să prezinte 
evenimente, să stabilească sin-

abaten de La Indeptimrea exem
plar* a sare.-»ioc oe product; e- 

Ne-am fi așteptat, ce aceea, 
ca in dnHnul spre producție 
abs-Ti-.-er-Ui *ă fie ro&duâi si 
după trecerea examer.uLui de 
muncitor calificat cu procedee 
asemănătoare. ca interesului 
lor manifest pentru politica 
parttdultiL pentru bocăririle 
adoptate, pentru măsurile ara
pi? Întreprins? în scopul dina- 
r:-zării și perfecționării multi
laterale a vieții noastre sociale 
să ; se răspundă cu aceeași 
promptitudine în cadrul unor 
activități La feî de bine gindite, 
de bine organizate.

Organizația U.T C. de la Uzl-

PREMISĂ PENTRU ÎMBOGĂȚIREA MUNCII

INIȚIATIVA FIECĂREI
O altă organizație, cea de la 

Grupul școlar „Tehnofrig" ilus
trează aceeași preocupare con
stantă pentru dozarea și diver
sificarea informării celor a- 
proape 1500 de tineri, majori
tatea uteciști, cu problemele de 
fond ale politicii interne a par
tidului și statului. Sînt alese 
forme specifice în funcție de 
anii de studii I, II sau III, de 
tipul școlii, profesionale sau 
tehnice, sînt împletite activi
tățile școlare cu cele din afara 
orelor de clasă. Se începe sim
plu cu prezentări succinte o 
dată pe lună, apoi periodicita
tea se modifică. devine mal 
strinsă. problemele supuse dez
baterii mai concentrate. Sînt 
descoperite prilejurile unor 
reluări mai profunde a docu
mentelor de partid, *n sensul 
concretizării acestora în viată. 
Un agregat «au o mașină sînt

guri corelații, să extragă sen
suri, să contureze perspective. 
Din acest moment este prevă
zută însușirea unor noțiuni și 
cunoștințe de politică economi
că și documentele de partid 
de mare însemnătate în viata 
tării sint parcurse din'l.nou în 
scopul alcătuirii unui program 
concret și specific de acțiune 
al organizației, cu teluri bine 
precizate. Noțiuni ca preț de 
cost. rentabilitate, organizare 
științifică a producției, sînt re
ținute în lumina rolului pe 
care-1 au în politica economică 
a partidului, ca reprezentînd 
Viitoarele puncte indispensa
bile de reper ale integrării so
ciale și profesionale ale absol
venților. iar lectura ziarului de
vine criteriul de orientare. d« 
interpretare personală a exem
plelor critice la adresa unor

La uzina chimici 
din Turda au fost tn- 
treprinsa studii în le
gătură cu influiențn 
factorilor tehnologici, 
h^odiMUnici și con
strucției asupra pier
derilor da curent e- 
lectric în âuialațiila 
de aiectrolixd a do- 
rum da todm. UrmĂ- 
rmduse regimul ter
mic U cere are loc e- 
ledroliza, concentra
ția și ctteza dectro- 
htuhri, rohil raportu
lui dsnire «nngimao

/i lățimea celulelor 
etc, x-a ajuns la con
cluzia că productivi
tatea instalațiilor exis
tente poate fi consi
derabil mărită, 
iedul 
Uzare, 
1PROCHIM pe ba
za indicațiilor 
ginerilor Ion Tibe- 
riu Rodeanu, Come- 
liu Crihălmeanu și 
Nicolas Petcoc, pre
vede o mărire a den
sității de curent de la 
3000 de amperi, la

de
elaborat

fro- 
rațio na

de

in-

6250 amperi pe me
trul pătrat. Ca urma
re, cu instalații rela
tiv vechi, se vor pu
tea atinge parametri 
de producție la nive
lul celor mai moder
ne instalații de elec
troliză. Producția de 
soda caustică a uzinei 
va spori anual cu 
14 500 tone, iar pre
țul de cost pe tonă 
de produs se va redu
ce cu circa 800 lei.

(Agerpres)

gacaa formelor muncii politi
co-educative a U.T.C.

— Maj afișăm zilnic tin ziar 
— adaugă Valerin GLrbovan, 
secretarul comitetului organi
zației U.T.C. Avem un panou 
special.

întimplarea ne-a scos în cale 
panoul- Era zvirlit după un 
colț al pavilionului administra
tiv al uzineL o foaie de tablă 
fixată inutil pe două picioare 
de pe care începea să se co
jească vopseaua- Dar nici urmă 
de ziar măcar pe vreuna din 
fetele ..speciale" ale „panoului 
special".

Revenind asupra cazurilor 
relatate, vom observa înainte

POLITICE CU TINERII

ORGANIZAȚII
na „Tehnofrig", a treia organi
zație pe care am vizitat-o. îi 
întimpină însă pe tinerii repar
tizați în acest loc de muncă în- 
tr-un mod inospitalier. Aproape 
imediat după ce sînt luati în 
evidentă pregătirea lor politică 
rămîne La voia întâmplării. Co
mitetul organizației își declină 
obligațiile, considerînd că par
ticiparea unei părți a utecistl- 
]or la formele învăț ămîn tulul 
de partid reprezintă nivelul 
maxim al eforturilor «ale, iar
lectura colectivă. în pauza de 
prânz, a umil articol de ziar 
(nu totdeauna bine ales, crite
riul hotărftnr fiind dimensiu
nea), și punerea cîtorva colecții 
la dispoziția a pesta 1000 de ti
neri epuizează pare-se in viziu
nea aceluiași comitet toată

de toate că : sprijinul pe care 
îl oferă Comitetul U.T.C. al 
municipiului Cluj organizații
lor aflate sub conducerea sa în 
scopul desfășurării unei bo
gate activități de informare a 
tineretului cu problemele poli
ticii interne a partidului înre
gistrează unele succese a căror 
generalizare se impune la nive
lul tuturor celorlalte organiza
ții din oraș. Frecvența acțiuni
lor de informare politică, sta
tornicirea unui ritm specific 
fiecărei organizații nu depinde 
Ln primul rînd de intervențiile 
Comitetului municipal ci. în 
primul rînd. de propriile inter
venții ale uteciștilor, de felul 
Tn care le sînt puse în valoare 
inițiativele. In astfel de împre
jurări datoria Comitetului mu
nicipal devine aceea de a ve
ghea asupra modului în care îl 
•înt respectate recomandările,

asupra prevenirii unei înțele
geri unilaterale a acesteia.

Organizația de la Liceul nr. 1 
unde am întîlnit o bogată ac
tivitate ilustrează din păcate 
si o asemenea înțelegere unila
terală. Excluzînd din preocupă
rile „Cercului de probleme po
litice". printr-o argumentație 
palidă si neconcludentă, eveni
mentul intern, comitetul U.T.C. 
pe școală riscă depărtarea de 
problemele reale cu care sînt 
confruntați tinerii Ia vîrsta 
cristalizării personalității și 
concepțiilor lor despre lume și 
viață. Nici măcar faptele din 
domeniul relațiilor externe că
rora le sînt căutate explicațiile 
nu le pot fi cu adevărat lim
pezi fără dezbaterea largă a 
multipielor aspecte ale reali
tăților din tara noastră asupra 
cărora documentele de partid 
operează o aprofundată analiză.

Climatul favorabil în care 
își desfășoară tinerii activita- 
?a creează rodnice premise cău

tării de forme și modalități 
care să valorifice mai bine 
posibilitățile organizațiilor
U.T.C., să ofere un cadru mai 
adecvat de manifestare a influ
entei politico-educative a aces
tora asupra tuturor tinerilor.

Programul propriu de infor
mare politică pe care ne-am fi 
așteptat să-1 putem discuta în 
organizația U.T.C. din Uzina 
„Tehnofrig" ar fi trebuit să fie, 
de fapt, un program concret de 
acțiune al tinerilor, să cuprindă 
dezbaterea documentelor care 
analizează problemele ridicării 
productivității muncii, reducerii 
prețului de cost, economisirii 
materialelor și a materiei pri
me, creșterii gradului de tehni
citate a tuturor operațiunilor, 
îmbunătățirii eficientei econo
mice. să ofere tinerilor, în spiri
tul documentelor însușite, obiec
tive proprii de lucru.

M. TACCIU
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0 Realitatea paradoxală a unei noi profesii • Instructorul = un 
regizor și încă ceva... • Fiecare actor - un instructor ?
• Cursuri fără cursanți • Intre profesionalizare și rutină

I I

Extinderea fără pre
cedent a mișcării 
artistice de ama
tori. semn neîndo
ielnic al bunăstă
rii spirituale a po
porului, a creat, 

am era și firesc, o sumă de re
lații si de funcții noi. ba chiar 
și cîteva profesii greu de desci
frat în nomenclatorul insufici
ent de maleabil al profesiilor 
artistice „clasice". De aici — o 
realitate paradoxală. Pe de-o 
parte, noile profesii au prospe
rat, s-au extins, s-au adîncit, 
s-au specializat. Pe de altă par
te, cadrul existenței lor a rămas 
îngust, silindu-le să evolueze la 
un fel de periferie a preocupă
rilor, cu un statut incert, uneori 
chiar pe marginea legilor ad- 
minlstrativ-contabile. Cazul in
structorului artistic, profesie 
centrală a mișcării artistice de 
amatori, este elocvent. însem
nătatea sa nu mai are nevoie să 
fie demonstrată. îndeplinind, în 
aparentă funcția regizorului de 
teatru sau de estradă, a dirijo
rului de cor, de orchestră sau 
de taraf, a maestrului coregraf 
— instructorul artistic reprezin
tă, la modul ideal, incomparabil 
mai mult. El este în același timp 
și un profesor — căci oamenii 
cu care lucrează nu cunosc, de 
cele mai multe ori, nici alfabe
tul tehnic elementar al artei 
spectaculare respective — și un 
organizator — căci are de-a face 
cu persoane cuprinse în pro
ducție, și adunarea lor la o re
petiție este nu o dată mal difi
cilă decît repetiția însăși — ba 
chiar si un psiholog — căci ve
leitățile, nemulțumirile si con
flictele care se nasc (șl se nasc 
deseori) într-o formație nu se 
pot soluționa pe căi administra
tive, ca într-o instituție profe
sionistă. îi este necesară deci — 
iarăși la modul ideal — o com
petență profesională cel puțin 
egală cu cea a omologului său 
din instituția profesionistă, plus 
alte cîteva calități indispen
sabile.

Cum cîștigă instructorul ar
tistic aceste calități ? Aici încep 
că funcționeze impedimentele 
născute dintr-o inexplicabilă 
subapreciere a profesiei și a 
răspunderilor pe care le impli
că ea. Din punct de vedere pro
fesional, există cîteva categorii 
distincte de instructori artistici, 
fiecare avînd problemele ei spe
cifice. Să le trecem în revistă, 
fără pretenția de a le epuiza.

O primă categorie, poate cea 
mai frecventă, este aceea a pro
fesioniștilor (regizori, actori, 
muzicieni) care-si achită, in- 
struind formațiile de amatori, 
o parte din obligațiile obștești. 
Se înțelege că raportul care ia 
naștere în felul acesta închide 
în sine una dintre cele mai pro
funde semnificații ale legăturii 
artei cu masele. Dincolo de sim
boluri, Insă, se cuvine măsura
tă cu exactitate eficienta a- 
cestui raport, din punctul de 
vedere al artei amatorilor. Lip
sa unei reglementări limpezi 
face ca obținerea unor rezulta
te constant bune să depindă ex
clusiv de pasiunea individul! 
a respectivilor instructori, de 
ambiția lor, de capacitatea de 
a-și sacrifica aproape tot timpul 
liber pentru o muncă nu întot
deauna bogată in satisfacții. 
Urmărind programul ultimei fi
nale a Festivalului bienal de 
teatru „T. L. Caragiale", ne-am 
Sntîlnit cu roadele elocvente ale 
muncii cîtorva asemenea in
structori. pe care i-am semna
lat la timpul cuvenit. Trebuie 
să observăm, însă, că ei repre
zintă, din păcate, niște excepții, 
atîta vreme cit nu sînt îndepli
nite cîteva condiții elementare 
care să le favorizeze munca. 
Este vorba, mai Intîl, de faptul 
(semnalat deseori, așa că nu mal 
insistăm) că unele conduceri de 
teatre subapreciază însemnăta
tea unei asemenea activități si 
nu-i acordă atentia cuvenită. în 
alte cazuri, se produce un fe
nomen în aparentă contrariu, 
dar deopotrivă de nefavorabil 
pentru destinele mișcării artis
tice de amatori. La insistentele 
organelor culturale, direcțiile 
teatrelor trimit de-a valma, pe 
toți artiștii din Instituția res
pectivă, să se ocupe de instrui
rea unei formații. Faptul. întll- 
nit mal alea în perioadele de 
start ale concursurilor, are un 
dublu efect negativ : mai Intîl 
o mare pierdere de timp și a- 
poi un nivel scăzut al rezultate
lor ; căci nu orice actor întru
nește calitățile unui hun instruc
tor. Mai intervine, apoi, si fap
tul că destui responsabili cultu
rali ai sindicatelor si ai comi
tetelor U.T.C. din întreprinderi 
nu-și fac datoria, ceea ce il obli
gă pe instructorul, obținut cu 

atîtea eforturi, să-și consume 
timpul și energia pentru a mo
biliza pe membrii formației la 
repetiții, în loc să se ocupe de 
problemele artistice în care se 
pricepe. In sfîrșit, reglementa
rea remunerării muncii instruc
torului artistic este atît de im
perfectă, Incit cei ce vor să-i 
ofere recompensa justă șl mora
lă a unei activități istovitoare 
sînt siliți gă recurgă Ia o ade
vărată echilibristică pe muchia 
legilor.

