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Proletari din toate țările, untți-văl

răspunderi sociale
„Delegații Ia Conferința Uniu

nii Asociațiilor Studenților din 
Centrul universitar Cluj s-au în
trunit în acest forum pentru a 
lua hotărâri majore, de înaltă res
ponsabilitate privind activitatea 
celor peste 12 000 de fii ai Almei 
Mater, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, ca
re învață înfrățiți în facultățile 
din vechea cetate a Napocăi", 
se arăta în telegrama adresată 
de participanții la conferința, 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Studenții au salutat 
prezența în mijlocul lor a tova
rășilor Ion Iliescu, prim secretar 
al Comitetului Central al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, Aurel Duca, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., a numeroși activiști de 
partid, de stat și ai organizații
lor de tineret, profesori, asistenți. 
Dînd dovadă de maturitate, de 
exigență, de o cunoaștere exactă 
a realităților din institute, din fa
cultăți, din ani și grupe, partici
panții la conferință au făcut o 
analiză temeinică a conținutului 
activității pe care o desfășoară 
asociațiile, au subliniat realizări
le valoroase, au criticat cu aspri
me unele neajunsuri, deficiențe, 
dar, mai ales, au stabilit măsu
rile care să ducă la o mai bună 
desfășurare a muncii în viitor.

In facultățile Clujului sînt 
toate condițiile pentru ca 

etul universitar să ia parte 
bogată activitate profesiona- 

■tiințifică, politico-ideologică, 
jrală, artistică, sportivă, tu- 
că. O activitate care contri- 
i la formarea unor specialiști 
o temeinică pregătire profe- 
lală, cu un larg orizont poli- 
cu o cultură multilaterală. O 

îvitate care, totodată, oferă 
denților și momente de destin- 
e, posibilități de a-și sa- 
ace setea de frumos. Nu- 

iroși vorbitori au subliniat 
maturitatea și efervescen- 

gîndirii studenților, preocu- 
rea lor permanentă pen

ii lărgirea, prin eforturi proprii, 
sferei de cunoștințe sînt factori 

ire impun organizațiilor de tine- 
?t să creeze cadrul necesar pen

tru stimularea și concretizare* 
inițiativelor individuale ale co
lectivelor studențești. Așa stau 
lucrurile acolo unde nu intervin 
inerția, rutina, nepăsarea. Apari
ția acestor fenomene nedorite — 
s-a arătat în conferință — în
greunează dialogul dintre stu
denți și activiștii organizațiilor de 
tineret; în aceste cazuri rezulta
tele bune se lasă așteptate, viața 
universitară își pierde atributele 
esențiale, devine monotonă, n*- 
interesatfi și neatractivă... S-a

Conferința Uniunii
Asociațiilor
Studențești
din Centrul

universitar Cluj

vorbit, în conferință, despre ne
numărate inițiative prețioase prin 
care organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile din Centrul universitar 
Cluj vin în permanență în spri
jinul studenților, dînd vieții uni
versitare un plus de maturitate 
și de frumusețe. In acest an uni
versitar, îndeosebi, asociațiile 
și-au afirmat cu mai multă vi
goare rolul activ, combativ în 
rezolvarea problemelor funda
mentale privind îmbunătățirea 
procesului de învățămînt Dar, 
în munca de îndrumare a acti
vității profesionale a studenților, 
de stimulare a preocupărilor *- 
cestora pentru documentarea și 
creația științifică au intervenit și 
neajunsuri. Acestea se datoresn 
faptului că nu toți activiștii aso
ciațiilor au lucrat cu pasiune, 
cu dăruire.

Situația la învățătură este, în 
general, bună. în raportul pre
zentat conferinței s-a arătat oă 
80 la sută dintre studenții Clu
jului au promovat, în sesiunea de 
iarnă, toate examenele. Dintre 
notele de promovare 80,4 la sută 
sînt între 7 și 10. Este însă de

reținut mențiunea „în general**. 
Aceasta înseamnă că unele co
lective studențești — cum âînt 
cele ale facultăților de Istorie- 
filozofie, Medicină generală, Arte 
plastice, Conservator etc. — au 
obținut rezultate foarte bune, 
făcînd să crească procentul de 
promovați la nivelul centrului u- 
niversitar. Să vedem însă cum 
Stau lucrurile la capitolul „spe
cial". Aici situația se schimbă. La 
Politehnică, de pildă, jumătate 
dintre studenți au restanțe. în 
multe facultăți, studenții anilor I 
nu au făcut dovada unei pregă
tiri la nivelul cerințelor vieții u- 
niversitare. In sesiunea din iar
nă 1858 de studenți nu i-au 
prezentat la unul sau la mai mul
te examene. Ce măsuri au luat 
comisiile profesionale pentru în
lăturarea unor asemenea stări de 
fapt ? In conferință s-a răspuns 
ferm : au întocmit statistici. 
Membrii acestor comisii au um
blat din secretariat în secretariat, 
s-au interesat cîți studenți au 
trecut cu bine examenele, cîți au 
rămas restanțierL cîți nu s-au 
prezentat, apoi au făcut tabele, 
au alcătuit dosare și... cam atît. 
Această situație de nedorit se 
datorește șl faptului că biroul

ADRIAN VASIEESCU
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La numai 8 luni de la absol
vire, Rotărescu Ion de la „E- 
lectromotor" Timișoara a de
venit unul din lucrătorii de 

bază ai fabricii

SCRIITORUL
Șl TINERETUL

CONSTANTIN STOICIU

Am urmărit cu real interes 
dezbaterea inițiată de „Scîn- 
teia tineretului" despre, aș 
zice acum, la cîteva luni după 
fntîia atitudine, nevoia de ex
periență de viață a scriitoru
lui tînăr sau mai puțin tînăr, 
autor ai unei singure cărți 
sau a mai multora. Cred și 
eu, firește, fără nici o putință 
de tăgadă, că absența experi
enței de Viată — a acestui pă- 
mînt al făgăduinței, la în
ceputul începuturilor comun 
tuturor — în
seamnă pentru 
scriitor frînge- 
rea punților de 
legătură cu ci
titorul, cu cel 
care, In cele 
din urmă, ii
Justifică și-i valorifică munca, 
creația. Dar nu mă gîndesc 
nici o clipă la acea experien
ță de viață măruntă, netulbu
rată. silită către o curgere ce 
nu cunoaște îndrăzneala în
trebărilor fățișe, a gesturilor 
certe, cuvenite. Și nici la ci
titorul îngreunat de diurn, sî- 
cîit de năvala deslușirilor 
presupuse de cartea pierdută 
la căpătiiul patului sau pără
sită în raftul librăriei după o 
fugară cercetare sau, pur șl 
simplu, ocolită, ignorată eu o 
înțelepciune minunat de inu
tilă. Nemaipomenita cutezan
ță a scriitorului de a dărui 
lumii, celorlalți, tuturor, amă
răciunea sau bucuria sau ne-

OPINII

dumerirea unei întîmplfiri 
trăite, auzite, închipuite, do
rite, dar trecută neapărat prin 
ființa sa, căpătînd astfel am
prenta tensiunii unei anume 
structuri psihice, unei anume 
educații, unui anume mediu, 
unei anume atitudini civice 
— nu este altceva decît o con
venție parcă din totdeauna și 
pentru totdeauna încheiată cu 
lumea, cu ceilalți. O convenție 
devenită, inevitabil și, la fel, 
parcă din totdeauna și pen

tru totdeauna 
necesitate, fapt 
existențial o- 
biectiv.

Am i 
oarecum 
blematica 
perienței

extins 
pro- 

i ex- 
de 

viață a scriitorului cu buna in
tenție de a cuprinde în ea și 
cunoașterea atentă, migăloasă 
și sensibilă a partenerului ne
cesar dialogului : cel căruia i 
se trimite spre judecată textul 
strîns intre coperți purtînd un 
titlu și un nume ca oricare 
alt nume. Cu sau fără voie, 
un dialog între scriitor și me
diul inspirației sale, ca și în
tre el și cititor, a existat și va 
exista. Cu sau fără voie, a- 
ceastă complicitate despre 
care vorbeam mai sus, își va 
face simțită prezența. O înțe
legere superficială a acestui 
fenomen are ca rezultat, de-

(Continuare în pag. a IV-a)
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ȘANTIERELE DE IRIGAȚII, ÎNDIGUIRI Șl DESECĂRI

ClMP DE AFIRMARE
A HĂRNICIEI Șl ENTU
ZIASMULUI TINERESC

Lucrării» de îmbunătățiri 
funciare — îndiguiri, desecări, 
irigații, combaterea eroziunii 
solului — ca factor 
terminant al ridicării . 
tențialului productiv al so
lului, alături de mecanizare și 
chimizare, irigațiile se afirmă 
mereu mai convingător ca cea 
de a treia mare forță a agri
culturii socialiste. îmi argu
mentez afirmația cu un singur 
exemplu i in ultimii patru ani,

de- 
po-

Ing. NICOLAE MANTZ
tecrtfar general 

în Consiliul Superior 
al Agriculturii

medii realizate
_ r___ amenajate pentru 
irigații au întrecut de două ori 
chiar și pe cele mai bune re
colte obținute pe suprafețele 
neirigate. Fondurile de inves
tiție foarte mari*— numai în

producțiile 
suprafețele

P®

JOI 3 APRILIE 1969
n

Nicolae Ceaușescu a ambasadorului1

Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialista România, a primit, 
miercuri, 2 aprilie 1969, pe

ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Uniunii Sq- 
vietice la București — A. V« 
Basov — la cererea acestuia.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s a 
inlilnit cu delegația P.C. din Israel

Miercuri la amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral *1 C.C. ăl P.C.R.. împreu
nă cu tovarășii Paul Niculescu- 
Xlizil, membru *1 Comitetului 
Executiv, *1 Prezidiului Perma- 
Tw-nt, secretar *1 C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dale*, secretar al C.C. 
al P.C.ÎL, s-* întîlnit cu dele
gați* Partidului Comunist din

perioadi ISFSd—lă69, perte fl.7 
miliarde Iei — au permis, 
In perioada relativ scurtă ce 
a trecut de la declanșarea a- 
cestei deosebit de ample ac
țiuni, amenajarea pentru iri
gații a aproape 6» 000 hec
tare și ciștigare» Ia produc
ție, prin îndiguiri și desecări, 
a altor mai bina de 1.2 mi
lioane de hectare. Au Început 
să producă la indicii proiectați 
multe din Bistemele de Irigații 
realizate în anii precedenți ca 
și multe incinte Indianite și 
desecate din Lunca Dunării și 
din vestul țării. Sînt mult a- 
vansate lucrările pe cel mai 
important sistem de irigație al
țării — sistemul Carasu pre- » 
cum șl cele din zona de sud 
a Olteniei (Calafat—Băilești), 
din Bărăganul de nord (Terasa 
Brăilei). Bărăganul de sud (Je- 
gălia, Pietroiu, Ștefan cel Ma
re și Gălățui—Călărași). pre
cum și alte sisteme din Moldo
va, Argeș și Bănat.