O categorie mal largă și mai 
permanentă de instructori se re
crutează, In școli și în mediul 
rural, din rîndurile cadrelor 
didactice, Îndeobște dintre pro
fesorii a căror specialitate — 11- 

CINE ESTE 
INSTRUCTORUL 
ARTISTIC ?

teratură, muzică, educație fizică 
— presupune aptitudini $i cu
noștințe adecvate. Aici, lucrurile 
par a fi reglementata din a- 
proape toate punctele de vede
re : priceperea profesională șl 
tactul pedagogic sînt — într-un 
fel — de Ia sine înțelese. Iar 
statutul de lucru al cadrelor di
dactice prevede obligativitatea 
unor ore de muncă obștească. 
Cine cupoaște. insă, situația 
din unele comune, știe că reali
tatea nu e întotdeauna aceasta. 
Cei care desfășoară activitatea 
de instruire a formațiilor sînt 
de obicei învățătorii tineri, fără 
experiență si deseori fără cali
ficare. Cu toate eforturile care 
s-au întreprins, nu s-a găsit 
încă soluția potrivită de a Ii ie 
asigura o minimă familiarizare 
cu tehnica complicată a peda
gogiei artistice. O oarecare efi
cientă fii-au demonstrat-o eursu-

(Urmare din pag. I)

neputința de a deaeaperi ■ filia
ție literară precisă ia ceea m 
v! privește. Dintre Mei li mal 
vechi, care vi ae par («tari cri 
mal apropiat! ?

— Dacă îmi Ingăduiesti. 
mi-aș permite til spun el ml 
trag direct din poeții Văcărești, 
poate din aeeL* poesdă -tatr-țs* 
coc ar iu xarafior- a _Tu es& 
puiaor canar". Mi «ocotesc târ
ziul si modestul eter al tei 
Eliade tirzxiL foar
te tîrziul al hd C’rkwa.

te taMMriBWM tari Ban
Barfan ..

— Nu. N-am foc La s--t a tn- 
mormîntare : spectacolul iui se 
pare lugubru. Dar am avrt 
uluitoarea aansă să-1 cunosc pe 
Ion Barbu și să ml pot între
ține o întreagă după-andaxă cu 
domnia sa. In casa subtilului 
poet Sandu Trijtira Samureas. 
Eram paralizat de eaxXie si 
chipul hii cu >-< bdtni In 
dul oehtior ea o aoedalie. Pă
rea un hăirLa ti ngnro*.
Avea acea forfi rară an niznai 
de a emite Intr-ua* Idei, ci și 
de a te asculta eu vriuptate. 
Era plin de curiozitate și avid 
să coc tenure fizfcoosii întetee- 
tuale. Mi-aduc aminte că i-am 
dus o poezie a mea. A luat ma
nuscrisul ta miinila sale ti T*a 
sublinia t—

— Ti mal ave|l ?
— Da. sigur. Spre Mqpoams 

mea ti a prietenului mea Ma
tei Căiineaco care era de fată, 
după ce mi-a citit versurile, 
(barbiene. evidentei, mi-a de
clarat senin că nu Înțelege ni
mic. că e o poezie emeîtel.

— Ion Barba tmpatriva erme- 
tismnlai^.

— După cum vezi.
— A« aflat, deci, riad lai 

cunoscut pe Labtș șl tind pe 
Ion Barba. Dar pe NI chita Sfi- 
neseu ? 1b ce mament aname. 
al avut conștiința propriului 
destin poetic?

— Cred că poezia nu tine în 
nici un caz de cuvin t. eu vin tul 
fiind, cum am mai spus in dife
rite articole, un simplu vehicuL 
Evident cel mal suav vehicul, 
dar nu fundamental necesar. 
Poezia trăiește In Im&si exis

rile de vară organizate de șco
lile populare de artă în cola
borare cu casele creației popu
lare. Dar un sistem defectuos 
de recrutare a profesorilor și — 
mai ales — de selecționare a 
cursantflor, a compromis în 
bună măsură această Inițiativă 
care putea fi mult mal rodnică. 
Numeroase comitete de cultură 
și artă și-au înțeles în chip for
mal îndatorirea de a asigura n 
selecție judicioasă. Consecința : 
la cursuri au fost trimiși, de 
cele mai multe ori, profesori 
sau învățători suplinitori, pen
tru care catedra reprezenta 
doar pauza dintre două exame
ne de admitere în facultate. Ul
terior, cei mai multi dintre el

au placat așa că eforturile d* 
organizare a cursurilor — înso
țite și de importante cheltuieli 
bănești — au funcționat în gol. 
în fosta regiune Galați, bună
oară, mal funcționează azi ea 
in tructori mai puțin de o trei- 
m" din cei care au absolvit, de-a 
lungul anilor, aceste cumrt.

Mal puține probleme ridici 
cea de a treia categorie : ișa- 
zișii Instructori praferiemirL 
angajați ai consiliilor ștadxaCa 
locale mu al caselor de coJfcirl ; 
oameni care, firi si albi o ca
lificare arti«iei proprioncM. 
s-au calificat „la loeul de mas
că", de-a lungul mai nnhar sal 
de experiență si 11 mai Mnltor 
serii de cursori d* ^ecîarUare. 
pe plan central no local Dwted 
de puțin numeroși. asesfif In
structori fii justified 2a Ben***l_ 
existenta- Rezultate'-* Jar atal

I 
deseori superioare celor ale | 
artiștilor profesioniști, căci ei ■ 
cunosc mai (ndeapaoape posibi
litățile artiștilor amatori de care I 
se ocupă, de obicei, o perioadă I 
mai îndelungată de timp. îl pin- * 
dește, însă, primejdia rutinei, a . 
„profesionalizării" mărunte, năs- I 
cute din goana după reztfitate I 
imediate și din lipsa unei per
spective mai ample- Remunera- I 
rea muncii lor se face după cri- I 
teriul unilateral al numărului 
de premiere si de spectacole . 
prezentate, negiijîndu-se faptul I 
că, mai mult decît de un nu- | 
măr mare de roluri, artiștii a- 
matori au nevoie de o pregătire a 
temeinică și treptată, de un an- I 
tr^nament continuu. Tocmai de | 
aceea se cuvin menționate cu 
satisfacție inițiative ca aceea a a 
Ateneului Tineretului din Bucu- I 
rești, care fii folosește ins truc- | 
tarii nu numai pentru a pregă
ti spectacole, dar și pentru a I 
conduce un curs de artă a acto- I 
rolul și a regizorului de teatru, 1 
mult mal profitabil pentru tine
rii care H frecventează decît I 
repetițiile mecanice, înțelese I 
ca un scop tn sine. 1

Se ma; ridică. în privința ■- i 
eestar instructori, ea si a celor- I 
lalțL chestiunea informării lor I 
profesionale. în această direcție 1 
■-* făcut deocamdată foarte pu- . 
tin- Cele dtera manuale ele- I 
mentare — de arta instructorii- I 
lai de teatou sau de brigadă, de 1 
arta pronunției scenice, de ma- . 
chix] — editate de Casa Centra- I 
li a Creației Populare nu tint I 
dedt un prim pas către o acți- ’ 
une amplă de panere la curent ■ 
a instructorilor artistici cu toa- I 
te noutățile din dorr.»ntal arte- I 
lor lor. pe toate căile re putin
ță : nria editarea unui volum I 
sporit de mat*ria> <te speciali- I 
îate. prin înființarea unor | 
cursuri periodice care să le îm- 
^nKnăteze r. si le adoră la ti ■ 
cmartintele. prin înlesnirea u- I 
sus eaesairi permanent ea ape- ■ 

cri mai reputati. care 
sfi Ic -eerie - asii tentă tehnică". 1 
prtati-as. regim supta ti conți- | 
-■au de «rtanburi de experien
ță. Acesta completate ■
ea • verifies’* profetionil* pe- I 
rterfirl. te excludă Ia- ■
cercările strecurare a impoa- . 
taurii ar putea ti repună la I 

complicata profe- ] 
fie de instructor artistic

C SEBISTUM I

tenta noastră. E a^vărat cd 
poeria existeetot s M narsia 
se poate eonauni=a ati: ca cpc- 
rent cum ae eoBeirl arta 
acria. Pneria ae artnoâ. se ia- 
cbengă. se crivtalizmză jm sta
te foarte curioasa ti uzura rete- 
latit Ea cred că ceea ce « pa- 
i.onanț Ia stmetara ymrl •

*3*: m «x ta car* ea neaua 
la fierar* sort ta parte. *n tira-
=ere 5e aș face

r’aca-aaaie poetic* care se tot 
tatoczpac b se retatocmesti 
Avem de-a fac* ru 3 ±rtne a 
Materne'.telor de fotbal ti do
meniul pceziei. ear*
sa rryj.ta aceri tip de ta- 
recJr-*=Lare valorica. Un poet 
e cart sau miel • reali
zat san ratat, no In func
ție de realizarea sau ratarea 
altor poeți, ei numai fată de 

SECRETUL POEZIEI
siae- însori Un franțuz spiritual 
spunea ei ud om rare toată via
ta a dorit să ajungă plutonier 
ti a reușii e un ©na realizat, 
iar altul care a dorit să ajungă 
general ti a ajum eoloaei e un 
ratat

— Diu ■ ieste, dacă-n] per- 
nlte-țl să fie aeeastă abarrvă
ile. rareori se fntîmplă ca ud 
Met să ilbl canatiinta realiză
rii sale Rareori ma niciodată. 
Chiar dacă el și-a propus ai 
fie an p*ct de un anume tip și. 
de fapt a ii izbutit. Există o 
■ecetitate a oricăruia dintre 
noi de a fi zeu și un refui de 
a fi senaixea care il împiedică 
si pe semizeul realizat ca atare 
să fie fericii. Si mai e încă 
eeva. Am siguranța că în clipa 
la care scris, poetul de genla 
fi poetul minor trăiesc 9enzațil 
perfect asemănătoare, sint in 
aceea*! măsură Înnebuniți de 
atingerea unei aripi nevăzute. 
Urmează momentul trezirii șl 
ealmea e el sl momentul trezi
rii e la fel de dureros pentru 
amindol. Nici poetul minor n-a

ce-a vrws — ri etai murele 
poet. Feaie peaaru ei na • pa- 
sitaL

mei ca sens dacă n-ar propune 
tot timpul o ipostază sublimă a 
otnUâU: firesc. Obsesiile tti nu 
mă gîndeti: la obsesia repede 
IncadrabîLS Intr-un tratat de 

patologie, ei mă refer ta iboe- 
9ia de conștiința) stat firul con
ducă Ut al muri deotta poetic. 
Dacă ești conștient de propria 
ta obsesie, te plasezi dta eatnl 
locului pe o orbită majoră a 
artei Ratarea survine ta mo
mentul ta care obsesia na e re
produsă ta datele ei sublime.

— Adică ?
— în momentul ta care ea nu 

ie mai destătauie. nu se eoexm- 
nică. Realizarea e o formă a co
municării. în mare, eu aș pu
tea să denumesc (bineînțeles, 
aproximativ) linia pe care o ur
mez. ceea ce încerc în poezie. 
E vorba despre contemplarea 
omului din afara sa. Ce este a- 
ceastă contemplare a anplai 
din afara sa ? Este un efort de 
a vedea umanitatea nu numai 
dta punctul de vedere al uma
nității. ci si dta punctul de ve
dere al universului. (îmi paro 
rău. cuvin tul „univers" sună 
cam pretențios, dar nu am unul 
mai potrivit). încă din adoles
cență eram obsedat de schim
barea sistemelor de referință.

Unfcarritatea din Cluj: călătorie In lumea cunoștințelor de 
rpecialiiaîe

FESTUM CHORALE
IESSYENSE

în acest an. viafa culta ral-artistlcă a municipiului Iași te va 
Îmbogăți.

„Fesrum Chorale lessyense" — pe care ne propunem, incepind 
eu acest an, să-I organizăm ca festival național la Iași șl poate, cu 
Hmpol. din 3 în 3 ani, șl internațional, va adăuga tradiției europene 
iad un element. Îmbogățind-o cu un nou factor de stringere a 
legăturilor Intre popoare, cu nn nou prilej de împărtășire a ce
lor mal nobile aspirații șl idealuri omenești — n«-a declarat tov. 
AL Husar, președintele C.J.C.A.

Repertoriul festivalului va fl echilibrat Intre piesele corale ro- 
măaești fi cele străine fi va fi legat de Împlinirea a SȘ de ani 
da la moartea lui Eminescu. De aceea, vom asculta cel puțin o 
lucrare pa versurile marelui poet.

ION CHIRIAC

posibilă în judecarea senti
mentelor ti a întregii vieti so
ciale ori cosmice. Poate să se 
tragă această observație și diu- 
îr-țm mic joc răsptadit printre 
noL copiii ploiesteni. Era un 
soi de numărătoare de tipul : 
-Uite ce frumos sînt eu. uite 
ce urlt erii tu. uit* ce frumoa
să este emu mea uite ce ur:- 
U e Tirsi ta !• AcaM tin de 
nxmlrăîpar* {poate un pir ctj4 
:trr. s’rî mxte jocuri tie cx- 
pfilort to-om trezit -nai tlrz..: 
ipl.rir.di-cu-. m;e însumi. în 
felul jrmitoc ce frumos;
sin: orfi.Ii n*r_ uite re urit esxe 
nasul meu *" Era < -fistriminare 
făcută ritiar :r. euluî.
era o foarte tint’d! Încercare de 
a contempla eul din afara fia. 
Mai tîrziu. mina omului mi s-a 
oirut. brusc, absurdă- Mă în
trebam de ce avem 5 degete Ia 
mină si nu 8. de ce avem doi 

ochi și nu unul singur, triun
ghiular. ta fnmte. Idee a de a 
te vedea pe tine tasuți din afară 
..din punctul de vedere al co
pacilor". aproape că mi-a fixat 
posibila poedcă. Desigur, e 
profund schematic ce spun 
acuma.. Mai tirziu. descoperin- 
du-1 pe Swift cu a! său GuJiver 
de geniu, pe acel Swift care a 
trao de Guliver p'nă l-a dus în 
situația unui uriaș, pus să con
temple ființe pitice iau, dimpo
trivă. l-a micșorat. punindu-1 
să privească o existentă de e- 
norrrJtătf. am căpătat siguranța 
că mă încadrez intr-o tradiție 
sublimă, iar rivna mea intelec
tuală a sporit ; măcar să mă pot 
far* amintit printr-o nuanță 
unică In contextul acestor mi
rifice ii fascinante probleme.

— Ați scris volumul dc po
ezii .Ion vertical", volum în 
eare **eziile de dragoste pen
tru pămint&l natal ocupă un loc 
impariant. Referindu-ne nu nu
mai la poeziile patriotice, ci la 
Mexia socială In general, ce 
l*e credeți că trebuie să ocupe 

azi. Ia noi, poezia soci al A îs 
viața unui seriilor ? Dacă răs- 
punzinda-mi. simțiți nevoia «ă 
arătat! întii ce înțelegeți prin 
..poezie socială", vă sint recu
noscător, pentru că termenul mi 
te pare destul de vag.

— Nu am să încerc să dau o 
definiție a poeziei sociale, deși 
ooate că poezia socială e mai 
■a*ar <4e deftait decît ooezia 
=er.er« O văd ca o aDticatie a 
«■Ju individual, li sacud- La 
te disează La zona dc interne.-- 
île izL-e e* si Ml Poezia 
cială este o dimensiune de ne- 
Inloc-ji*. a orică-tii poet viu. 
In izte-țla mea. „Ro$u verti
cal-. pe lingă sensul de adeziu
ne la contemporaneitatea țării 
mele, urma să aibă și un sens 
polemic. Poate n-am reușit pe 
deplin. Tn orice caz. eu consi
der acest volum primul din- 
tr-im sir de cărți pe care inten

ționez să le scriu, dedicate tării 
șl (mai precis) destinului ei 
politic. Sensul polemic al cărții 
era strict estetic. Am urmărit 
să fac o autentică poezie de 
dragoste de țară, opusă poeme
lor patriotarde care au izbutit 
uneori să ridiculizeze nobila 
noțiune. Acum sînt conștient 
in ce constă defecțiunile cărții 
Si sper să fi izbotit mal bine în 
noua mea lucrare „Un pămînt 
numit România", din care cu
loarea roz este exclusă, pentru 
ca să noată anărea în autentica 
el valoure culoarea roșie. Sper 
că această poezie, cu structura 
ei simplă, să poată emoționa 
așa cum emoționează, în mod 
direct, un cîntec despre toam
nă bunăoară.

— Susțineți că poezia socială 
trebuie să ocupe un loc în ope
ra fiecărui poet. Ce părere aveți 
însă despre locul pe care îl ocu
pă poezia socială azi, la noi. în 
contextul general al literaturii? 
Există o preocupare suficient 
de statornică pentru a reabili
ta acest fel de poezie ?

CARNET TEATRAL

| „EMINȘI
I VERONICA “

de EUGENIA BUSUIOCEANU

I

LA TEATRUL
Riscul oricărei drame biogra

fice, atunci cînd eroul în cauză 
este o personalitate copleșitoare, 
este enorm. In raport cu propor
țiile eroului, faptele obișnuite de 
viață par anecdotică măruntă, 
iar tentativele de a le proiecta

uanius sau oaiiieo oaiiiei

Ia Iui Brecht) nu o tratează în 
șine, ci o fac pentru a accede la 
Idei generale, în textura cărora 
personajul și datele concrete ale 

I biografiei sale sînt doar un 
punct de plecare. Rarele recru
descențe ale ilustrativismului 
sînt Îndeobște primite cu imen-

Ise suspiciuni, deși — paradoxal 
— în alte zone teatrul documen
tar cîștigă din ce în ce mai mult 
teren.

IVom abandona suspiciunile și 
vom primi fără prejudecăți pie
sa Eugeniei Busuioceanu despre 
dragostea Iul Eminescu, deși 

I geniile meditative și introvertite 
de felul marilor poeți se re
fuză scenei parcă cu și mai 
multă îndărătnicie — dovadă 

I piesa lui Mircea Ștefănescu, vi
zibil inferioară altor scrieri is- 
torico-biografice ale experimen- 

I latului dramaturg. Autoarea, a- 
flată la cel de-al doilea contact 
cu rampa (o primă piesă i s-a 
jucat acum cîțiva ani la Arad, 

Iîn cvasi-anonimat), are buna in
spirație de a nu „romanța", de 
a nu îmbrăca faptele într-o ca
zuistică sentimentală ad-hoc,

Ide a nu fantaza pe nucleul unor 
evenimente cunoscute, compli-

— Cred că poezia socială este, 
în primul rînd. un act de voca
ție. în al doilea rînd, este și un 
act de prezentă specifică a unei 
națiuni sau a alteia. Ceea ce 
înseamnă poezie socială în
tr-o literatură nu echivalează 
cu ceea ce înseamnă poezie so
cială în alta, pentru că este 
vorba . mereu de alte condiții 
soeclfir*. Iar poezia sociali *ste 
— repet — eonc?l?r.stă de spe
cii. ci tale a naționali și de tra- 
'fî’ia liîc. ară a unei națiuni. Ca 
'5-ti răspund la întrebare : eu 
■o :Mesc cS poezia socială h» 
România este excelent reprezen
tată tatr-un fel specific litera
turii noastre. Chiar dacă, bună
oară. ne lipsesc unele poezii de 
contact direct cu masele, poe
zia noastră socială există și 
abordează probleme importan
te. In această ordine de idei 
aș vrea să aduc un omagiu cre
ației de pionfer a unui poet de 
primă mărime al literaturii 
noastre : mă refer Ia Mihai 
Beniuc. Mihai Beniuc, alături 
de Maria Banuș, de Geo Bogza 
și de poeți din generațiile mai 
tinere, ca Ion Gheorghe și Gri- 
gore Hagiu, au dat capodopere 
ale genului. Nu pot fi ignorate 
nici contribuțiile valoroase, mai 
vechi, ale poetului Dan Deșllu. 
Evident că tipul de poezie pe 
care îl fac este deosebit de cel 
al acestor poeți, dar asta nu mă 
împiedică să-i respect colegial 
si fiă-i admir.

— Există un eonsenv unanim 
in ce privește afirmarea ideii 
că trăim un răstimp fericit al 
dezvoltării poeziei românești. 
Cineva spunea că aerat moment 
este al treilea, primai fiind mo
mentul Eminescu. iar al doilea 
cel interbelic.

— Aceasta e și părerea mea. 
Dacă ar fi popularizată pe mă
sura valorilor sale, poezia noas
tră ar putea nu numai să ui
mească. dar să și exercite o a- 
cută influentă asupra poeziei 
europene contemporane. Ca 
niciodată, spre norocul literatu
rii noastre, avem un număr 
mare de poeți de rar talent, 
avem o nemaiîntilnită varie
tate de destine poetice în curs 
da realizare majoră. Ce pot face 
altceva decît să-mi salut cole
gii mei întru poezie și să le 
mulțumesc că există ?

DIN GALAȚI
cîndu-le cu produsele 
ginațli de prisos. Ea 
operația modestă, utilă 
de respect a unui colaj 
cumentar. punind 
versuri, fragment* d* Mitral și 
articole «wwwahi 

manență, își transplantează reci
proc sensurile și atmosfera. Sti
ma pentru adevăr este prezentă 
pretutindeni. Deși, din suma de 
depoziții și de interpretări con
tradictorii privind poziția Vero- 
nicăi Micle față de Emlneecu, 
autoarea le alege numai pe cel* 
favorabile, tinzind în chip evi
dent să schițeze nu portretul 
prințesei frivole din Luceafărul, 
ci pe acela al iubitei idealizate 
din scurtele poezii de dragoste 
ale marelui poet, ea nu simpli
fică lucrurile pînă la a reveni 
la vechea imagine a unui Ma- 
iorescu perfid și venal, ci pri
vește intervenția acestuia întru 
despărțirea celor doi drept un 
act cu depline justificări în con
știința teoretică a criticului. Ast
fel se naște dilema tragică, cu 
atît mai insolubilă cu cit ceea 
ce o provoacă nu este răutatea 
sau meschinăria, ci într-un fel, 
condiția obiectivă a geniului. A- 
cestei dileme, Eugenia Busuio
ceanu, îi aplică o surdină lirică, 
care o împiedică să eșueze în 
melodramă, dar și să capete di
mensiunile zguduitoare ale tra
gediei. Exista însă, peste tot, e- 
moția caldă și proaspătă a ce
lui care atinge un tărim vene
rat.

Emoție pe care spectacolul re
gizorului Gheorghe Jora o trans
mite intactă, într-o imagine de 
o nobilă puritate, despovărată 
de detaliu și de efemer. Remar
cabil este mai cu seamă modul 
în care spectacolul realizează e- 
chilibrul celor două planuri ale 
piesei, 1nglobîndu-le Intr-o to
nalitate unică. Poate că această 
intenție a fost dusă pe alocuri 
prea departe, chiar și acolo unde 
planurile se cereau delimitate, 
spre a se evita efecte supără
toare (de genul unei scene de 
hlrjoană amoroasă, jucată verist, 
iu care partenerii își vorbesc... 
în versuri). Excelenta scenă a 
schimbului de scrisori din pri
mul tablou este o mostră de 
ceea ce se poate obține prin de
limitarea planurilor, după cum 
ultimele tablouri, și mai ales fi- 
nalurlle lor — poate cele mai 
emoționante momente ale spec
tacolului — demonstrează că, a- 
pllcat Ia locul cuvenit, procedeul 
confundării planurilor capătă, 
la rîndul său, validare artistică. 
Tn asemenea momente, decorul 
Adrianei Leonescu și muzica lui 
Dumitru Capoianu își depășesc 
net funcția de adjuvante, de
venind elemente esențiale ale 
imaginii scenice.

în Veronica Micle, debutanta 
Paula Bentz este vioara întîi a 
spectacolului, parcurgînd o am
plă gamă de sensibilitate în re
gistrul duioșiei și al durerii, cu 
mijloace de o simplitate plină 
de nuanțe. Tentat pe alocuri da 
melodramă, Dumitru Pislaru, in
terpretul lui Eminescu, se sal
vează prin prestanță și căldură. 
Olgâ Dumitrescu și Radu Dumi
tre ?CU fac din Eugenia si Sam
son Bodnărescu personaje de 
prim plan, a căror atenție si 
delicatețe nu eșuează ' 
cundă în sensiblerîe 
o singură scenă al 
rescu, Eugen Pop< 
aduce nu numai o i 
lentă, ci și o înțelege 
a rațiunilor persor 
care le exprimă cu < 
foarte agreabilă pre 
de umor, este Stela 
Temelie (Florica), ii
Stoica, Alexandru 
Leonard Calea trăîi 
vingere existența c 
conaje secundare.