Atracția acestor șantiere cu 
specific nou pentru țara noas
tră au adus în rîndul construc
torilor și foarte mulți tineri. 
Vîrsta celor ce au lucrat — 
ca buldozeriști, draglinîști, e- 
lectricieni, maiștri sau specia
liști de înaltă calificare — în 
Lunca Dunării, In Cîmpia de 
vest, la numeroasele și difici
lele <*=*$” de pompare ne-ar 
da dreptul să csariderăm fie
care dintre aceste șantiere ca 
fiind șantiere de lucru ale ti
neretului. Nu o dată conduce
rea ministerului a apreciat a- 
tit prin presă dt și prin mul
țumirile adresate conducerii 
organizației de tineret, brigă
zilor uteciste de muncă volun-

(Continuare in pag. a IH-a)

Israel, formată din tovarășii Meir 
Vilner, secretar general al C.C. 
al P.C.I., Saliba Hamis și David 
Henin, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Israel.

A participat tovarășul Cons
tantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri

MINISTRUL ISRAELULUI 
LA BUCUREȘTI

Miercuri după-amiază pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe ministrul Israe
lului Ia București, El iezer Do- 
ron, în legătură cu plecarea

sa definitivă din țara noastră.
La întrevedere, care a de

curs fntr-o atmosferă cordia
lă. a participat Vasile Giiga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

UN GRUP DE ZIARIȘTI SUEDEZI
Președintei» Consilhihil d« 

Miniștri al Republicii Socia
liste România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri Ia 
«miază, pe Hans Bjorkegren, 
șeful Secției externe a Agen
ției centrale de știri din Sue
dia „Tidningaroas Tele
gram byra“ (T.T.), înger Wen- 
nerlund, redactor la cotidianul 
din Stockholm ^Dagem Ny-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

hater", Jan Behre, redactor la 
z arul ..Goteborgs Handels — 
Och Sjofart5tidning“ din Gh- 
teborg.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, a luat parte Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului fi
la cerilor externe.

Cu această ocazie, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a 
acordat ziariștilor oaspeți o 
declarație în legătură cu apro
piata vizită oficială în țara 
noastră a primului ministru al 
Suediei, Tage Erlander.

(Agerprei)

In atelierul de m*triț-2r< *- 
Fabricii „Electroaparataj- chs 
București au avut loc în 
an cîtev* furturi din 
ștesc. Autorii acestor furt-ir ' 
neri din atelier, *u fort de- 
justiția urmînd să se presesufca. 
Tot aici au mai fost 
tineri ce confecționau in 
programului, cu materialul S2-- 
cii, obiecte pe care *poi le ve
rificau.

Și într-un caz $i-i» cetiftA i- 
vem a face cu flagrante 
de la disciplină manife** - 
tr-un colectiv de munci ci.-. . •
fac parte 280 de tiner.
Pe scurt, faptele sînt C -
cîteva luni în urmă Șufi- '■ a- 
sile, Marin S., Mihăiță R. șs Du
mitru P. au furat din anw c 
atelierele-școală al fabrici c- 
rie întreagă descuie pentni fî 
completa trusa personală" *v**-x 
nevoie, chipurile, de un osenae- 
nea act ilegal pentru *-și reouîz* 
obligațiile de serviciu fn ec&db- 
ții optime și la timp).

Fi

SUBSTITUIE PRINCIPIALITĂȚII
cu care ie pot ridica de la ma
gazie cele necesare pentru exe
cutarea lucrărilor în bune coo- 
diții. In fapt este vorba de o

înalte etăvilare de beton vor ține piept Dunării la Porțile de Fier Foto i O. PLKCAN

O neînțelegere elementari pri
vind efortul tovarășilor de mun
că, un egoism prost mascat for
mează expheația celor patru : 
M\n ne-in dat seama la început 
ce facem, iar rfnd ne-am dat 
seama ne-a fost frică să recu
noaștem” -

Sigur, nimeni nu n crede că 
furtul a fort răvîrșit din— amu
zament. că «eroii** au fost In
conștienți- Fapt* lor este cu atît 
mai reprobabilă cu cit an furat 
scule pe care ei învățaseră al
fabetul meseriei, neținînd cont 
că și colegii mai mici din școală 
trebuie să aibă aceeași posibili
tate.

scule necesare 1* efectuare* unor 
lucrări complicate de înalta 
precizie, 6 transformatoare folo
site la confecționare* de veioze 
pe care apoi Ie comercializa. 
Trusele furata care făceau parte 
din dotarea atelierului erau fo
losite Ia anumite lucrări de un 
număr mar^ de muncitori.

Ne-rtn interesat ce fel de mun
citori sînt cei în cauză, modul 
în care se achită de sarcinile ce 
le resin, comportamentul lor.

.Aflăm că Stefan Virgil (acum 
plecat să-și satisfacă stagiul mi
litar) are la activul său nenumă
rate acte de indisciplină ; i s-a 
desfăcut contractul de muncă, a

fost reprimit, dădea lucrări de 
slabă calitate, neavfod o califi- 
ficore pe măsura locului său de 
urnind.

Unanimitate de păreri, cu un 
olt conținut însă, * existat și-n 
privința cekurialțj patru tineri : 
bine pregătiți profesional, se 
poate conta pe seriozitatea lor, 
dan produse de bună calitate, 
chiar î<i depășesc norma, nu se 
dau înlături de la un efort în 
plus, rfnt respectuoși. O carte 
de vizită sobra ce ar fi făcut 
cinste oricărui tînăr. Excluzîn- 
du-1 pe $ te fan Vasile, nimeni nu 
ar fi avut ce să le reproșeze ce
lorlalți patru tineri, dimpotrivă, 
erau stimați, prețuiți de întreg 
colectivul de muncă de la matri- 
țerie.

Cum se împacă însă o aseme
nea caracterizare cu faptele co
mise de acești tineri uteciști ?

„Nimeni nu s-ar fi așteptat la 
așa ceva din partea lor. Sînt șî 
acum băieți de nădejde în acțiu
nile pe care le întreprindem" de
clară Ion Doroftei, secretarul or
ganizației U.T.C. a atelierului. 
Toți cei cu care am discutat au 
avut aceeași părere, au fost ui
miți cînd au aflat despre gestul 
lor, toți au accentuat că erau 
politicoși, respectuoși. Ca în- 
tr-adevăr lucrurile au stat așa, 
nici o îndoială. Numai ca a sta 
la locul tău, a fi politicos, res
pectuos cu șeful sau cu un om

consemnări
Numai de două ori pe an. 

ae spune, cumpăna timpului 
ridică la înălfime egală, pe 
linia orizontului, noaptea ?1 
ziua. Echilibrul acesta fra
gil, apăsat fără strigăte de 
către fizica boltii cerești și 
contrazis spontan de noi toii 
cei care, cn sau fără pricină, 
lungim lumina sau întuncrl-

oe pui 
MML.

DARIE NOVĂCEANU
t

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)
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cui, are un ce al lut, frumos 
și imposibil, un cg vecin cu 
neauzitele cutremure din in
terior. Poeții, mai ales. în
cearcă să surprindă fron
tiera tăcută pe care cele 
două rotiri sînt egale cu ele 
și între ele. Egalul însf - 
greu de măsurat și nicio 
ta nu c... egal, tntotdea 
echilibrul celor două tal 
cade, undeva, alături, 
pins intr-acolo de niște 
descoperite sau neștiute

Echinoctiurile însă nu 
poate exact din cauza 
lor aici amintite, niște 
tăriri de materie con 
Echilibru! lor e susținu 
apăsat de suflet și așt 
vis șl închipuire. B 
trebuie să rămînă, măi 
dona ori pe an, In i 
care, tangentă eu arh
(Continuare In pag. aI
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buzunar

SECRETUL UNEI
METAMORFOZE

.Vd credem ori nu ochilor, 
„miracolul'' — e drept, de pură 
esență laică ■—- s-a înfăptuit . ci- 
trincle Bucurețtiului, pe umărul 
cărora am plins de atitea ori in- 
fafișarea. lor săracă și provincia
lă, care ne-ati iritat de at it ea on 
prin lipsa de fantezie ți simț co
mercial, ți care au trezit in con
deiele gazetărești otita — inuti
lă 1— vervă polemică, au trecui 
în ultima vreme printr-o meta
morfoză cu adevărat mirat uloo- 
să. Un aer de eleganță, de civili
zație ți opulență aleargă pr-.n ri- 
trine de la un capăt la cetății 
al marilor artere Imcurtțiene 
fiind bun conducător de căldu
ră, curentul acesta de aer elec
trocutează pe loc trecătorii, se- 
mănlnd în fiecare neinfrinfe pa
timi de cumpărător. Tricotajele 
instalate, pictural, pe regalate-.o 
„Mioriței* fi frumosul chin *e 
mlnin rare te invitd trezuftiril, 
prin telefon, înăuntru. oi*e>e p* 
care le eârețti la ..Ctremca* mi 
îmbrăcate în ttreed ori unața 
sticlă de Gin românetc, cs o ah 
ciufă ardelenească frin/iU re a 
sprinceană /cerr poate clatvm « 
cele mai fierbinți jurăminte ojtri- 
alcoolice!), stivele de ciocoiafă, 
de patiserie ori de conserve, 
focurile de lumini din vitrmeio 
marilor bulevarde, Vafd aceatM 
dau Capitalei noastre un ob**z 
de fată tînără. vn zimhet nițel 
ștrengăresc, un aer de moderni
tate. de bunăstare, de largi 
de hună dispoziție conăamimm 
lă...