SFBASTTAN

CU TOȚII
(Urmare din pag. I) 

comuna Topraisar. Doi mărtu
risesc că „nu știu“, lăsînd răs
punsul definitiv Ia această 
chestiune pe seama viitorului 
(Proporțiile se păstrează și la 
grupele de elevi testate din lo
calitățile Crucea și Independen
ta). Dintre elevii clasei a XII-a, 
(Liceul Topraisar) mai mult 
de jumătate se orientează fia 
către profesii legate de perime
trul urban, fie către orașul in 
sine, considerînd doar locul de 
muncă, nu și profesia ; mai 
mult : avînd despre aceasta din 
urmă Idei foarte vagi.

Satul modern. însă, așa cum 
crește astăzi, pe liniile de forță 
ale unei dezvoltări fără prece
dent, cu determinări superioare, 
tinde tot mai mult să desființe
ze definiția sa veche. Definiția 
clasică intră într-o arie de for
me depăsfte. In toate comunele 
menționate — si situația este 
repetabilă Ia scară națională — 
există parcuri de mașini, agre
gate. secții de industrie locală, 
cooperative agricole. în casa 
țăranului, televizorul si radio
ul, aragazul, mașina de apălat 
șl aspiratorul sînt realități cu
rente. Țoale acestea ne confir
ma ing. Llxandru Mușat din 
comuna Crucea, atre? după si
ne Devota diversificării meseri-

LA CONSTANȚA?
ilor în mediul rural ; este ne
voie de brutar după cum și me
canicul auto este indispensabil; 
gatului îi trebuie în egală mă
sură, și ceasornicar, și șpecia- 
list în aparate electrice. Nu 
mai vorbim de medic, inginer 
— șl nu doar agronom, ci și de 
hidroameliorator, piscicol con
structor — de contabil, de pro
fesor. Un întreg registru de 
profesii, în care sectorul de 
prestații deține un rol Însem
nat. generat și condiționat de 
ascensiunea vertiginoasă a satu
lui.

La rîndul său I. Constantin, 
secretarul comitetului comunal 
de partid — Independenta, s® 
întreba mai de mult : Nu cre
dem să fi alcătuit cineva un 
catalog al profesiilor de ca
re are trebuință astăzi satul, 
dar sîntem convinși că numărul 
acestora este considerabil. Este 
un adevăr elementar care, din 
păcate, nu s-a impus, cu forța 
evidentei, celor care sînt la 
răscruce de drumuri. De ce ? 
reluăm noi întrebarea. Cîteva 
cadre didactice încearcă să sin
tetizeze : explicația fenomenului 
o furnizează familia ai cărei 
factori nu înțeleg întotdeauna 
faptul că simpla Intenție de e- 
ducare, nettarijinltă de clarvi
ziune șl de cunoașterea nevoi

lor sociale, nu înseamnă și e- 
ducatie efectivă...

Constatarea că chipul de a 
gtadi al unor părinți este une
ori anacronic, are. în parte, o 
bază reală. Spre pildă, cîțiva 
părinți cu copii ta clasa a 
VHI-a. ne-au mărturisit că vor 
..să-si dea copiii la o meserie" 
ca „să-i vadă la oraș". Meserii
le pe care le-ar fi vrut sînt : 
croitorie, cizmărie, mecanică, 
strungărie, reparații radio, in
stalații electrice etc... Curios 
este. însă, faptul că nimic din 
acestea nu este străin satului, 
nu poate fl disociat de ideea 
actuală de sat. Nu se vădește, 
ta acest caz. artificială tendin
ța de extrapolare față de aria 
rurală pe care o întrețin unii 
părinți la fiii lor și nefondată 
dorința de „a-i vedea la oraș" ? 
Desigur, către industria urbană 
s-au îndreptat și se vor îndrep
ta mulți tineri și de-acum înain
te, o dată cu dezvoltarea, parale
lă, a agriculturii cu continua 
mecanizare a acestora. Dar cre
dem că acestei viziuni a fami
liei se cuvine să i se a- 
ducă un corectiv, sarcina re- 
venindu-I îndeosebi școlii, ca 
și organizației U.T.C., corpului 
didactic, în totalitatea lui. Din 
păcate, sarcina orientării pro
fesionale a elevPor este. în 
majoritatea situațiilor, lăsata 

pe seama profesorului-dlrigin- 
te care, la rîndul său. o „tra
tează" expeditiv, tn două-trei 
teme de dirigentie si acestea — 
de obicei, in ultimul trimestru 
dinainte de absolvire. Nu exis
tă o metodică ta acest sens, se 
lucrează empiric șl. îndeobște, 
documentul în temeiul câruia 
se dau „sfaturi", atît elevului 
cît și familiei, este catalogul" 
Evident, acesta poate constitui 
un reper dar nu un canon și, 
ta orice caz. nu unică bază do
cumentară. Practica obișnuită a 
dirijării elevului către o școa
lă de specialitate sau afla, 
către o profesie sau alta, ta ul
tima perioadă a unuLjpidu șco
lar de cultură geneaală este ex
presia improviza^JET și rezulta
tele sînt. fatal, mediocre. Opți
unea trebuie pregătită din timp, 
chiar din clasa a V-a care mar
chează momentul diversificării 
procesului de Invățămînt în a- 
cest scop, opinează prof. Florin 
Ptetreanu, procesul orientării 
profesionale nu trebuie să se 
rezume numai la orele de diri- 
genției, ci la toate lecțiile clnd 
temele oferă această posibilita
te. In același timp trebuie să 
se evite acele, „lipituri" care 
n-au legătură cu conținutul lec
tici. Mă gindesc apoi la mai 
buna folosire a psihologilor e- 
xLstenți în unele licee... Dar, 
după concepția noastră, în a- 
ceastă pregătire se cuprind o 
serie întreagă de activități : vi
zite în diferite unități industri
ale și agricole, în laboratoare, 
tatfiniri cu practicieni meritorii 

ai celor mal variate profesii, 
vizionarea unor filme documen
tar* de mare atractivitate. ore 
de îndeletniciri practice etc. 
în timn. se cristalizează la edev 
o concepție limpede asupra u- 
neia &au altei profesii. Aceasta 
înseamnă. în ultimă instanță, 
crearea posibilității ca elevul 
să se cunoască, să-și aprecieze 
cît mai obiectiv virtualitățile și 
limitele.

O opinie, considerăm, prețioa
să. ne-a fost oferită In acest 
sens de către profesorul Leoni
da Florea. inspector-șef Ia In
spectoratul școlar județean 
Constanța : Nu se poate face o 
separație între școală și fami
lie în materie de orien
tare profesională. Una este 
de neconceput fără cealal
tă. idealul amîndurora este de- 
săvîrșirea tinărului în formare 
și integrarea lui socială. Cînd 
există deosebiri, acestea provin 
dintr-o înțelegere superficială, 
din partea familiei, a rostului 
angajării tînărulul ne calea u- 
neî profesiuni la fel de folosi
toare în mediul rural, ca gi în 
cel citadin. Este de dorit ca 
școala să aibă în vedere și pro
babilitatea aceasta și în acest 
caz. să organizeze cît mal des a- 
tît lectorate cu părinții în care 
să se discute chestiuni de prin
cipiu. cît șl convorbiri indivi
duale sau ta grupuri restrînse, 
în scopul mai bunei cunoașteri 
a elevului și a înclinației aces
tuia pentru o orientare realis
tă. cu spirit de răspundere, în 
alegerea profesiunii. Echipa de dansuri populare a copiilor de la Căminul cultural din Racovija, județul Argeș
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PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI 

Al P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Marți după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-sa spre pa
trie, delegația de activiști ai Co
misiei Centrale de control și re
vizie a P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de Milos Jakes, pre
ședintele comisiei, care la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

In timpul șederii în România, 
delegația a fost primită de tova
rășul Nicolae Ceauș eseu, secretai 
general al C.C. al P.C.R. De a- 
«emenea, delegația a avut discu
ții la C.C. al P.C.R., la Comite
tele județene Brăila și Brașov 
ale P.C.R, la Comitetul de 
partid al Sectorului III din Ca
pitală și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
municipiul București și județele 
Calați, Brăila și Brașov.
arrrwMaaa

Marți dimineața a sosit în 
Capitală o delegație economi
că din Turcia, condusă de E- 
krem Ceyhun, președintele 
Direcției de coordonare din 
Organizația de Stat a Plani
ficării. In timpul șederii în 
țara noastră, delegația va a- 
Wa^cOiTtacte cu unele institu
ții economice în vederea dez
voltării schimburilor 
ciale dintre România 
cia.

comer- 
și Tur-

La Clubul central al 
„Letea" din Bacău a avut loc, 
marți, o adunare închinată ani
versării a 24 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub jugul fas
cist, la care au luat parte, ală
turi de numeroși oameni ai mun
cii din întreprindere, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat. Au participat reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Unga
re în România. Despre semnifi
cația acestei aniversări și des
pre relațiile de prietenie dintre 
popoarele român și maghiar au 
vorbit Ștefan Croitoru, prim-vice- 
președințe al Consiliului popu
lar județean Bacău, ți Imre Far
kas, consilier al Ambasadei R. P. 
Ungare la București.

Fabricii

INFORMAȚIE
în conformitate cu pianul 

Comandamentului Unificat, 
Intre 25 martie și 1 aprilie 
1969, pe teritoriul R. P. Bul
garia s-a executat o aplicație 
comună la care au participat 
statele majore operative ale 
trupelor de uscat, flotelor ma
ritime militare și trupelor de 
apărare antiaeriană a terito
riului ale R. P. Bulgaria. Re
publicii Socialiste România ;i 
Uniunii Sovietice.

Aplicația s-a desfășurat sub 
conducerea Comandantului 
Suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice 
I. I. Iakubovski.

Aplicația a scos fn evidență 
nivelul ridicat de pregătire o- 
perativă al generalilor, ofițe
rilor ți statelor majore, capa
citatea acestora de a condu
ce mari unități operative de 
toate categoriile de forțe ar
mate.

De asemenea, aceasta a dat 
posibilitatea să fie prelucrate 
probleme de cooperare șl a fa
vorizat întărirea colaborării 
Intre armatele țărilor Trata
tului de la Varșovia.

Dejun In cinstea președintelui Comisiei naționale de colaborare 

economici ți tehnico-științifică din Cuba

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare econo
mică și tehnică, a oferit marți 
in saloanele restaurantului 
„Athenee Palaceu, un dejun 
fn cinstea tovarășului Carlos 
Rafael Rodriguez, membru al 
Secretariatului C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, pre
ședintele Comisiei naționale 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Au participat Bujor Almă— 
șan, ministrul minelor, ceilalți 
membri ai delegației române 
la lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cuba- 
neze de colaborare economici 
și tehnico-științifică, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Din partea cubanezi au fost

Prima sesiune a Comisiei

prezenti Arturo Guzman Pas
cual, ministrul minelor, com
bustibilului și metalurgiei, cei
lalți membri ai delegației cu
baneze.

A luat parte, de asemenea, 
Jesus Barreiro Gonzalez, am
basadorul Republicii Cuba la 
București.

Seara, Carlos Rafael Rodri
quez, membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Comisiei na
ționale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, a părăsit 
Capitala.

La aeroportul Băneasa. oaipe- 
tele a fost condus de Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R-, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, p de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Jesus Barreiro 
Gonzalez, urrbasadorul Republi
cii Cuba la București.

■ life renano-cubancic
de colaborare economici $1 lefi mc*-$iiin|iiic*

In perioada 28 martie—1 apri
lie a avut loc. la București, pri
ma sesiune a Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare 
economică si tehnico-științifică. 

Comisia a analizat modul de 
înrieplintrg a recomandărilor a- 
d opta te anterior de delegațiile 
celor două Uri si a constatat cu 
satisfacție cl In domeniul cola
borării economic* și tehnico- 
Stiintifice dintre România sl 
Cuba s-au înregistrat rezultate 
importante.

Pe bara lucrărilor pregătitoa
re efectuate de specialiștii ce
lor două părți, la seshine au fost 
examinate noi posibilități de co
laborare îi cooperare economi
că. semnîndu-ce cu această oca
zie un Acord de cooperare e- 
conomică în domeniul minier și 
al metalurgiei neferoase.

Lucrările sesiunii i-au desfă
șurat Intr-o atmosferă priete
nească. cordială.

Protocolul încheiat eu acest 
prilej a fost semnat de Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri, pre-

•edintete părții române în comi
sie. rf de Carlo® Rafael Rodri
gues. președintele Comisiei na
ționale de colaborare economică 
și tehnico-^tiintifică. președinte
le părții cubaneze în comisie.

•
In perioadă. în Capita

li a ara: loc si prima ședință a 
subcomisiei româno-cubaneze de 
colaborare îehrico-stiintifică.

Tn baza protocolului semnat, 
din partea romârl de Radu 
Consta n ri r vi cepreședin te
al jȚ- vema men tale da
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, iar din partea 
cubanezi de Arturo Guzman 
Pascual, —fristrul minelor,
comhust felinul ji melalur-

părți iji 
documentații 

specialiști

cele două 
transmite 

vor delega

giei. 
vor
li _ . .
pentru cunoașterea reciprocă a 
realizărilor tehnico-științifică 
In special în domeniul industrii
lor minieră, construcțiilor de 
mașini, chimică ai al agricul
turii.

FĂRĂ NUMĂR
DE ORDINE

— Am descoperit un docu
ment celebru. Dintr-un foc 
facem rost de inel cîteva 
zeci de oameni celebrL

— Ați făcut ceva săpături 
arhelogice ?

— Nu, am fost la odihnă 
la Tușnad vila 48, camera 12.

— Bine, dar documentul ?
— Nu am 

era pe ușa 
ea, o seamă 
bri au scris

Spune-i _ ______
Tudor Popescu, că altfel se 
tipărește Enciclopedia fără ei.

— Unul scrie (pe ușă bine
înțeles) „Amintire DILA 
GRIGORE. Aici am petrecut 
concediul de ODIGNA pe 
anul 1965".

— Să sperăm că în 1969 nu 
o să mai meargă la ODIGNA 
și o să urmeze niște cursuri 
de limba română".

— Altul : „Aici, alături de 
prietenii MIEI am să scriu 
și eu citeva rînduri".

— Și a scris ?
— Scris : „Sînt din Comu

na Deleni refl. Dobrogea — 
Stoicii Mircea”.

— O să-1 știe acum tot sa
tul cît e de... scriitor.

— încă unul : „Aici am pe
trecut cursul de brigadier la 
data de 19 II 1982 pînă la 
1 III 1962 Ion Neacșu din 
CAZMIR".

— Dacă mai „petrecea" o 
lună, scria sl pa acoperiș. 
Mai sînt ?

— Sînt ! „Aici la Tușnad 
m-am îndrăgostit de Nlkl — 
Marinică".

Tovarăși de la stațiunea 
Tușnad. vă rugăm să trimi
teți ușa lui Niki ca să afle 
b’ata fată cît a iubit-o Ma
rinică.

— Mai sînt ei mulți, dar 
sâ-ți mai spun ce scrie unul : 
„Aici In această vilă 48. ca
mera 12. am petrecut conce
diul pe anul 1967. Urez tu
turor oamenilor muncii ( ! !) 
concediu plăcut NICU — Fa
brica „Luceafărul" str. Izvor 
nr. 69".

— Impresionantă grijă față 
de semeni. Mal sînt ?

— Destui...
— Cred că ne ajung atitea 

„celebrități" care nu îngri
jesc bunul obștesc.

putut să-1 aduc ; 
șifonierului. Pe 
de oameni cele- 
niște „cugetări-, 
repede, tovarășe

Prin decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Alexandru 
Sobaru a fost numit în func
ția de președinte al Colegiu
lui Oficiului National de Tu
rism al Republicii Socialiste ' 
România.

La sediul Misterului 
Transporturilor Aflto» Navale 
și Aeriene MVttysfpfat marți 
dimineața lucrările reuniunii 
grupei de îuaru mixte româ- 
no-iugodlave pentru transpor
turi.

Sub auspiciile Academiei Re
publicii Socialiste România și ale 
Academiei Regale Suedeze de 
Științe Inginerești s-au deschis 
marți dimineața, în aula Acade
miei, lucrările Simpozionului ro- 
mâno-suedez cu tema „Separa
rea și analiza biochimică-.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

gospodăriei, a venit sâ 
ne releve versuri „noi". 
Și-a muiat creionul chi
mic de conțopist amârît 
în gura și a compus, în 
maniera de el ridiculiza
ta cu numele de „foaie 
verde', poeme care vor 
fi paradoxal și folclorice 
(deci, de circa a douâ 
mii de ani, bâtuți pe 
muche) și noi (contempo
rane, adicătelea, cu mo
mentul în care domnia 
sa și-a cumpărat palton 
și aragaz). Casa creației 
populare a cumpărat 
„podoabele' acestea și 
nu ne-am mirat auzind

SACBILECIU

ROMANIA
Moment solemn la Orleans: I 
so înmînează trofeul echipei 
cîștigătoare a turneului 

reprezentativa României I

“ («J

Turneul „celor cinci", organizat din Normandia de Jos pînă 
la malurile Loirei, a fost o partitură orchestrată excelent. 
se va repeta, la anul, cu prilejul C. M. de handbal masculin 
care se va desfășura tot aici. Așa cum se știe, rolul «e 
soliști a revenit handbaliștilor români care au cîștigat strălucit 
competiția : din patru meciuri, patru victorii, iar ultimele dou^ 
în fata celor mal puternice echipe, R. S. Cehoslovace, R. F. a 
Germaniei, la scoruri concludente. Succesul se adaugă palma
resului prestigios al handbalului românesc.

Turneul Franței, prin ineditul lui, prin faptul că reunea 
foștii campioni mondiali — românii — cu actualii — cehoslova
cii — precum ?i echipa R. F. a Germaniei, care din ultimele 
20 de partide nu pierduse nici una, alături de cele ale Spaniei 
și țării gazde, s-a impus ca unul dintre evenimentele iportive 
de prim rang ale sezonului.

Martor ocular la acest turneu, voi încerca sa prezint, ainteuc, 
cititorilor ziarului nostru, „scenariul" călătoriei șl confruntări
lor de forțe din arenele sălilor franceze.

pe Main. Bonn, se transmiteau* 
pe calea undelor, aprecieri mă
gulitoare la adresa echipei țării 
noastre : „Românii au fost d« 
departe cei mai buni", „Ei si-au 
cruțat talentul si forța pentru 
ultimele partide cu cei tari" etCL 

Băieții noștri, care au avut£ 
mult de muncit în primele me
ciuri. au terminat acest n 
ton printr-un week-end sc 
bat la față, impunînd pîn 
urmă turneului o suveran 
absolută, trecînd peste toati 
rierele ieșite în calea 
Gruia a devenit simpatia t 
nelor. Cînd antrenorii îl 
neau pe bancă, publicul îi 
da numele. După ce antra 
Konig l-a văzut în mecli 
vest-germanii si a Intuit c 
ricol reprezintă pentru < 
săi, campionii lumii, „i-a i 
ficat o gardă de corp per 
Iă“. Dar bombardierul r 
nu și-a pierdut calmul și 
stil. El i-a lăsat pe Oțelea 
neș, Samungi, Goran, Mold 
Marinescu, să acționeze dt 
clndu-i pe aceștia si atri 
astfel, adversarii, apoi Isl 
mana pe drum supravegh 
care-1 înhățau de oriunc 
oricum și trecea la acțiun 
cisive.

Seara, la banchetul de 
oferit într-un castel din 
pierea Orleans-ului, 1 
noștri au fost asaltați. I 
simplu de ziariști. Bucuriil 
mai evidente cînd contra 
cu tristețile. Antrenorul în 
lor. Konig, părea cel mal 
om al banchetului. „Cea 
bună tehnică a handb 
este... tinerețea". Cea mal 
nică" echipă a turneului a 
cea a Cehoslovaciei... 30 d 
Cele mai tinere ? Ale Roi 
•1 Franței—

Ia elegantul hotel de Beauvoir. 
In discuție nu era atît meciul 
ce urma să aibă loc peste citeva 
ore, cît cel de seara trecută cu 
vest-germanii. Revanșa fusese 
luată, rezultatul unui meci Pe 
teren neutru cîntărește mai 
mult în balanța aprecierilor de- 
cit o victorie acasă. Primul 
care-i felicitase fusese Otto 
Seeger, președintele Federației 
vest-germane ! Era apoi un as
cendent moral nu lipsit de im
portantă. Dar iată că si cam
pionii lumii sînt obligați, în 
urma unui joc remarcabil pres
tat de toți componenții echipei 
române, să se dea bătuți. Româ
nia învinge Cehoslovacia net î 
19—11. O diferență de puncte

greu prin aglomerația Parisului. 
Se apropie ora începerii primei 
partide și 
de poarta 
află Stade 
noul sediu 
de mașini 
imposibilă
Unii conducători, ca să . 
urcă pe trotuare. Dar nici aici 
nu-șl găsesc locul pentru ci

Cea de-a doua gazdă a
turneului — orașifl
Evreux, situat la o dis

tantă de vreo 100 km de Paris.
Abordînd din toate unghiurile 
șansele echipei Franței în me
ciul cu România, ziarul 
„L’equipe", după ce remarcă 
„noul val" în formația gazdă — 
promovarea cîtorva tineri : Or
sini, Nita, Gallant — scrie t 
„Numai o mare echipă a Fran
ței ar putea să ajungă să facă 
să tremure în seara aceasta pe 
foștii campioni ai lumii. O vom 
descoperi oare la Evreux ?“ 
Ambițiile băieților noștri au 
crescut și aceasta n-a fost cu 
putință. Echipa a evoluat mal 
bine șl a învins Franța cu 
16—11. Numai apărarea agresivă 
a francezilor a făcut ca „pagu
bele" lor să nu fie mal mari. 
Gruia și-a exploatat mai bine 
forța explozivă din brațul stîng 
și la pauză avea marcate 6 
puncte — 10 fn total. Oțelea, pe 
Iîngă rolul de a fi creierul echi
pei, a punctat și el cu dezinvol
tură de 3 ori. Dintre particula
ritățile acestei partide se des
prinde si aceasta : Gruia a ratat 
2 lovituri de la 7 metri iar Penu 
a apărat 2 lovituri de la 7 m.

După cele două victorii la ac
tiv, semnele de întrebare asupra 
șanselor în ultimele două me
ciuri cu „cei doi tari" — Ceho
slovacia și R. F. a Germaniei — 
apar pregnant în continuare. 
In deschidere, la Evreux, echipa 
lui Duda învinsese Spania, în 
urma unui joc viguros, plin de 
fantezie, cu 25—16 care Înlătură 
orice dubii. în zidul de nepă
truns al jucătorilor cehoslovaci 
toate atacurile spaniolilor se 
spărseseră neputincioase. Mi-am 
amintit atunci cum se încinse
seră spaniolii, la taifas, la re
cepția de la primăria orașului, 
cu cîteva ore înainte, pe Iîngă 
mese cu Dubonnet și vinuri 
de Normandia. și mi-am zis, așa 
pentru mine, că prietenia cu 
Bachus nu-i bună întotdeauna...

Ziua de vineri a fost zi de o- 
dihnă și băieții noștri au privit 
din tribunele sălii Pierre de 
Coubertin din Paris adversarii. 
Ea a fost, cum și bănuiam de 
altfel, nu numai o zi de odihnă 
ci si un sfetnic bun.

noi slntem departe 
Saint-Cloud, unde se 
Pierre de Coubertin, 
al turneului. Fluviile 
care se-ntretaie fac 
dirijarea circulației, 

scape

SPECTATOR IN

„LE TOURNOI DE FRANCE" *)

care scutește cronicarul de prea 
multe comentarii. Victoria cate
gorică a furnizat însă destule 
subiecte și motive de speculații 
pentru specialiști și ziariști. 
Mai ales pentru cei ce acorda
seră inițial creditul învinșilor 
noștri. După meci, după ce bă
ieții noștri primiseră, în aplau
zele asistentei, Cupa oferită de 
primarul orașului, de la cabi
nele telefonice ale Palatului 
Sporturilor se cereau cu insis
tentă legături cu cele 5 capitale 
ale Urilor participante. Am re
ținut cîteva fraze : corespon
dentul ziarului „Le Figaro", mai 
circumspect, dicta : „România a 
cîștigat turneul de handbal al 
Franței. Tnfrîngerea campionilor 
mondiali nu a constituit o sur
priză. Căpitanul lor. Mareș, șl-a 
rănit mina dreaptă vineri seara, 
la Coubertin. Radiografiile au 
evidențiat o fractură și vetera
nul Duklăi din Praga nu va mai 
putea juca decît după 40 de 
zile". Autorul articolului recu
noaște că în vreme ce tactica 
Cehoslovaciei de a ține In per
manență cîțiva jucători — Klim- 
cik, Podrygala, Kavan — pe 
Iîngă Gruia n-a reușit: „ea ar 
fi putut fl fructuoasă dacă ro
mânii n-ar fi atașat și ei un ju
cător care să-1 urmărească pe 
excelentul trăgător Duda. Dacă 
vedeta română a reușit să scape 
urmăritorilor sai. și a făcut sim
țită valoarea brațului său stîng, 
mareînd 4 puncte, Duda a fost 
complet neutralizat. Dar să nu 
uităm : căpitanul Oțelea a fost 
marele făuritor al victoriei ro
mâne. El si Gunes au exploatat 
la maximum teama pe care o 
Inspira adversarilor talentatul 
lor coechipier Gruia". Mai ge
neros și obiectiv, se pare, cores
pondentul ziarului „L’âquipe- 
și-a intitulat cronica : „România
— suverana turneului de hand
bal-. La Madrid.Praga, Frankfurt

pietonii, pentru a putea trece, 
le iau pe sus mașinile si le îm
ping dincolo de bordură.