Ce t-a înftmplaî ca „ochii* *• 
roșului, de s-au trprmt in ei *tf- 
tea sclipiri jucăușeCum de s-a 
scuturat Capitala noastră de ae
rul provincial pe cn t-i dădea* 
multe dintre vitrinele sale ?

Ne credem ori nai ochilor țt 
urechilor, ^procinciohU «faf au

CONSTRUCȚII

ȘCOLARE
fn orații 1 .Ghearțbe

Gbecrjliiu-DeJ- se con
struiesc un liceu IndaiLrul 
care va pregăti tehnic ie tei 
pentru combinatele petro
chimice de pe Valea Tre
tușului, o școală tehnici of 
maiștri ți una profesională- 
care vor putea repr-ndr 
peste 15M de elevi. Este 
prevăzuta, 
construirea 
cu 30® de locuri, a unei săli 
de aport, unor laboratoare 
ți ateliere complexe de fi
zica, mecanică, electrotehni
că ți lăcatușerie.

In municipiul Tulcea a 
început construirea unui lo
cal nou destinat fcolii pe
dagogice. Prevăzut a fi dat 
în folosință In toamna a- 
oaatiii an, noul edificiu va 
avea 1G a&li de clasa, labo
ratoare fi diferite eoni true- 
ții anexe. Localuri noi «1 
alte clădiri școlare se con
struiesc, de asemenea, la 
Tui coala |i Stejaru, iar la 
liceul nr. 1 din Tulcea «e 
execută lucrări de extin
dere. Ca urmare, spațiul 
școlar ai județului se mă
rește anul acesta cu 24 săli 
de clasă, un internat cu 
peste 200 de locuri, o ară- 
diniță de copii și o sală 
de gimnastică.

de îAuntDei. 
unui internai

Start pe șantierele muncii patriotice
Odată cu apariția unor zile 

mai călduroase în județul 
Hunedoara s-cu deschis tra
diționalele șantiere ale tine
retului. Peste 1000 de elevi 
de Ia liceele $i școlile profe
sionale participă In timpul 
vacanței la acțiunea de îm
păduriri. Lucrările se deefă- 
soară In ritm intens în fon
durile forestiere ale localită
ților Lupeni. Petroșani. Ha
țeg. Geoagm. unde vor fi 
plantați puiep pe o suprafa
ță de W hectare. In ncelari 
timp, a-a deschis un gantiez

Mime la Craiova

Am remarcat sprijinul Co
mitetului U.T.C. al sectorului 
I, care a asigurat cadrul țl 
baza materială a Clubului, dar 
ne mal putem întreba ce a 
făcut pînă acum Uniunea 
Compozitorilor pentru amato
rii de jazz ? Pentru că. In
terpret sau auditor, pasiona
tul de jazz este un adevărat 
„amator“. Aceste grupuri au 
luat
case
Iul.
eera 
apoi 
numai după 
tmpraună cîteva din tainele 
genului, a-au constituit în 
elub. Afa a-au petrecut lucru
ri)* la București, Brafov, Ti
mișoara, Ploiești fl Pitești.

De altfel, să notăm 
tre 4 fl I aprilie, la 
culturii din Ploleftl se 
fljura „Festivalul da 
Ploleftl '8®", primul festival da 
■cest gen din țar* la oare vor 
participa formații din Timi
șoara, Brafov, Iafi, Constan
ța ți BuaureftL

Cal care urmăresc serile da 
jazz de la „Atheneul Tinere
tului” au avut aăptămlna tre
cut* o plăcut* surpriză, pe 
care conducerea clubului ar 
trebui a* o permanentizeze. 
Cochete miluțe ți fotolii de 
bar au luat locul „stalurilor" 
obișnuite din sala mare fl, 
astfel, prezentatorul fi Insta
lația de amplificare au cobo- 
rît printre invitați. In acest 
cadru Intim a dntat... Ella 
Fitzgerald.

Presents torul. Constantin 
Breazna, a adoptat stilul cu
venit, lipsit de pedanterie, tn- 
tr-o adevărat* lecție despre 
marea cintăreaț*. Biblioteca 
Central* de Stat a pui la dis
poziția tinerilor auditori discu
rile clntărețel. Dup* a ceai ta, 
fn ula micului bar al „Athe- 
neulul” am ascultat formația 
lui Marius Pop (jMan), Jobrmy 
Răducanu /contrabas) el Vasl- 
le Ganea (baterie).

Orice am zice, afnt de ad
mirat acești entuziaști inter
pret!, unii muri ceri. dar 
mulp altU. in<toerL tehnlriotri 
iau studenți, pe care naval 
pasiunea vi te eteri ta tea arted

ii Bdunfl în același loc, »*• 
plndu-le timpul în care el re
petă. cintă sau organizează a- 
ceste manifestații.

Desigur, prin deplasarea 
„centrului” de greutate al 
jazz-ulul la „Atheneul Tlne- 
retulul”, s-a mărit distanța

pentru irigaraa i M hectar* 
de teren destinate legumicul
tura 1* C A P. Șotmuș. Zil
nic la lucrări participă pesta 
100 de elevi de la liceul De- 
cebal si liceul pedagogie din 
Deva, care sap* aanțurl fi 
pre gătesc poturile calde pen
tru răsadnițe. Realizările ds 
pini aint remarcabil*

» evidență hărnicia
cu unii tineri.
Media «ohmului de săpături 
efecroate zilnic se ridică la 
100 Me. In actualul aeson ti
nerii din județ fi-au propus 
s* amenajeze pentru irigat a 
suprafață de 158 hectare. In 
viitor se prevada daachide- 
rea unor «artiere ale tinere- 
tâ’.j! si la cooperativele a- 
gneole de producție din Sfa- 
^andra*. Szmena. Hațeg 
Grmrz

FESTIVA L UL 
DE JAZZ

PLOIEȘTI ’69

ființă spontan, pe lîngfi 
de cultură ale tlneretu-

Un nucleu a format un 
mal larg de admiratori, 
au apărut lnterprețll fi 

oe au desprlm

Dr. ing. GHERGHINA TU- 
DORACHE, saf de lucrări la 
Facultatea de chimie indus
triala — Institutul politehnic 
București, ne vorbește des
pre teza sa de doctorat.

faț* de centrul orașului *1 ast
fel. localul nu mal esia si
tuat Ir.tr-un perimetru stu- 
deniear. Ceea es nu ns 1st* 
a* nu ne girdlm la cei care 
stau înghesui ți la a even fi ca
fea. Tn norii de fum al unei 
calroela oarecare. întrebară 
Hrea«c* : conducerea Clubu
lui ara o legătură direct* cu 
organizație U.T.C. ale între- 
p rin de-: lor tnatituțllloT
b LM.ui ea vena î

— Știm e* ați susținut, re
cent, teza pentru ohținerea 
titlului de doctor fn speciali
tatea tehnologia susbtanțelor 
anorganice, prezentlnd o lu
crare cam a suscitat un inte
res deosebit, atît din partea 
oamenilor de știință, cit șl a 
specialiștilor care lucrează di
rect în producție. Ce ne pu
teți spune în legătură cu 
noutatea cercetărilor dv. 9

el în- 
Palatul 
va dt>- 
jBD —Sesiune națiflfiaiă de 

comunicări științifice 
fert^ta endrezor ds- 

<3* m K-^ix.a

UN CONCURS DE
PERSPICACITATE

r fa*©* * <

A MIT-NT COLETA 
GHERGHEL

acestui sport din

AL BILGBADEAN

SAXDA FACI

I

akJST.

plom-
Intra
Ian

X Pr

de 
Ion 
Ion
P«

rie •• realizare a
■tad. eMtala* Mtfel dina- 

card vi ta te in narația- 
■e si aosibilliaiea păstrării 

4 «era fie

4/ orfiUtatair
■ I.. •

Aproape
5 minute cu

ALECU
CROITOSU

cular

Vn ooncun 8* perspica
citate, de intuiție, un con- 
cun de verificare a cunoș
tințelor șahistice, a fost or
ganizat pentru tinerii •ma
iori ai ‘ T
București, duminică, In Aula 
Institutului de Petrol, Gaza 
și Geologie, sub egida Co
mitetului municipal București 
al U.T.C. și a comisiei da 
studii și probleme a Fede
rației române de șah. Au 
Imt startul 52 de concn- 
mți. In marf lor majori
tate elevi. întrecerea, inedită 
hi £eU el, a fost deosebit 

iMsionantă- S-au dat, spra 
-rgare, trei probleme des- 

F_i de dtfiriie : întrebarea 
era eum le rnolvă intr-un 
boț) record ? Ca mai dibaci 
s-aa (Lzvedit a fi Dumitru 
Bana, care a ocupat locul 
In rit, apoi în ordine : Sorin 
Se-zal și Alexandru Solomon, 
studenți, la egalitate 
puncte, locul 2 și 3, și 
Păirașco. Marin Bușe, 
EUzrincă. elevi, iituati

A 5 e *.