...Iată-ne în fața primului ad
versar de „calibru" : echipa 
R. F. a Germaniei. De data a- 
ceasta, însă. Fortuna cochetează 
cu băieții noștri. Ei fac un joc 
excelent și cuceresc inimile ce
lor 4 200 de spectatori. Victoria 
le revine în urma subordonării 
acțiunilor unei gîndiri tactice 
realiste — o defensivă bine or
ganizată. Zidul lor pare un ba
raj de „sîrmă ghimpată" gi tu
narii turneului — adversarii 
noștri marcaseră cele mai multe 
goluri realizînd o adevărată 
performanță de eficacitate — fn 
fata „7“-ului nostru au înclinat 
steagul. Ei nu reușesc decît o 
singură dată să ne egaleze, la 
1—1, apoi conducem detașat, 
rămînînd într-un permanent a- 
vantaj uneori chiar de 6 goluri. 
Gruia a fost din nou în zi bună; 
în final, cîștigăm cu 20—16 și 
reeditarea unei mari finale, Ro
mânia — Cehoslovacia, este 
iminentă.

balada lui Corbea, cu 
începutul știut dar cu un 
final în care duduie 
tractoare și în care dra- 
go-ste rimeazâ cu S.M.T. 
Am auzit poezii popu
lare jlll) despre asigura
rea incendiilor ori des
pre C.E.C.

Scrieți, fraților, versuri 
cile vreți în iambi, trohei, 
onapesfi, amfibrahi dar 
lâsați tiparul sacru 
versului popular 
pace 1

Deschid televizorul 
dansuri 

au pan- 
rog, o- 
Muzeul 
dar au

INTILNIRI CU SPORTIVII
DV. PREFERAȚI

AL 8-LEA DIALOG

al 
în

la

— Tovarăș* Aleza Carrtzu 
știu că «înteți ncesabru ai 
subredaeției noastre, dar da 
probleme da efre nu stă 
ocup eu.

—- Nu-Î nici o jonglerie. Pa 
tot central oraăului Petro
șani nu mal tatflnerti nici 
o firrr.â. Consiliul municipal 
a hotârit înlocuirea firmelor 
vechi cu firme cu neon

— Pînă aici nimic rău : 
dacă avem bani de ce să 
nu-i cheltuim.

— Dacă s-ar fi rezolvat ar 
fi fost bine, dar au rămas 
așa. Acum conducerile uni
tăților comerciale pun firme
le vechi la loc, cei de la 
municipiu le dau jos. Așa 
că, alimentarele, policlinicile, 
centrele de piine, restauran
tele se scufundă în anoni
mat.

— E clar : ne trebuie deci 
un naș.

★
eleva Mirela Mîrza 
strada Donath,

— Sînt 
din Cluj, ______
cui VII, ap. 8.

— Cu ce problemă ?
— Cu abonamentul 

„Sefnteia tineretului".
— Ați nimerit bine, 

mal avut niște discuții cu di
fuzarea presei. Să auzim.

— Cu chitanța nr. 540 918 
(seria E) 1968 am depus 
suma de 24 lei la Direcția 
județeană P.T.T.R. Cluj, sec
ția Difuzarea presei, pentru 
un abonament pe primul tri
mestru al anului 1969. Au 
trecut două luni și nu am 
primit nici un număr de 
ziar. Am intervenit la facto
rul poștal, la Liceul „MihaiJ 
Emlnescu" prin care am fă
cut abonamentul, am inter
venit Ia Difuzarea presei, dar 
tot nu primesc nimic.

„Tovarăși de la Difuzarea 
presei 1 Atunci cînd jos sem
natul a scris in ziar că o 
vînzătoare a refuzat să-i dea 
„Scînteia tineretului" pentru 
că : „erau prea dedesubt-, 
ați răspuns că abia sosiseră 
ziarele ți nu erau încă sor
tate. In cazul elevei Mirela 
Mîrza ce răspuns ne dați ?

blo-

la

Am

GH. NEAGU

• Dt «TAXI-A
■vr*U *■ Galati a Sat 

!a n ms
O BMW te bort ru

Ote£ — rrînd • teaeteft 
• bnrtaUa te U ■ at 
mar» mnh'aute •— poate fl

emisiunea de 
populare. Fetele 
tofi Guban (mâ 
pincuțele sînt la 
Satului, înțeleg), 
și podoabe din vinilin 
ori sînt boite cu cirmî- 
zuri ca divele de la 
^AAovJin Rouge', iar băr
bații În cioareci (a la Te
xas) sînt puși să ridice 
picioarele ca balerinele, 
să se salte unii pe alții 
ca la circ. Gne a îndrăz
nit ? Dansurile ne-au ră
mas neștirbite *n frumu- 
se*e peotnj câ le-am c- 
pârat, di.- generație în 
generație. Dansul ae •- 
stradă • chemat să înlo
cuiască — substitui n- 
du-i-se — densul ae 
zîne și de fe*i-frumoși ol 
Poporu -i ?

Ate*-^er se aterteczd 
la tezaurul cu trudă c- 

pînă la noi I
Minor atace ca tori n- 

eeru sâ ctevinâ înflâcă- 
rc-i cpârăteri ci respec- 
M-J pertei crea* «e foX- 
donce, pentru ca isn- 
oostura sâ f-e canoe m- 
rcte.

S-ar 
S ngț_r 
ptardâ 
doat» 
dăru<ti __ _________ ____
regn Doc•«. Să veahem |

Iată-ne. așadar, din nou 
pe străzile „orașului lu-

1 mină-. O eccală de două 
z”e. Băieții noștri și-au lăsat 
echipamentul la hotel. îmbar
cat! Intr-un autocar, străbatem

§i ceasul ultimului act al 
turneului a sosit. Onoarea 
de a găzdui finalul care 
decidea echipa cîștigătoare a 

trofeului i-a revenit orașului 
Orleans de pe Loire, o așezare 
deosebit de pitorească, cu o is
torie extrem de interesantă — 
să ne gîndim numai că ea a 
dat-o istoriei Franței pe Ioana 
d’Arc. Primăvara sosise mai re
pede în acest oraț al florilor, 
minunatele parcuri șl văzoafele 
Loirei îi chema irezistibil pe 
localnici la plimbare si pescuit. 
In vreme ce facem cunoștință 
cu orașul, sportivii se odihnesc

Peste turneul din 1 
s-a tras cortina, da 
soadele lui. cele pal ■ 

cale, vor rămîne o amint 
neuitat. Specialiștii vor î 
ce desigur, pe toate fațete 
Iul de joc al echipelor, i 
se edifica și spre a-și de 
preciza învățămintele ce 
desprinde de la o ase 
competiție de anvergură, ] 
„tabăra" noastră, acum, di 
sortii au decis să întîlni 
seria viitorului C.M. dou 
tre formațiile cu care ne-a 
surat forțele — R.F.G. șl ' 
— „turneul celor cinci" i 
un test cu valori și semn 
în conturarea perspective: 
rarhizările făcute — cine 
— poate ae vor repeta, și r 
rlm din tot sufletul, gf la 
Dar cine poate avea ap 
certe, cînd întrecerea sdoi 
capabilă de surprize din ce 
imprevizibile și spectaculo

VASILE CABU1

*) Veil începutul tn Ni 
al ziarului nostru.

(Vi P<t O

totul nejurtifscstâ. ei
nu ae acțieneazâ cw fewitete 
în amenajarea «nprafețelar pr» 
tru irigat, deși cunditi eăhtâ. 
Nici in privința instruirii a«M- 
citorilor și tehnicienilor rare isc 
deservi mașinile apicole ea 
care se va lucra în 
fura, 
bine.
țiem acum demonstrațn prac
tice".

Ulterior inginerul hortiviticc! 
de la direcția agricolă, Flavius 
Surianu. avea să ne declare că 
de fapt discuțiile cu reprezentan
tul C.S.A. din care la unele a- 
sistase, nu vor avea nici un e- 
fect „pentru câ, afirma dînsul, 
indicații se primesc multe de la 
Consiliul Superior al Agricultu
rii dar, parca toate trebuie și 
pot sa fie respectate Cu 
cuvinte, lasă să spună cei 
sus ce vor pentru că de aia 
puși acolo, iar noi, aici, 
facem tot ce știm. E numai un 
prim aspect întîlnit la prima 
treaptă județeană. Cu cît cobori 
însă mai jos, constați că între 
ceea 
tează 
cută, 
mare, 
vechi

trcburile nu stau delee 
Va trebui de acte* ii iai-

alte 
de 

sînt 
jos.

ce trebuie, ce se rapor- 
și ceea ce practic se exe- 
discordanța este și mai 
In toate unitățile solariile 
au fost reparate și în cea

d« M Ov

• FEDERAȚIA 
ITALIANA a anun
țat câ a delegai ca 
arbitru la meciul de 
fotbal Român ia-Gre
cia programat li 16 
aprilie Ia Atena. In 
preliminariile cam
pionatului mondial, 
pe Antonio Sbardel- 
I*. Ca arbitri de tușe 
rar oficia, de aseme
nea. doi italieni : 
L'jelar.o Gtuntl și 
Alberto Pic aia o.

•LA MONTE 
CARLO a început 
un mare turneu la-

R I DIA bl
temation^ de șah la 
care participă 
maeștri 
nAli din 
S.U.A.. 
România. _________
da. Ungaria. R. F. a 
Germaniei și alte 
teri. In prima rundă, 
șahistul român Flo
rin Gheorghiu (cu 
piesele albe) l-a în
vins pe Iugoslavul 
Ostoici. Portisch a 
dstigat la Rossolimo. 
Uort a remizat cu 
Lom bard L Partidele 
Teschner — Smîslov, 
Bronstein — Benko 
și Honfi — Schmidt 
«-au întrerupt-

mari 
in terna ți o- 

U.R.S.S.. 
Iugoslavia. 
Cehoslova-

• CURSA IK 
NAȚIONALA 
tă desfășurat 
Angouleme s- 
cheiat cu vi 
cunoscutului 
francez Jacquej 
quetil, cronor 
pe distanta de 1 
cu timpul de 
33”. La 10” de 
gător a sosit ur 
ton numeros de 
oliștl din care f 
parte, printre 
francezii Camp 
Dannat. Dizier, 
lone și italianul 
manion.

i-a și executat 
ie spusese la 
Iată însă că 

dăm tm exem- 
hectare de so~

mai mare parte 
plantatul — ni 
direcția agricolă, 
la Lovrin, ca să 
pint, din cele 3,3
larii pe 2 hectare existau doar 
dțiva stilpi rămași înfipți în 
pămînt din anul trecut. La

eonstruiască focă 3 hectare, dar 
după cum ne spunea președin
tele cooperativei, tovarășul Pe
tru Feneș, orcanele agricole ju
dețene i-au interzis cu desâvîr- 
șiie. De ce ? — l-am întrebat 
pe același inginer horti viticol de 
la direcția agricolă, Flavius Su- 
rianu. „Ei au prea multe, ne-a

MANA NEIERTĂTOARE
PENTRU PRODUCȚIA

DE LEGUME
Tomnatic, pentru cele 90 
hectare legume, planificate 
produce în acest an, nici 
reproș. Un alt aspect de altă 
natură ni s-a dezvăluit totuși și 
aici. Unitatea, alături de cele 
6 hectare sere tip industrial și 
un hectar solarii construite în 
anii trecuți, în săptămînile din 
urmă a mai realizat încă 5 
hectare solarii noi. Materiale și 
posibilități ar fi avut să mai

de

un

răspuns dînsul. Cineva de la ju
deț s-a opus pe motiv că 
cest 
prea 
vrea 
este 
rect, 
lucru și alți salariați ai direc
ției agricole.

In multe unități, faptul că o 
parte din culturile din prima e- 
pocă n-au fost plantate sau în-

a- 
președinte vrea să o ia 
mult înaintea altora, prea 
să se afirme". Răspunsul 

de-a dreptul uluitor. Indi- 
ne-au spus cam același

sănrfnța’.e. este motivat de «ta
rea neprielnică a timpului. Cl 
nu acesta e motivul e ușor de 
demonstrat ’ Așa, de pildă, în 
timp ce cooperatorii din To
rn antic au reușit să însămînțeze 
toate cele 47 de hectare cu 
cartofi timpurii, vecinii lor, cei 
din Lovrin, deși au în plan nu
mai 3 hectare, nu au plantat 
nici un ar.

Tn legătura cu aceste consta
tări am dorit să cerem unele 
explicații la Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole. Și am 
bătut la multe uși. La toate însă 
ni se dădea aceeași adresă: 
mergeți la Direcția agricolă ju
dețeană, specialiștii de acolo 
răspund de îndrumarea tehnică, 
ei vă pot oferi și operativa 
campaniei, cauzele stadiului în 
care se află și orice alte relații- 
Sigură adresa, nimic de zis, dar 
acest organ atunci cu ce se o- 
cupă. Este timpul ca și unii și 
alții și direcția agricolă și u- 
niunea să treacă la acordarea 
unui sprijin și îndrumări prac
tice și eficiente unităților și 
împreună cu acestea să stabi
lească măsurile ce se impun în 
vederea înlăturării neajunsurilor 
ce se resimt pentru ca produc
ția de legume să fie pregătită 
și să se realizeze pe toate su
prafețele, inclusiv cele suplimen
tate.

(Agerpre
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Lucrările
■Miletului

celor 18 state
GENEVA 1. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Ședința de marți a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva s-a des
chis printr-un moment de recu
legere în memoria fostului pre
ședinte al Statelor Unite, D. Ei
senhower.

Au urmat apoi lucrările pro 
priu-zise, în cadrul cărora șefa 
delegației suedeze, Alva Myrdal, 
a exprimat părerea că prima sar
cină a conferinței ar trebui să 
fie abordarea problemei interzi
cerii exploziilor nucleare subtera
ne și negocierile în vederea li
mitării sistemelor nucleare stra
tegice. Ea a amintit propunerile 
prevăzute în proiectul suedez de 
interzicere a experiențelor nu
cleare, care nu au un caracter 
pașnic, inșistind asupra necesită
ții controlului. Vorbitoarea a cri
ticat pe reprezentanții puterilor 
nucleare care, a spus ea, conti
nuă să neglijeze problema inter
zicerii exploziilor subterane.

Șeful delegației poloneze, H. 
Jaroszek, a dezvoltat teza după 
care condiția asigurării securită
ții tuturor țărilor este dezarma
rea generală și totală, sub con
trol internațional- Totodată, re
prezentantul polonez a insistat 
asupra necesității de a se inter
zice folosirea armelor nucleare 
și a se proceda la dezarmare pe 
scară regională, prin crearea de 
zone denuclearizate.

Șeful delegației Cehoslovaciei, 
Milan Klusalc, a arătat ca încor
darea care se mențină în rela
țiile internaționale reclamă mă
suri de natură să contribuie la 
destindere pe calea negocierilor 
El și-a exprimat speranța în a- 
propiata ratificare a tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare de către toate statele sem
natare. Amintind Apelul confe
rinței de la Budapesta a țărilor 
membra ale Tratatului de la Var
șovia, șeful delegației cehoslova
ce a subliniat necesitatea organi
zării unei conferințe europene, 
care să permită stabilirea unui 
climat de securitate și de coexis
tență pașnică, prielnic, în același 
timp, negocierilor pentru dezar
mare.

3

provincia Bach Dang ridici»-R. D. VIETNAM. — Membri ci unei formațiuni militară din 
du-fi nivelul pregătirii de luptă

M-*"-

Disputa dintre Peru și I. P. C
la intra în vigoare amendamentul

Statele Unite și Peru au în
ceput cea de-a treia xăptămînă 
de tratative intense pentru solu
ționarea conflictului provocat de 
exproprierea propietăților socie
tății nord-americane „Internatio
nal Petroleum Company* (I.P.C.) 
Trimisul special al președinte
lui Richard Nixon, John Irwin a 
fost primit de președintele Pe
rului, generalul Juan Velasco 
Alvarado, urrnind ca el să se în- 
tilnească in continuare fi cu alte 
oficialități de la Lima.

Citind surse guvernamentale 
peruviene, agențiile de presă re
latează că negocierile s-au in
tensificat în mod deosebit acînd 
în vedere faptul că la 4 aprilie 
intră în vigoare amendamentul 
„Hickenlooper", în baza că
ruia S.U.A. urmează să sisteze 
orice asistență economică acor
dată Perului dacă acesta nu nu

plăti compensațiile pretinse pen
tru exproprierea posesiunilor 
I.P.C., deși guvernul perucian a 
depus un C.E.C. de 71000000 
de dolari care urmează să fie re
mise I.P.C., numai după achita
rea datoriilor acesteia față de 
guvernul peruvian, evaluata la 
aproape 1 miliard de dolari. 
S.UA. susțin că acesta compen
sa {ii ar acoperi numai hstuLgu- 
le de la rafinăria de la Taiere 
și nu toate posniunde expropria
te ale I.P.C.

Medalii de aur
pentru invenții 

românești

PORTUGALIA:
Dai aa

wsirw

Premierul

inițiativă bună"
suedez Erlander despre convocarea uns

conferințe consacrate securității europene

Primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, care a partici
pat Ia Conferința de la Viena 
a liderilor partidelor socialiste, 
a declarat unui corespondent 
al agenției M.T.I. efi „după pă
rerea guvernului său, convo
carea unei conferințe consa
crate securității europene este 
o inițiativă bună. Sîntem gata 
să participăm la o asemenea 
conferință, însă considerăm că 
o condiție preliminară a suc
cesului acestei acțiuni constă 
in temeinica ei pregătire. Iată 
de ce este foarte important ca 
toate problemele care vor fi 
incluse in ordinea de zi să fie 
clarificate In prealabil. După 
părerea noastră, a continuat 
premierul suedez, una din te
mele care ar trebui discutate 
este comerțul dintre est și 
vest. Noi, suedezii, am consi
derat întotdeauna că integra
rea economică a Europei de 
vest nu poate împiedica cola-

borarea cu Estul, întrucît toa
te popoarele sînt interesata ca 
economia Europei să nu se 
scindeze în două părți. Lichi
darea divizării ar aduce tutu
ror țărilor un progres și o în
florire mai rapidă".

Amintind că participanții la 
reuniunea socialistă de la 
Viena au discutat apelul de la 
Budapesta, Bruno Pittermann, 
președintele Internaționalei 
Socialiste, a declarat la rîndul 
său : „Părerea noastră este că 
inițiativa de a se convoca o 
conferință europeană pentru 
problemele securității merită, 
fără îndoială, o mare atenție. 
Credem că înaintea convocă
rii unei astfel de conferințe 
este necesar să se elaboreze 
planurile corespunzătoare și 
să se stabilească, de exemplu, 
cine trebuie să convoace o 
asemenea conferință euro
peană".

In cadrai unul turneu efec
tuat In mal multe state euro
pene, ministrul de externe 
al Republicii Argentina, Nl- 
canor Costa Mendez, po
posește în România.

Deși cele două țări ^e află 
la o distantă apreciabilă, fi
ind despărțite de mai multe 
mii de kilometrii, relațiile 
româno—argentiniene au de
pășit de mult faza incipientă, 
puțind fi considerate ca tra
diționale. încă din 1881 Ro
mânia a hotărît să deschidă 
la Buenos Aires unul din pri
mele el consulate. In perioa
da dintre cele două războaie 
mondiale, relațiile româno- 
argentlnlene an cunoscnt •»« 
nou stadiu de dezvolt

produse chimice, pentru care 
se primesc mărfuri tradițio
nale argentiniene : lină, piei, 
textile, tananti etc. Această 
evoluție a fost însoțită de un 
interes reciproc crescînd al 
celor două popoare pentru 
cultura celuilalt. Festivalul 
de la Mar del Plata a con
semnat citeva succese de 
prestigiu ale tinerel noastre 
producții cinematografice 
(premiile primite de filmele 
românești „Tudor", „La pa
tru pași de infinit** sau „Du
minică la ora 4î“). Demnă de 
remarcat este de asemenea 
intensa activitate de tradu
cere și edits r» - ••

Orientul Apropiat
MESAJ AL PREȘEDINTELUI DE GAULLE ADRESAT 

PREȘEDINTELUI NASSER
președintelui Franței, Charlei 
de Gaulle.

Potrivit ziarului, acest mesaj 
esie un răspuns la meaajul 
trimis de președintele Nasser 
pr.n intermediul Iul Mahmud 
rnrn. consilierul președinte
lui R-A-U. pentru probleme 
extene, cu prilejul vizitei ne 
care acesta a electuat-o în 
Franța in cursul lunii martie.
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la exrc se mu ek. ■ mkmAo 
IP Means R_S CcUdan 
re. R- D GeraLlae, R_P. Palaae. 
BepafeBsil Seeialistc România, 
R-P. Ungare. E.R.S.8., șefii mi- 
aiuilor diplomatice ungare în 
țările europene transmit in a- 
eeste zile guvernelor țarilor eu
ropene Apelul statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
către taste statele europene, 
semnat la consfătuirea din 17 
martie 19@ de la Budapesta a 
Comitetului politic consultativ.

Evoluți 
relațiilo

argei

ARGENTINA. — Intensă activitate în rada portului 
Buenos Aires

Oficiosul portughez DLARIO DE MANHA acrie, cu evidente 
accente de alarmă, zilele trecute î „Primăvara aceasta are toate 
simptomele unei primăveri furtunoase. Tulburările ar putea lua 
o amploare rar întâlnită . De fapt, tulburările sau, în limbaj mai 
direct, mișcarea protestatar-opozițiomstă din Portugalia a luat de 
pe acum o amploare care îngrijorează virfurile guvernamentale 
de la Lisabona.

Pe parcursul unei singure săptămîni:
• Aproape 20 000 de muncitori din Lisabona și Porto au par

ticipat la acțiuni greviste în sprijinul revendicărilor economice și 
al luptei pentru recunoașterea sindicatelor lor, actualmente ile
gale. (Ministtul de interne Antonio Conțalves Rapozate afirma 
că „niciodată în ultimele patru decenii legea care interzice gre
vele nu a fost încălcată de un atît de mare număr de muncitori" 
și aprecia că „autoritatea se află în fața unei escaladări a miș- 
cării subterane sindicale").

• 2 800 de funcționari ai poștei au organizat o grevă de două 
zile (prima grevă a funcționarilor de la o instituție de stat, de la 
instaurarea salazarismului).

• Peste 600 de personalități catolice — preoți și intelectuali 
din întreaga țară au demonstrat printr-o întrunire — dezbatere de 
protest în incinta catedralei Sao Domingos din Lisabona împo
triva războiului colonial din Angola care înghite 40 la sută din 
bugetul statului portughez.

• Studenții facultății de științe juridice din Lisabona au ini
țiat o campanie de adunări de protest împotriva războiului colo
nial din Angola și Mozambic. La această campanie care a cu
prins, practic, toate cele cinci centre universitare din țară au 
participat, în decursul a trei zile, 25 000 de Studenți.

• întors după opt luni de exil în insula Sao Tome, reputatul 
Jurist Mario Soares a lansat un apel pentru crearea unei „gru
pări largi democratice" care să reunească opoziția anti-salaza- 
ristă. In numai două zile, 239 de personalități ale vieții culturale 
și sociale portugheze au răspuns acestui apel, constituindu-se o 
comisie pentru redactarea unui manifest-program.

Paralel cu aceasta recrudescență a frâmîntărilor sociale și po
litice, se remarcă ceea ce corespondentul lui NEW YORK TIMES 
în capitala lusitană denumește „o acțiune concentrată a extremei 
drepte" care, acuzîndu-1 pe premierul Caetano de „crearea unui 
climat de toleranță, excesivă" face presiuni pentru declanșarea 
unei noi runde de represiuni. Majoritari în cabinetul portughez, 
exponenții „liniei dure" își impun, în mare măsură, punctele de 
vedere. Un comunicat guvernamental publicat în capitala lusitană 
preciza că „politica guvernului nu poate lăsa nici o îndoială că 
un dialog cu opoziția este actualmente inutil și periculos". Ceea 
ce, înseamnă, automat, dezavuarea vechilor promisiuni ale lui 
Caetano despre „începerea unui dialog cu opoziția". Ministrul 
apărării, generalul Sa Viana Rebelo a anunțat că se elaborează 
un decret care va anula amînarea stagiului militar pentru motiv 
de studii „în cazul studenților care participă la manifestări neau
torizate" (ceea ce echivalează cu amenințarea unei înrolări for
țate în detașamentele coloniale). Ministrul instrucțiunii publice, 
Ramo Solis a acționat „operativ" închizînd temporar cinci fa
cultăți din Lisabona și Coimbra și anunțând „noi masuri dras
tice". Secretarul general al președinției consiliului de miniștri, 
Francisco do Cazai Ribeiro, a comunicat presei că anularea din 
noiembrie trecut a decretului privind „exilările preventive" a fost 
Ia rîndul ei... anulată și că s-a revenit la exilări „ca o forma de 
profilaxie verificată în interesul securității elementare politice". 
Este, însă, foarte îndoielnic că metoda represiunilor sub for
mula „salazarismului fără Salazar" va putea menține sub control 
o situație explozivă. Există, dimpotrivă, motive să presupunem că 
„furtunile de primăvară" despre care vorbește îngrijorat oficiosul 
lusitan vor fi urmate de alte furtuni și în anotimpurile ulterioare.