Curat, murdar!" în masivul Retezat

— Bănuiesc că o Idea o poa
te oferi însăși titlul lucrării : 
„Obținerea și aplicațiile ca- 
tlonlților sllicoșl1'. Este vorba 
In principal despre schimbăto
rii de icni — fenomen cu apli
cații largi în industrie și, in
tr-un fel, Îndeajuns studiat Ia 
timpul său. Schimbătorii de 
Ioni anorganici, însă, In ge-

F T

neral ilnt icumpt șl greu de 
obținut fn cantități mari, ne- 
cesare foloalril lor fn proce
sele industriale. Iată de ce. în 
lucrarea mea, m-am străduit 
s* studiez posibilitatea obține
rii unor cationiți anorganici 
siliconi, cu o capacitate de schimb ridicată, rezistenți la 
temperaturi înalte fi la ac- 
țiunea radiaților ionizate, care 
să fie totodată accesibili In 
cantități orlcit de mari, da
torită ieftinității șl abunden
ței materiei prime din care 
se obțin. Cercetările mele au 
ivut, așadar, scopul principal 
at a stabili condițiile optime 
peem preparare* unor noi 
cattonin anorganici din de- 
snrt Industriale aproape fără 
vatoa-e. Se pare că rezultate
le obținute nu tint de igno
rai. De altfel, lucrarea a fost 
S* brevetat*.

c«rtrtlrt*»r *v.
Tr*V U r—»»>•

Bp*fe&MUtaL«a

— KoSadL In primul rînd. 
•sftptnns metalelor rrele 
«o apcâ* rwduale. In speță reeoperarea cuprului din ■- 
peta rezid bale de la purifica
ră* gazului protni sinteza a- 
m□marelui la Combinatul chi- 
mia Făgăraș Metoda poate fi 
extiBaă și la alte combina • 
ds proAL Rezulta tele studiului 
meu pot fl folosite șl la de
contaminarea (!ntr-un grad de 
peste N la sută) a apelor re
ziduale radioactive cu conți
nut ds cobalt flfl, cesiu 134 șl 
137, stronțiu ss si 8S ete.

— 8* vă întrebăm despre 
planurile de viitor T

itaai - 
brie anal lree*t *■ 
strada 
deschis 
E vorba 
b* 1 
două 
V&IUt 
lori 
greu, 
tregllle 
Le-am 
terea de mnncă cînd 
se străduiau ai ra
cordeze instalațiile 
soli construcții la

Șelari, ■-* 
an fantier. 
de o 

amplasat* 
clădiri 
pe comtrne- 

muncind din 
înfruntind vi- 

naturii, 
admirat pn-

Da a ta ari
■seni ■■ s-a mal ta- 
grijii da sages tal
străzii mal ales *ă 
■areinJ s Mtâterli 
rilnla da ndl de aa- 
menl. Respaaaaollal 
magazlDilai de 
feețil alltnrat a a- 
runcat clieva eiră- 
miai pentra a echi
libristică precară 
In mijlocul Doraln- 
lal. Alții aa „Blăn

*S dl

«Mreaf erwc* albastră '1—9 ore, 
drum forestier}. Locul Btur* 
f»40 ev *&/.

Cabana Pietrele, J4fi0 m. alt. ; 
capacitate de cazare : 156 locuri. 
E mtuatd pe Valea Stimțoara ți 
partea nordică a Retezatului. Căi 
de acces: trecind prin Sălașul da 
Sus ți Nucșoara, marcaj bandă 
albastră. Vîrful Retezat (2485 m. 
alt.) marcaj triunghi albastru. La 
cabana Baleia, marcaj triunghi 
roșu (8 ore).

— Da. dețd nu v-aș putea 
răspunde decît c* mă stră
duiesc s* adîncesc cercetarea, 
paralel cu alte studii de spe
ciali ta te.

— Ultimul envlnt 9

— Aș vrea să mulțumesc și 
pe această cale tovarășului 
prof. dr. docent T. D. Ionescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, conducătorul științific 
al lucrării mele — ale cărui 
îndrumări mi-au fost de un 
deosebit folos.

I. andreițACur» two m.

^ENTIiW TIMPUIL DV. LIBER.
răutăciosul adolescent 

rulează ia Favorit (orele 18 ; 
..peetacol fesilv - restul săp- 
tăminii cinematograful va ru
la cu următoarele ore 10 ;
13.45 . 17 . is.45) . Republica (oiele
a : 11,15 , 13,45 . 16,15 . 18,45 . 21,15). 
AISCURfLE MESERIEI rulează 
Ia Luceafărul (orele 9,15 , 11,30 ; 
13,43 , lh , 18,30 . 20,45). Festival 
(orele 9 , 11,15 , 13.30 , 18 . 18,30 ,
21). PE PLAJELE LUMII rulează 
la București (oreie s 11 , 13 , 15 : 
17 , 19 . 21). LA EST OE t'UEN 
rulează la Victoria <ore!e 8.30 ; 
11 . 13,30 . 16 . 18,30 . 20,4.1) . Melo
dia (orele S.30 , 10.45 . 13.15 . 15.45 ;
18.15 . 20,45) . Flanutra (orele fi !
11.15 13,30 . ifl . 10,15 20. $0), OA
MENI ÎMPIETRI f| rulează la 
Central (orele 12 . 18.15) UN 
BARBAT SI O FEMEIE (orele 10 :
14.15 . 16.30 . 20,45). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8.30—16.30 in continuare ;
18.45 . 20.41) MICUL FUGAR ru-
leazS la Doma (orele fi > 11 . 13.
PIANELE MECANICE orele 16 ;
18.15 ; 2O.:ifl). DRUMURI rulează la
Union «orele 15.30 IR 20.3D). TO
TUL PENTRU KÎS rulează la 
Timpuri Noi (orele 8—21). TATA 
OE FAMILIE rulează ia Feroviar 
(orele 8 - 12,1? în continuare ;
14.30 16,45 19 . 21,15) Excelsior
(orele fi : 11.15 . 18,30 . 15.45 . 18 ; 
20,15) . Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 , Ifi . 18.15 , 20,30) , Modem (o- 
rele fl,20 ; 11,45 . 14 . 16,15 ; 10,30 ; 
20.45) PAȘA rulează la Grivița 
(orele 0 11,13 . 13,30 . 16 : 18,.S : 
20,30) ; Miorița (orele 8,15 ; 11,30 ; 
13,43 ; lfl ; 18,15 ; 20,30). FREDT,

LOVEȘTE TU INTI1 rulează 
la înfrățirea (orele 15,15 ;
17.45 , 20). BECKET rulea
ză la Buzești (orele 15,30 . 19). 
BUNA ZIL’A CONTESA rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,30 , UN OM
PENTRU ETERNITATE rulează 
la Bucegi (orele 9,30 ; 12 ;
15.30 . 18 ; 20.30). MARELE ȘARPE 
rulează la Unirea (orele 15 ; 17) ; 
HAMLET (orele 10) COLUMNA 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 19). 
ROLLS-KO YCE-UL GALBEN 
rulează la Drumul sâril (orela 
15 . 17,30 , 20) . Tomis (orele 9 —
15.45 în continuare . 18,15 , 20,30). 
UN DELICT APROAPE PERFECT 
rulează la Ferentar! (orele 15,30 ; 
18 . 20,20). RIO BRAVO rulează 
la Giulejtl (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 SKID (orele 20.301.EXPRESUL t UEONEl ULUI 
VON RYAN rulează ia Pacea (o- 
rele 15,45 . 18 ; 20,15) . Vltan (orele
15.30 . 18) PENTRU 1NCA PUTINI
□ OLARI rulează la Floreasca (o- 
rele 11,15 ; 13.45 . 16 . 18,15 20.30) ;
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; lfl ; 
10,15 . 20.30) . Arta (erele 8,15—
13.30 în continuare , 16 . 18,15 ;
20.30) . JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
10 ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI orele 20,30). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Moșilor (orele 15,30 : 
18. ACUZATUL orele 20,30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Popu
lar (orele 15,30 - 18. PRIMA ZI 
DR LIBERTATE ora 20,30). PEN
SIUNE PENTRU HOLTEI rulează 
la Munca (orele 16 ; 15 ; GUSTUL

MIERII ora 20). OMUL CARE L-A 
UCIS PE LIBERTY WALACE 
rulează la Flacăra (orele 18 ; 
20.30. PAGINI DIN KUMEROW 
orele 15,30). OPERAȚIUNEA SAN 
GENNARO rulează la Rahova ro 
rele 15.30 ; 18. FIDELITATE orele 
20,301. PIANELE MECANICE ru
lează la Progresul (orele 15,3* ; 
10). MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE ora 20,30). PRINȚESA 
rulează la Cringași (orele 15,36 ; 
18 . 20.15). APOI S-A NĂSCUT 
LEGENDA rulează ia Cosmos (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20,15).

JOI, 3 APRILIE 1968

Opera română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 : 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : BECKET — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (Schitu Măgureanu) î 
METEORUL — ora 20 ; (sala Stu
dio) : tandrețe și abjecție
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA — ora 20 ; 
Teatrul Mic : IERTAREA — ora 
20 : Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : O CASA ONORABILA
— ora 10,30 ; (sala Studio) : ANO
NIMUL — ora 20 ; FEDKA — ora 
15 ; Teatrul Giuleștl : MEȘTERUL 
MANOLE (apectacol cedat) — ora 
10 : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 18,30 ; Teatrul 
„Barbu Dalavrancea" : MUȘTELK 
—* ora M : Teatrul «vrcloac da

Stat : GHERIADA — ara 3* Tea
tral Jon Crear.**- PO^YS-TT 
NETEKM13CATA - on )■ 1O-
MOYT — ara M : Teatral . Tfew- 
d*rlc*' (Calea Victorie ȘORI
CELUL $1 PĂPUȘĂ — ora M 
NOCTURN 1 Mirtite B*d«ean. 
Gb. CăeialeaaH. Vlrgll Og*a>M 
—ora U.3i ; (ula din itr. Acade
miei) A FUGIT UN TREN — 
ora !• : Teatral sat;rfc-sa«?3eal 
,.C. Tinaae- (ula Savoy) CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO — 
ora 18.38 ; (ula din Calea Victo
riei) : TEMEI. FEMEI. FEMEI — 
ora 19.3* : Sala Palatului : DE LK 
BACH LX IO»! JONES — ora 
19.3* ; Ansamblul artistic al 
U.G.S : SELECTIUNI MB — ©ra 
28 : Circul de Stat : CIRCUL ..O- 
RION- (R. P. Bulgaria) — orele 
16 Șl 18.3*.

Zaharia Star.ou ^Aantettri desore 
Gala Galactio-- g 32.U — Tele
jurnalul de noazxe • 21*1 — în
chiderea emlduniL

JOI 3 APRILIE 18C9
• 11.M — Limba germană. Lec

ția a 49-a (reluare) • 11,3* — 
Cornul ta ții pentru elevi (claaa a 
IX-a). Probleme de la Olimpiada 
da fizic* (etapa locală) © 12,M — 
închiderii emiaiunll.
PROGRAMUL I

• 11,3* — Telix TV. 9 n.ts — 
Pantru elevi : Consultații 1* flei
că (claia a xn-a. Temi ; Radio- 
actlvltataa natural* șl artificial*.

PROGRAMUL II

• 2*.M — Telex TV © 3B.B5 — 
Concert simfonic. In prozmn) : 
Divertisment (pnml audiție) de 
Theodor Drăguleacu ; Concert 
pentru vioară si orebestr* nr. 1 
4n Re major de Paganini. Inter
pretează Orchestra simfonic* a 
Rad in televiziunii. Dirijor : E. Ele- 
nescu. Solist : Ion Valeu © 28.M 
— Film artistic : ..Prea tlrzlu” — 
producție a studiourilor din R. P. 
Ungară © 22,31 — Închiderea emi
siunii.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateniul Tinirstulul (sectorul I) i 
Dup* amlai* sul turei-distractiv*

eu formația .Entuziaștii- ; con- 
curs-fulger ..86 de ani de la naș
terea lui Grlgoraș Di ni cu “ (ora 18).

Universal-Club (sectorul III) : 
„Joc de doi- — Joia tineretului 
cu formația ’„Amiral- șl soliștii 
de muzică ușoară și populară al 
clubului (ora 17).

Clubul Elevilor (sectorul IV) : 
..Cadran politic mondial" : „Co
laborarea balcanică, deziderat 
major“ — vorbește cercetătorul 
Olimpiu Crauciuc (ora 17) ; „Rit
muri moderne- — seară distracti
vă pentru tineret (ora 18).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

JOI. 3 APRILIE 1968 
BUCUREȘTI
• Seară de duete din opere — 

la plan Bela Zaharopol (Sala 
Mare, vineri, ora 28,31),
• Jazz cu Johnny Răducanu șl 

Aura Urzlceanu : „Cu poezie șl 
dans" — spectacol muzica l-core
grafic —- participă George Tlrnea, 
Radu Roman și elevi al Liceului 
de coregrafie (Student-Club, vi
neri, ora 20).
IAȘI

• „Dramaturgie studențească- 
— discuție cu participarea iul 
Mircea Filip, secretar literar al 
Teatrului Național din Iași (Clu
bul Artelor, vineri, ora 21).
TIMIȘOARA

• Actualități internaționala — 
participă redactori al presei cen
trale ; Spectacol de muzică ușoa
ră al formației „Amicii- (Sala de 
apectacole, vinari, ora 20,30).

MIC GHLD-- 
COTIDIAN Vă propunem

pentru cămara dumneavoastră
Freamătul dina

mic al vieții con
temporane este tot 
mai mult recepțio
nat în bucătărie în 
cel mai strict sens 
al cuvintului. Re
nunțarea tot mal 
pronunțată la me
najul propriu în fa
voarea pietii im
pune organelor care 
ae ocupă cu apro
vizionarea o maxi
mă receptivitate. 
Răspund acestea 
întotdeauna cerin
țelor ? întrebarea 
a constituit teme
iul dlscutiîor avute 
în cîteva din direc
țiile Ministerului 
industriei Alimen
tare.

— Da, ni o-a răs
puns.

Si ca să ne con
vingem am primit 
numeroase exem
plificări. Selecțio
năm aîteva. de 
mar* interes, ©are, 
în curînd ae votf 
afla pe piață. Bria

ză fermentată „Tu
rist" ambalată hi- 
gienlc sub formă 
de felii, folosibilă 
pregătirii sandvișu
rilor. Pachețele de 
unt de 25 și 15 gr., 
cozonac ..Panetto- 
ne“ în ambalaj de 
prezentare si unul 
pentru vînzare o- 
bișnuită <se păs
trează foarte bine 
timp de trei luni).

încă în cursul 
acestui trimestru 
magazinele vor fi 
aprovizionate cu 
conserve obținute 
prin congelare ce 
pot fi consumate, 
unele printr-un 
timp foarte scurt 
de fierbere, altele 
prin simpla încăl
zire. Notăm cîteva 
dintre ele omolo
gate deja : două 
sortimente de supă: 
de carne ou paste 
făinoase si cu carne 
81 paste făinoase, 
două sortimente de

fripturi de porc 
sau vită dintre 
care unul dietetic, 
șnițel cu cartofi 
care se consumă 
doar prin încălzire.

„Există aici însă 
un inconvenient, ne 
atrage atenția tova
rășul inginer Setla- 
cec Virgil, director 
general al Direcției 
Generale pentru 
producția de con
serve prin frig. 
Pentru extinderea 
acestei categorii de 
preparate este ne
voie de o mai mare 
receptivitate din 
partea Ministerului 
Comerțului Interior 
care în piezent a- 
cordă o prea mică 
atenție extinderii 
rețelei de depozite 
frigorifice, ceea ce 
împiedică fabricile 
producătoare să 
realizeze cantităti 
sporite".

I. D. DANCEA
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cest scop,
ATRIBUTELE

COMPETENȚEI
Unitate industrială de recentă 

prezența în peisajul economic al 
țârii, Combinatul de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș și-a 
creat un deosebit prestigiu, fore- 
gistrînd lună de lună, an de an, 
succese deosebite în realizarea 
indicatorilor de plan. Vîrsta me
die a colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri este Încă 
departe de a atinge 30 de ani, 
iar ceea ce trezește interesul față 
de rezultatele obținute de către 
acest colectiv e tocmai simbioza 
tinereții cu experiența într-o ast
fel de unitate, dotata cu cele mai 
modeme instalații.

De altfel, cu prilejul vizitei 
r“ il trecut la combinat

anducâtorii de partid și 
afirma ca „oameni ti- 

e tineri, fac față cu se- 
i cu competență demnă 
ție unor probleme cam- 
>u?esc să le rezolve sa

se orientează către 
trebuie să devină toate 

industriale din țara 
modele de activitate fo- 
modemă, utilate cu teh- 
isată, bine înzestrate 

•t de vedere al cadrelor, 
juse ca inteligență teh- 
ispodirească".
d despre eficiența mun- 
e de către organizația 
ov. Alexandru Co man
1 comitetului U.T.C. pe 
ne înfățișa cîteva cifre : 

că în anul 1966 capaci- 
producție a combinatu- 

de 150 mîi tone azotat 
liu, anul trecut s-a tri- 
rezentfod 25 la sută din 
ea de producție a fo
itelor azotoase ale țării, 
s pe poarta combinatului 
rnne convenționale de a- 
.a înfăptuirea acestui pro- 
id și-au adus aportul și 
5 500 de uteciștx 
tivul permanent al acti- 
rganizației U.T.C. este 
sa conducerii combfoatu- 
ecțiilor pentru atragerea 
la policalificarea și spe- 

a pe mai multe locuri de 
Este un „secret" al for- 

creșterii profesionale, 
îrale, a cadrelor, de care 
în ultimă instanță, acțiu- 
organizarea științifică a 
ei și a muncii, asigura- 
ricității optime, îmbună- 
ndicilor de utilizare a 
ților de producție, 
tiv, încă în perioada 
lui, un marc număr de
i fost repartizate la con- 
pentru a cunoaște insta- 

î detaliu la asamblare.
ii s-a folosit la asigura- 
aersonalui necesar a o- 
or etapei a II-a de dez- 
intrate în funcțiune anul 
tovarășul Victor Pani, 
erviciului tehnic, ne

alte instalații, fiind promovați fo 
funcție datorită policalificării și 
specializării si fo alte locuri de 
muncă- Tfoărul Iosif Butuc, 
acum maistru de tură, Înainte 
operator la tabloul de comandă 
de la cracarea amoniacului. ex
pune. acurt, căile fpeaalizărxî 
sale :

— în timpul practicii de aco
modare de 4 luni U Tutbd-Mă
gurele am văzut pentru — 
dată tipurile de instalații im- 
larc. .Aici am participat efect:* 
la montarea lor £ le-am nirxî 
funcționarea în probeâa tetanok»- 
gice. „Pornirea" fahoril a 
sider eeentxală pentru 
rea mea acr<