EM. RUCAR
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lungi* Caxaîoet A. Martarte» 
Ol M C. A. BMoO 8 jSobod 
dha mată pÂartxrâ prertra vofcu 
euJo de cele fcraii 8 tramvaie 
Bt tegmeotl do fr.nâ peetra 
toYfhsrJr- (lag. Salo Paol». 
Medal U de emafl a foot acor
dată itrmsun ^Procedeu 8 to- 
italatie pentru producerea atlre- 
nubul de Înaltă puritate*, apnr- 
ttnlnd lag. I. DrăgoL

Pe biroul acoperit 
cu hârtii zăcea fără 
viață un om trecut de 
anii tinereții. Un băr
bat al cărui chip oste
nit apăruse deseori în 
ziare și pe care tele
viziunea, cu magica ei 
{lutere de a crea ce- 
ehrități, il plasase 

{irintre vedetele actua- 
ității : judecătorul

Preston Battle. Nume
le amintește de pro
cesul de Ia Memphis 
în legătura cu asasi
narea pastorului Luther 
King. Battle a condus 
procesul finalizat cu 
condamnarea lui James 
Earl Ray la... 99 de 
ani închisoare.

Clipa din urmă a 
vieții sale l-a găsit pe 
judecător printre do
sarele acestei tene
broase afaceri. Sentin
ța a fost pronunțata 
dar afacerea nu putea 
fi clasată. Rămăseseră 
prea multe semne de 
întrebare. Gestul pre
cipitat al lui Ray de 
a se declara vinovat nu 
convinsese. Adevărul 
se afla departe de 
mărturisirea celui aflat 
în boxă. „Adevărul va 
ieși Ia iveala într-un 
mod miraculos" — 
spera Battle. Sutele de 
pagini dactilografiate 
însemnau un labirint 
la capătul căruia nu s-a 
ajuns. A existat sau 
nu o conspirație ? Bay 
și-a afirmat vinovăția 
pentru a nu ajunge pe 
scaunul electric. In o 
oră și 55 de minute 
procesul a luat sfîrșit. 
99 de ani de închi
soare erau altceva de-

■ 8 ■ O ■ ■

cit scaun ui electric. 
După puțini ani, por
țile închisorii se pol 
deschide firi publici
tate. Doar, se știe, 
exista obiceiuri ne
dezmințite în aceasta 
parte a Americii. To
tuși, chiar DAILY 
NEWS scria: „După 
părerea noastră, acest 
proces nu a fost de
cît o operație scanda
loasă de camuflaj și 
«punere a botniței» o- 
mului care ar fi pu
tut să denunțe pe

fort

Decesul de la
Memphis

membrii unui complot 
de proporții".

Ray l-a dovedit e- 
zitant: nu a dorit tă 
joace pînă la capăt ro
lul asasinului unic. 
Teamă iau poate alt
ceva — motivele nu 
Ie cunoaștem. Cînd 
spre ifîrșitul rapidului 
proces de la Memphis, 
avocatul apărării vor
bea dezinvolt despre 
faptul că n-a existat o 
conspirație, că Ray a 
acționat izolat, acuza
tul a intervenit:

— Onorată Curte, 
aș vrea să spun ceva. 
Sînt de acord cu tot 
ceea ce s-a spus dar 
nn sînt de acord cu

mai blind : c iți va ani 
de închisoare. Cei 99 
de ani ăe te mm ța îl 
înspăimihtau. A con
cediat pe avocatul sau 
și a exprimat intenția 
de a solicita redeschi
derea procesului. O 
scrisoare a lui Ray a 
ajuns pe biroul jude
cătorului. Dorea, in 
sfîrșit, sa vorbească ?

In automobila! pe 
care asasinul de la 
Memphis l-a părăsit 
a-a găsit o scrumieră 
plină de mucuri de ți
gări. Ray nu fumează 
iar* nn ucigaș urmărit 
mf își ia în automobi
lul său, în clipe dra
matice, pasageri în-

La proprietor 
v eoleșia că a înregu- 
tast eo a oră înainte 
4» MMOMsm Ui KU«. 
• convorbire telefoni
ei fn arin ni
■■■. L'a necunoscut 
•poMO : ^Nu-ți voi da 
Ud m boa înainte de 
rwlinre* acțiunii... 
L-d putea lovi pe a- 
cest cnae și din bal- 
roo *. După aceea a 
Mșenit de 5 000 do- 
Im și de un frate din 
New Orieons. Oare ne- 
caaocstBl acesta diri- 
joaa asadsatu] de la 
hold ^Lorraine" ?

A existat misterio- 
■nl «.Răni* citat h un 
nsoMeut dat de Ray 
drept complice al său 
dar despre care nu a 
mai pomenit după a- 
ceea niciodată ? Și, to
tuși. cine i-a dat cei 
15 000 dolari pe caro 
Ray i-a cheltuit în vo
iajurile tale în Cana
da și Europa ? Cine 
i-a furnizat pașaportul 
Fals și dne trebuia să-i 
faciliteze integrarea în
tr-un grup de merce
nari care operează în 
Africa ?

întrebări al căror 
răspuns ar fi putut să 
le dea doar o redes
chidere a procesului. 
Judecătorul Battle a 
readus dosarele din 
arhive și părea dispus 
lă pornească, 
bătălia 
gflrea 
corpul său neînsuflețit 
a rost găsit pe un bi
rou w.

pentru 
enigmei.

po-

iarăși, 
dezle-

Dar
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• SENATORUL democrat Da- 
■iel Inouye a cerut guvernului 
S.U.A. să normalizeze relațiile 
diplomatice ca Republica Popu
lară Chineză și să renunțe la 
poziția sa de a obstructiona res
tabilirea drepturilor legitime ale 
acestei țări la O.N.U. șl în sis
temul de organizații al O.N.U. 
Adresîndu-se celei de-a 14-a 
convenții anuale a sindicatelor 
A.F.L. — C.I.O. din statul Loui
siana, el a arătat că actuala li
nie a diplomației americane față 
de Republica Populară Chineză 
este inadmisibilă, deoarece pa
cea și securitatea lumii nu pot 
fi asigurate fără existența unor 
relații normale cu această țară 
a cărei populație reprezintă 
peste un sfert din populația lu- 
mii.

datorită Îndeosebi cooperării 
ialre miniștrii de externe de 
pe itamsi ai tcler de«ă țări. 
Xîrebie Tîlaieeeu si Carles 
Saavedra Lamas, aut Ia Se- 
eăetaiea Națiunilor cit si pe 
■Laaal relațiilor bilaterale. 
Ca urmare a acestei coope
rări. îa 192fl, între Românii 
și Argentina au fost stabi
lite relații diplomatice, ur
mate de redeschiderea con
sulatului român din Buenos 
Aires și înființarea unul nou 
consulat la Rosario. Opt ani 
mai tîrriu, în 1936, Româ
nia și Argentina incheiau un 
tratat de comerț și navigație, 
confirmînd o dată în plus 
dorința lor de apropiere.

In sfîrșit. după cel de al 
doilea război mondial. între 
cele două țări neexlstînd 
probleme litigioase. Argen
tina a fost una din primele 
tari ale emisferei occiden
tale cu care România relua, 
deja în 1946, relații diploma
tice normale.

în cei 23 de ani al acestei 
noi faze, relațiile dintre cele 
două tari au marcat progrese 
în ciuda distantei geografice 
$i a deosebirilor de sistem 
social-economic. Interesul re
ciproc pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale s-a con
cretizat printr-un acord sem
nat în 1958, schimburile co
merciale româno-argentini- 
ene dovedindu-se utile eco
nomiei celor două țări. Ex
portul român spre Argentina 
se compune în &»pecial din in
stalații de foraj, rulmenți «1

prin care scriitorii ca Va
rela. Go y ana r te, Sarmiento 
și Guiraldes iau Eminesou, 
Creangă, Caragiale, Arghezi, 
8adoveanu, Stanca și Căli- 
nesca au intrat In circuitul 
cultural al celor două po
poare- Pe plan politic, calen
darul româno-argentinian a 
înregistrat în 1958—1959 un 
schimb de vizite la nivelul 
președinților parlamentelor 
și o vizită a ministrului de 
externe român la Buenos 
Aires în 1963. în urma căreia, 
după numai un an. relațiile 
diplomatice dintre cele două 
țări au fost ridicate la rang 
de ambasada. In sfîrșit, vi
zita ministrului de externe 
român în Argentina in oc
tombrie 1968 a dus la sem
narea unui acord cultural 
româno-argentinian. Ecoul 
favorabil pe care I-a avut 
aceasta vizita în rîndurile 
opiniei publice argentiniene 
își găsea expresia si în co
municatul comun dat publi
cității cu acest prilej, în care 
se sublinia dorința celor două 
state de a sprijini în c '* 
nuare evoluția favorabil 
relațiilor lor pe baze reci 
avantajoase.

Prezența în țara noas 
domnului Nicanor 
Mendez, ministrul de ex 
al Republicii Argentina 
o nouă confirmare a u 
ții unor asemenea coi 
pentru cauza apropier 
cooperării între popoar

BAZ1L ȘTE1

Prezența americană in Vietnam
calificată drept ilegală

DECLARAȚIE SEMNATĂ DE 4 700 JURIȘTI Șl PERSONALITĂȚI 
POLITICE DIN S.U.A.

Comitetui juriștilor pentru po
litica americană fată de Vietnam 
și un grup de specialiști în ști
ințe politice au acuzat guvernul 
S.U.A. că împiedică realizarea 
unui acord la Conferința de la 
Parii în problema Vietnamului 
prin sprijinul pe care îl acordă 
actualului regim din Saigon.

Renumitul jurist Hans Mor- 
genthau, profesor la Univer
sitatea din Chicago, a declarat că 
Richard Nixon „în timpul cam
paniei electorale a afirmat că 
va soluționa războiul, dar, pînă 
în prezent, nu a anunțat nici o 
acțiune în acest sens", și a ce
rut Administrației să aducă la 
cunoștința opiniei publice ame
ricane principiile potrivit cărora 
acționează la Conferința de la 
Paris.

El a cerut ca S.U.A. să încete
ze sprijinul acordat regimului de 
la Saigon, precizînd că majori
tatea membrilor acestui guvern 
au trădat interesele națiunii viet
nameze, luptînd în timpul războ
iului de independență de partea 
forțele* colonialiste, împotriva 
propriei lor națiuni. El a arătat 
că recentele declarații ale Saîgo-

nului cu privire la așa-zisa do
rință „de a avea negocieri cu 
reprezentanții F.N.E.", nu sînt 
decît un „blnff", întrucît guvernul 
saigonez nu est© dispus să for
meze o coaliție guvernamentală 
cu F.N.E. Morgenthau a atras 
atenția asupra faptului că guver
nul saigonez „este incapabil de 
a contribui la încheierea păcii, 
deoarece membrii săi de frunte 
sînt vital interesați în continua
rea războiului — cariera lor po
litică depinzînd de acest lucru".

Richard Barnet, codirector al 
Institutului pentru studii politi
ce din Washington, care s-a re
întors recent dintr-o călătorie 
particulară în R.D.V. și în Viet
namul de sud, a atras atenția că 
„cea mai importantă piedică" în 
calea ajungerii la un acord în 
cadrul conferinței de la Paris îl 
constituie sprijinul acordat de 
S.U.A. actualului regim saigonez.

Comitetul a dat publicității o 
declarație în care califică drept 
ilegală prezența americană în 
Vietnam. Declarația a fost sem
nată de 4 700 de juriști și alte 
personalități politice.

Deschiderea 
expoziții romii 

la Lyor
• LA LYON a fos 

rată o expoziție 
populară român ease i 
zată de Asociația c 
tenie Franța—Rom 
acest prilej, prof. 1 
cor^ilier principal, 
despre tradiția 
franco-române de 
veacurilor și desp: 
rile Lyomriul cu R< 
datează de trei sec 
amintit că în 1667 
Toppeltin a public 
cursul librarului 
Boissat din Lyon 
despre Transilvan 
pre apartenența t 
mânești Ia lumea 1 
bitorul a amintit, 
prunii doctori „huu... 
sa“ al Universității din Lyon 
din 1923, au fost românii Can- 
tacuzlno. Rac o viță și larga.

La deschiderea expoziției 
au asistat notabilități ale 
orașului Lyon. precum șl 
personalități din viata cultu
rală și artistică.

A fost de asemenea, de 
față Constantin Flitan, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Paris.
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