Procesul de cqpținui moder
nizare ft agriculturii românești 
a fost și este însoțit de un pro
ces paralel de perfecționare a 
relațiilor de producție 1» sate, de 
căutarea și găsirea unor modali
tăți noi de desfășurare a rapor
turilor de colaborare, în măsu
ră sa asigure cadrul adecvat pu
nerii în valoare a întregului po
tențial pe care îl oferă marea 
agricultură socialistă. în fi

la congresul al 
IX-lea al partidului a 
subliniată și necesitatea creării 
uniunilor cooperatiste a că
ror menire era printre altele și 
aceea de a înlesni coordonarea 
eforturilor cooperativelor agri
cole și efectuarea unor acțiuni 
comune în domeniul producției 
sau al valorificării produselor 
lor. înființarea Uniunii Naționa
le și a Uniunilor cooperatiste ju
dețene a constituit terenul pro
pice pe care, începînd cu anul 
1968, relațiile intercooperatiste 
s-au dezvoltat continuu, intensi
ficarea lor fiind cerută în mod 
obiectiv de necesitățile cooperă
rii în procesul de producție, a 
efectuării schimbului de produ
se și a valorificării unor produ
se agricole la nivel superior. Or
ganizarea de către cooperative a 
unor acțiuni, lucrări, asociații și 
întreprinderi de interes comun.

fost

Intre cooperative în domenRil 
producției o constituie constriîi- 
rea de complexe de sera pentru 
producerea do legume timpurii, 
prima întreprindere fotercoope- 
ratistă de sere luînd ființă în 
anul 1968 prin participarea a 34 
de cooperative agricole de pro
ducție din preajma Bucureștiu- 
lui. Cu o suprafață de 46 hec
tare, această întreprindere in- 
tercooperatistă a livrat pînă la 
sfîrșitul lunii ianuarie 1969, pe 
lîngă însemnate cantități de le
gume pe piața internă și peste 
1 100 tone tomate pentru es- 
port. Datorită avantajelor pe 
care le oferă asemenea întreprin
deri atît pentru folosirea poten
țialului cooperativelor agricole 
într-un mod cît mai eficient, dt 
și pentru îmbunătățirea aprovizi
onării populației desigur că nu
mărul lor va crește simțitor în 
anii următori. Pe aceeași linie 
se înscrie și crearea unor unități 
industriale intercooperatiste pen
tru producerea de nutrețuri 
combinate, demnă de menționat 
fiind operativitatea cu care 1] 
cooperative agricole din județul 
Constanța au înființat anul tre
cut fabrica de făinuri furajere 
de la Agigea. Contribuția deose
bită pe care hrănirea rațională, 
științifică a animalelor o aduce 
la sporirea producției lor cere

t ’
cei mai buni tehnologi, 
naiul a participat la 
e specializare, în pe- 
naintea punerii în func- 
biectivejor, după o te- 

riguros stabilită pentru 
teoretică. A urmat prac-

matică 
partea ____ __ _____ __
tica de cunoaștere la instalațiile 
în curs de montaj. Ca nucleu 
s-au asigurat cadre calificate la 
obiectivele din etapa I.

Iată, retrospectiv, cîteva deta
lii cu privire la forța de muncă 
pentru Fabrica de amoniac II in
trată în funcțiune în iulie 1968. 
Aici s-au atins cu 9 luni înainte 
de termen parametrii proiectați. 
La pornirea fabricii, toți ingine
rii erau stagiari, iar dintre cei 
cinci maiștri numai unul avea 
calificarea atestată prin certificat, 
ceilalți au lucrat ca operatori la

>
> ’> 
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• COOPERATI
VELE AGRICOLE 
de producție din 
județul Alba, care 
dețin plantații viti
cole, au efectuat 
lucrările de dezgro
pat pe întreaga su
prafață de 2 494 ha 
ocupată cu viță <le 
vie șl au desfundat 
peste 150 ha de te
ren destinat planta
rii în primăvara a- 
ecasta și înființării 
de pepiniere vitico
le. în același timp, 
au fost altoifi 8 mi
lioane de butași de 
viță, în vederea ob
ținerii materialului 
șaditor pentru plan
tațiile din anul vii
tor.

• IN PRIMELE 
ZILE ale acestei 
sâplămîni, în mai 
multe județe a în
ceput semănatul 
Florii-soarelui A- 
ceastă valoroasă 
plantă oleaginoasă 
urmează să fie cul
tivată pe mai mult 
de 500 000 ha.

Specialiștii apre
ciază că exista posi
bili tați pentru de
pășirea producțiilor

ORGANIZAȚIA U.T.C. 
DE LA COMBINATUL 
DE ÎNGRAȘAMINT1 

AZ O TO ASE TG. MUREJ 
PREZINTĂ CÎTEVA 

ELEMENTE DIN EXPERIENȚA 
SA CU PRIVIRE LA 

CALIFICAREA 

$1 CONTINUA 
PERFECȚIONARE 

A PREGĂTIRII 
PROFESIONALE

Un alt tînăr. Gri gore Dogaru, 
venit amil trecut de pe băncile 
școlii profesionale, care lucrează 
la compresoarele de metan, a fost 
inițial „dublura" unui muncitor 
experimentaL Abia după confir
marea minuțioasă a capacității 
sale a devenit— indepenoent.

Tnrineinl Mircea Dumitru, 
membru fo biroul comitetului 
U.T.C. «usține că pen tiu a se 
putea stăpîni tehnica în dotare 
nu este suficientă pregătirea din 
școala ; adevărata pregătire pro
fesională se realizează numai la 
locul de muncă. Disciplina sec
ției, a întregului combinat, pre
tinde ca fiecare inginer, maiștri 
sau muncitor sa urmărească per
fecționarea sa permanentă.

Au fost și excepții. Eia un in
giner care nu vroia să înțeleagă 
argumentele colegilor de mun
că care susțineau că pe lîngă cu
noștințele teoretice asimilate în 
facultate — și practica, uneori 
superficială — trebuie să cunoas
că amănunte caracteristice ale 
mașinilor din sectorul unde lu
crează el și oamenii fo subordi
ne. Pretindea că un inginer nu 
are nevoie de ceea ce trebuie fiă 
știe doar muncitorul în sectorul 
său limitat de activitate. Nu s-a 
împăcat cu cerințele impuse și a 
plecat- Făcea parte dintre căută
torii unui loc mai călduț de 
munca, care nu solicita eforturi.

— Modul nostru de a forma 
oamenii tinde spre a-i convinge 
de necesitatea cunoașterii fiecă
rui sector, chiar îngust, dfotr-o 
rază mai amplă a unității. La 
ivirea unei defecțiuni există obiș
nuința de a se lua măsuri pe li
nie verticală, or ar trebui să se 
priceapă toți, indiferent de ie
rarhie, ceea ce este fo interesul 
maximei operativități a interven
țiilor. Buna funcționare a instala
țiilor depinde de întreținerea lor, 
de reviziile care se fac și depis
tarea defecțiunilor „în fașă". La 
rîndul lor toate acestea depind 
de interesul și comportarea fac
torului esențial : omul. Afirmînd 
aceasta, tovarășul Florian Goi- 
lan, șeful secției amoniac II a

« 
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V.

lotele realizate în 
ultimii trei ani, de 
aproximativ 700 000 
tone. Prevederile se 
bazează in primul 
rînd pe generaliza
rea soiului românesc 
„Record", obținut 
de I.C.C.P.T.-Fun- 
dulea, care asigură 
recolte mai mari și 
cu un conținut mai 
bogat de ulei decît 
soiul cultivat în a- 
nii precedenți. Tot
odată, pentru floa- 
rea-soarelui au fost 
rezervate terenuri 
situate în zone cu 
cele mai favorabile 
condiții de cultură, 
au fost asigurate, 
cantități sporite de 
îngrășăminte chi
mice, precum și noi 
mașini pentru ex
tinderea mecanizării 
lucrărilor. Pentru a 
trage maximum de 
folos din aceste po
sibilități sporite, se 
impune folosirea 
deplină a mijloace
lor și a fiecărei zile 
^une de lucru, ast
fel ca întreaga su
prafață prevăzuta să 
fie însămin|ată în 
«el mai scurt timp.

• IN ZONA IN
DUSTRIALA dfo 
vestul orașului Cra
iova a început con
strucția unui com
plex pentru valori
ficarea legumelor șl 
fructelor. Aceste va 
fi echipat cu un us- 
cător mecanic a- 
vînd o capacitate de 
aproape 1 000 tone, 
cu o secție de semi- 
industrializars pen
tru circa 2 000 tone, 
un depozit-siloz 
pentru 5 000 tone 
de legume și fructe, 
depozit de ambala
te, o centrala ter
mica și o stație 
proprie de întreține
re auto. Complexul 
va realiza o gamă 
variata de produse 
deshidratate, con
servate și semieon- 
servate. O dată cu 
darea lui în funcțiu
ne — prevăzuta Ia 
sfîrșitul anului vii
tor — se creează 
posibilități pentru 
valorificarea supe
rioară a legumelor 
șl fructelor din ba
zinul Craiovei.

(Agerpre*)
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■ Satisfacțiile meseriei
Foto: FL. ROȘOGA

ANTRENAREA MASEI DE TINERI LA CONCEPE
REA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-EDUCATIVE

Răspunzind în tot mai mare 
măsură dorințelor exprimate 
de tineri, organizațiile U.T.C. 
dfo județul nostru au reușit să 
desfășoare în ultima perioadă, 
îndeosebi după Consfătuirea 
pe țară a U.T.C., o serie de ac
țiuni cultural-artistice si dis
tractive diverse, cu un nrofund 
caracter educativ. împletind in 
cuprinsul acestora momente de 
destindere cu cele de îndruma
re atentă, de subliniere a unor 
preocupări actuale, de eviden
țiere a semnificației unor fap
te si împrejurări din istoria 
patriei, a marilor personalități 
ale poporului care s-au format 
aici ori si-au desfășurat activi
tatea De meleagurile județului 
Olt în conceperea și organiza
rea acestor acțiuni s-a urmărit 
mai consecvent antrenarea ma
sei de tineri, ceea ce si explică 
interesul, participarea entuziastă 
si ecourile De care le-au stirmt, 
Asa s-au petrecut lucrurile cu 
..Carnavalul Iernii" organizat 
la SlaTfoa. cu care prilej a avut 
loc si o ..seară de debuturi" în 
cadrul căreia s-^u manifestat 
din D’.ta fantezia tinerilor, apti
tudinile lor creatoare- Cele 
două acțiuni Ia care ne referim 
au reliefat posibilitățile pentru 
asigurarea continuității în des
fășurarea unor activități simi
lare. au dat tinerilor temeiul 
convingerii că nu decinde dec?, 
de ei ca Dt viitor asemenea 
momente să se înscrie tot ma: 
des în dfo gramele de activitate 
ale organizațiilor.

Printre modalitățile recoman
date si adoDtate cu succes si de 
noi în ultimul timp s-a numă
rat si aceea a înmănuncher.i 
unor ■ activități, a prezentări: 
lor pe cicluri care să dea unei 
zile întregi un profil deosebi: 
Din ansamblul unor asemenea 
zile se detașează pentru re
marcabilele sale calități educa
tive simpozionul dedicat Ecate-

rinei Teodoroiu, organizat la 
Corabia. Caracal și Slatina, cu 
concursul foștilor camarazi de 
arme ai legendarei eroine, ca §1 
duminica cultural-sportivă or
ganizată la Complexul C.F.R. 
Piatra-Olt cu prilejul aniversării 
grevelor ceferiștilor și petroliș
tilor din 1933 ; în acest ultim 
exemplu, e de subliniat un mon
taj muzical-literar de sunet și 
lumină pe tema „Oameni șl 
fapte la Grivița". o competiție 
sportivă, prezentarea și vizio-

canizarea agriculturii, din în
treprinderile agricole de stat 
din unitățile Drăgănești, Rado- 
mirești, Scornicești, Vișina și 
altele, a celor țâre lucrează în 
comerț și cooperație. La rîndu] 
lor. dezbaterile vii ne tema 
„Morala și producția". serile 
distractive dedicate fruntașilor 
în producție, au fost mult apre
ciate de tineri.

Preocupat să dezvolte experi
ența dobîndită. să fructifice 
roadele colaborării sale cu cei-

EXPLICAȚIA
SUCCESULUI

narea unui film, un bal „al ce
feriștilor și petroliștilor". Acțiu
nile amintite s-au completat 
reciproc, răspunzind a ti t dorinței 
tinerilor de a cunoaște DaZinile 
glorioase ale trecutului, cit 
cerințelor specifice virstei 
preocupărilor lor actuale.

Diferențierea activităților 
stat în permanență în 
organizațiilor U.T.C. din județ. 
Inițierea unor cicluri de acți
uni pe tema comportamentului 
in societate. în activitatea de 
producție. în familie a trezit un 
interes deosebit în rîndul tineri
lor din licee, școli generale, 
șantiere de construcții, a tineri
lor de la sate, îndeosebi a celor 
din întreprinderile pentru me

si

a
atenția

lalți factori. Comitetul județean 
Olt al U.T.C. și-a propus să ge
neralizeze rezultatele bune, să 
atragă masa de tineri la desfă
șurarea unor activități cultu- 
ral-artistice al căror conținut să 
reflecte hotărîrea tinerilor din 
această parte a tării de a cinsti 
cu noi realizări în muncă cea 
de a 25-a aniversare a Eliberă
rii. cel de al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Galele de filme, concursurile cu 
premii oglindind etapele istorice 
străbătute de poporul nostru. în
ființarea primului cineclub al 
tinerilor din județul Olt Ia Uzina 
de aluminiu din Slatina, sesiu
nile științifice vor conferi cu 
certitudine acestei intenții ca

drul concret de manifestare. Lor 
li se vor adăuga acțiunile în
treprinse pentru valorificarea și 
conservarea unor obiceiuri și 
datini : prima ediție a festivalu
lui călușul românesc, primul fes
tival folcloric al tineretului din 
județ, sărbătorile devenite tradi
ționale pentru organizația noas
tră U.T.C. — Tîrgul fetelor de 
la Contenița, Sărbătoarea bujo
rului roșu — la Stoicănești. în- 
tîlnirea cîmpenească de la pă
durea Sarului, între județele Olt 
și Dolj. De pe acum, o animație 
deosebită a cuprins masa largă 
a tinerilor din județ : Ștafeta de 
tineri culegători de folclor se 
pregătește să pornească la drum, 
în organizațiile U.T.C. din co
munele ^Stoicănești. Bălănesti. 
Vîlcele. T>ptași, Serbănești. Co- 
lonești. în același timp, tînăra 
generație de călușari învață iscu
sința dansului de la aceia care, 
odinioară, îneîntau privirile cu 
ritmul lor.

Promovînd în rîndul tinerilor 
asemenea preocupări multiple, 
desfășurînd activitățile culturale 
ca o completare a ceea ce se 
întreprinde sub egida scolii sau 
a altor instituții, colaborînd 
îndeaproape cu acestea, organi
zațiile U.T.C. din județul nostru 
îsi amplifică prestigiul pe care 
si l-au format în fața tinerilor 
șl. în același timp. realizează 
prin forme adecvate virstei și 
preferințelor celor cărora se 
adresează obiectivul central al 
întregii sale activități — acela 
de a cultiva în rîndul tinerilor 
înalte trăsături de conștiință, 
de a-i educa în spiritul devota
mentului față de politica înțe
leaptă a partidului. în spiritul 
patriotismului socialist.

GH. MAZILU
D. MIRCEA 

activiști ai Comitetului județean 
Olt al U.T.C.

(Urmare din pag. I)

tar-patriotică, aportul sub
stanțial al tineretului la rea
lizarea suprafețelor amenajate 
pentru irigații ori redate cir
cuitului agricol prin îndiguiri 
și desecări, al celor pe care 
s-au efectuat lucrări de preve
nire a eroziunii. în Insula 
Mare a Brăilei, în incintele 
Borcea, Greaca, Brațe? — iar 
acum în sistemele de irigații 
Carasu, Piotroiu — Ștefan cel 
Mare, Calafat — Băilești, Te
rasa Brăilei și în multe alte 
locuri —, foarte mulți dintre 
tinerii ce au răspuns chemării 
de a lucra pe aceste șantiere 
ale țării, s-au legat de locurile 
acelea, de meseriile în care s-au 
pregătit devenind, acum, e- 
xemple, mîndria acestui prim 
eșalon de constructori hidro
tehnici ce au deschis drumul 
Intr-un domeniu cu totul nea
bordat — nici măcar în dis
cuții — în timpurile vechiului 
regim. în Insula Mare a Bră-

ilei, să 
xemplu, 
sute de 
crează pe terenurile definitiv 
smulse din împărăția apei au 
vîrsta sub 30 de ani. Această 
tînără „familie" ce a străpuns 
sălbăticia și primejdia unei 
întinderi de aproape 1 000 de 
kilometri pătrați, sînt astăzi

folosesc un singur e- 
toți cei aproape nouă 
mecanizatori ce lu-

să traseze nn canal, mulți sînt 
acum studenți sau ingineri. 
I-Ioria Stanciu și Constantin 
Stanciu — doi dintre sutele de 
tineri, ce au participat la des
chiderea imensului (și de du
rată) șantier din Balta Brăilei 
ca simpli muncitori, după o 
abcență de cinci ani, timp în 
care au urmat cursurile Facul-

itorii ani, volumul lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare ce va 
trebui executat se mărește 
considerabil mai mult, față de 
ceea ce s-a realizat pînă acum, 
există convingerea că numărul 
tinerilor ce vor sprijini .prin 
munca lor nobila acțiune ce 
sîntem chemați de partid s-o 
înfăptuim în numele bunăstă-

Dezvoltarea relațiilor
intercooperatiste - pîrghie

a valorificării
potențialului economic

al C. A. P.
care răspund unor nevoi reale 
ale producției și ale țăranilor 
cooperatori, favorizează și sti
mulează progresul forțelor de 
producție, introducerea în prac
tica agricolă a cuceririlor științei 
și tehnicii modeme, impulsio
nează procesul desăvîrșirii con
strucției socialiste la sate. Ținînd 
seama de‘stadiul actual al dez
voltării relațiilor intercoopera
tiste și mai ales de perspectivele 
extinderii lor în perioada care 
urmează putem spune că acestea 
vor determina o intensificare a 
procesului perfecționării relații
lor de producție socialiste din 
agricultura cooperatistă. După 
cum s-a 
Consiliului 
C.A.P. din 
tele modalități de colaborare au 
intrat încă de pe acum în prac
tica cooperativelor agricole de 
producție afirmîndu-se ca o 
pîrghie importantă în valorifi
carea potențialului economic al 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Colaborarea intercooperatistă 
s-a dezvoltat cel mai mult în 
domeniul producției, un loc deo
sebit revenind în acest cadru 
creării sistemelor de irigații in
tercooperatiste. Un exemplu, 
printre altele, îl constituie siste
mul de irigații intercooperatist 
Calafat — Băilești, în județul 
Dolj, cu o suprafață de pesta 
11 000 ha, la care participă 13 
cooperative agricole constituite 
într-o asociație cu caracter per
manent, colaborarea dintre ele 
fiind necesară nu numai în pe
rioada efectuării amenajărilor 
respective, ci și ulterior pentru 
exploatarea și întreținerea siste
mului de irigație. Colaborarea 
intercooperatistă în domeniul 
irigațiilor s-a dovedit deosebit 
de fructuoasă întrucît, după 
cum se știe, in condițiile clima
tice ale țarii noastre 
reprezintă una dintre 
importante căi pentru 
producției agricole. Și, de cele 
mai multe ori, irigațiile fie că 
nu pot fi amenajate numai pe 
teritoriul unei singure coopera
tive, sau aceasta este mai puțin 
rentabil, fie că solicită un volum 
de investiții mai ușor de mobili
zat de către mai multe coopera
tive.

O altă formă de colaborare

subliniat la Plenara 
Uniunii Naționale a 

ianuarie 1969 diferi-

ca organizare* unor asemenea 
întreprinderi pentru producerea 
de furaje combinate să fie pri
vita cu interes de cooperativele 
agricole ; încă de pe acum ur
mează să fie construite și date 
în exploatare asemenea fabrici, 
cu o producție totală de circa 
550.000 tone anual, de care vor 
beneficia numai cooperativele 
asociate. Dar, întrucît necesită
țile cooperativelor agricole sînt 
mult mai mari și în creștere con
tinuă credem că este indicată 
extinderea în toate județele a 
stațiilor de producere a nutrețu
rilor amestecate, care deja și-au 
dovedit eficacitatea, în special 
prin folosirea anumitor moii 
care ar putea fi adaptate acestui 
scop.

In sfîrșit, alte forme și dome
nii ale dezvoltării relațiilor in
tercooperatiste sînt înființarea 
unor ateliere de reparații comu
ne, constituirea unor fonduri 
comune de într-ajutorare — în 
special pentru semințe și furaje 
— înființarea unor magazine de 
desfacere intercooperatiste prin 
care se valorifică diferite produ
se agricole sau ale activităților 
anexe.

Iată unele dintre domeniile în 
caTe, de pe acum, colaborarea 
între cooperativele de producție 
s-a arătat rodnică. Este evident 
însă că deși asociațiile intercoo
peratiste au apărut și s-au dez
voltat în toate județele, potenți- 

pe care această for- 
de colaborare îl oferă 

a fi pe

irigațiile 
cele mai 

sporirea

nizate șantiere permanente ale 
tineretului, iar pe alte șapte 
asemenea obiective — șantiere 
periodice ale tineretului ce vor 
cuprinde peste 9 000 de ute- 
ciști. Cazarea se va asigura în 
barăci ș> vagoane-dormitor ce 
oferă un grad ridicat de con
fort ; fiecare tabără va bene
ficia de cantină, club, bae, va

CÎMP DE AFIRMARE A HĂRNICIEI
principalii realizatori a 
producții anuale de 
20 000 vagoane porumb, 
exemplul nu este singular.

Dar, șantierele nu numai că 
au creat cele mai optime con
diții de calificare pentru tine
rii din satele vecine, dar le-au 
dat posibilitatea continuării 
studiilor. Dintre cei care cu 
cîțivâ ani în urmă abia învă
țau să mînuiască o cheie sau

unor 
peste

Și,

tății de îmbunătățiri funciare 
din Galați, au revenit ca ingi
neri. Priceperea și hărnicia îi 
recomandă printre cei mai 
buni specialiști din rețea. Ei, 
și exemplul nu este singular ; 
constituie exemplele cele mai 
vii pentru cei ce muncesc — 
sau vor veni pe aceste șan
tiere să le completeze numă
rul.

Pentru cft anul acesta, în vî-

rii poporului român va fi și 
mai mare. Anul acesta, ca ur
mare a discuțiilor avute între 
conducerea Consiliului Supe
rior al Agriculturii și tovarăși 
cu munci de răspundere în Co
mitetul Central al U.T.C., în 
sistemele Carasu, Terasa Brăi
lei, Călmățui — Grgpeni, 
Gălățui — Călărași, Pietroiu 
— Ștefan cel Mare și Băl- 
Iești — Calafat vor fi orga*

avea asigurată legătură perma
nentă cu stațiile de cale fera
tă sau traseele I.R.T.A. Prin 
școlile profesionale sau prin 
cursurile de scurtă durată, 
vom asigura pregătirea celor 
mai mulți dintre aceștia în 
peste zece meserii — meca
nici, rutieriști, buldozeriști, e- 
lectricieni de rețea sau de sta
ții, constructori etc ; vom asi
gura cele mai bune condiții

aiul 
mă 
este departe de 
deplin pus în valoare. De aseme
nea înseși domeniile în care ea 
poate avea rezultate favorabile 
nu au fost încă toate explorate. 
Asociațiile intercooperatiste, con- 

eficienței 
venituri- 

impli- 
coopera- 

aprovîzîo-

tribuind la ridicarea 
producției, sporirea 
lor cooperativelor 
cit ale membrilor 
tori, la îmbunătățirea 
nării populației cu produse agro- 
alimentare mai multe și mai ief
tine, polarizează din ce în ce mai 
mult atenția și interesul coopera
tivelor agricole de producție, nu
mărul și formele lor urmînd sa 
crească și sa se diversifice con
tinuu, consecință directă a per
fecționării relațiilor de produc
ție socialiste la sate.

?î

I. NICOARA

activității celor care vor parti
cipa pe șantierele de muncă 
patriotică ale tineretului.

Valorificarea rațională a în
tregului fond funciar — a?a 
cum reiese din programul par
tidului și statului nostru — 
pretinde irigarea într-un ter
men scurt a unei suprafețe de 
circa 5 300 000 hectare; r •»**■* 
în perioada 1971—1975 pre 
zîndu-se amenajarea a 
1 600 000 hectare, adică de 
firi și ceva mai mult dec 
actualul cincinal. Sare 
sînt deosebite, realizarea 
fiind o îndatorire, o cei 
precisă? Prezența tineretuh 
constructor pe aceste im 
șantiere va trebui privite 
o obligație de înalt 
triotism a generației 
reia, așa cum spunea 
varășul Nicolae Ceaușesct 
Consfătuirea pe țara a U.3 
îi revine un rol activ în s 
etatea noastră socialistă af 
în plin proces de dezvoltar

l 4
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în viața culturală a județu
lui Arad, acest important cen
tru industrial al țării, festivalul 
numit simbolic „Primăvara ară
deană", apare ca un eveniment 
inedit, festiv, bilanț al împli
nirilor artei și culturii pe a- 
ceste meleaguri, închinat celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei. însemn înd un moment 
de binevenită verificare a po
tențialului artistic existent în o- 
raș și județ festivalul arădean a 
deschis perspective însemnate 
permanentizării tradițiilor 
dorice împăinîntenite aici, 
programul amplu dezvoltat 
parcursul a 9 zile au fost __ 
ficiente manifestări de valoare, 
care ne permit să afirmăm că 
festivalul are serioase șanse de 
a deveni o carte de vizită a 
culturii orașului de pe Mureș, 
înălțînd spre prestigiu, ștacheta 
exigenței artistice.

Se cuvine subliniată, de la 
hun început, emoția stârnită de 
întâlnirea unor fii de renume ai 
Aradului. Reuniți după zeci de 
ani, în orașul căruia îi recu
nosc paternitatea spirituală, cei 
ce sint astăzi academicieni, scrii
tori sau profesori universitari au 
reînviat, în cuvinte calde, figu
rile unor iluștri dascăli. Aproa
pe că e de prisos să mențio
năm interesul deosebit de care 
s-a bucurat întâlnirea printre a- 
rădeni. Printre cei „reveniți- pe 
meleagurile natale au fost aca
demicienii Aurel Avramescu, di
rectorul Centrului de documen
tare științifică, Caius Iacob, pro
fesor la Universitatea din Bucu
rești, Tiberiu Popovici, profe
sor universitar, Valeriu Novacu, 
scriitorul 
directorul 
Industriei 
șini loan 
cel Olinescu, poeții Petre Pascu 
și Rusalin Mureșan, compozi
torul George Draga. Acest mo
ment de evocare nostalgică a 
imprimat începutului ritmul săr
bătoresc necesar festivalului.

Primite cu o neașteptata 
tenție de către publicul arădean 
au fost expozițiile organizate în 
cadrul festivalului. O expoziție 
de scenografie, cuprinzînd crca- 

a-

ULIANA MOLDOVAN

reuniunile acestor slu- 
co nd ei ui ui, dascăli 
Reuniuni cărora 
doar aparenta rigid!

Vintilă Rusu-Șirianu, 
general în Ministerul 
Construcțiilor de Ma- 
Crișan, pictorul Mar

festivalu» 
extraordi-

altfel și

(Urmare din pag. I)

IOANA

Moartea
lui Socrate

de-a lungul timpu- 
șansa suprapunerii 
peste stereotipiile 

și ale sensibilității.

SCRIITORUL
Șl TINERETUL

sigur, apariția unor cărți de 
modestă ardere ideatică, de 
comodă și verificată penetra
ție artistică, al căror stereo
tip fixat 
lui are 
perfecte 
gîndirii
A unor filme care, sub pretex
te etice unanim recunoscute, 
violentează sensibilitatea pri
mară a spectatorului prin ima
gini și întâmplări de o îndo
ielnică autenticitate, de un 
șters adevăr. în aceste condi
ții, evident, însăși misiunea 
nobilă a creației artistice 
este pusă sub semnul între
bării. în aceste condiții, suc
cesul, audiența scriitorului în 
rîndul cititorilor și al specta
torilor se metamorfozează în- 
tr-o echivocă deprindere a 
științei pielii, creația devine 
meșteșug, relația creator-con- 
sumator de artă (oribile dic- 
tu !) se univocizează, sfîrșește 
prin a fi înlocuită de un ra
port material planificat, flui
ditatea spiritualității între cei 
doi termeni (și existența lor 
concret-istorică nu poate fi 
pusă la îndoială) este înăbu
șită mai mult sau mai puțin 
delicat. Lucrurile sint însă 
mult mai grave în cazul igno
rării de către creator a posi
bilităților reale și la îndemî- 
nă de comunicare cu lumea. 
Relația mai sus-amintită este 
distrusă, pulverizată de su
biectul exacerbat ce-și cere în 
numele libertății (!) dreptul la 
afirmarea în sunete de trîm- 
biți. Acum experiența de viață 
seamănă mai degrabă cu o 
măruntă aventură la colț de 
stradă, jenantă și suspectă. 
Și este sigur că timpul, „ma
rele judecător", nu va reține 
nimic, nici cel puțin efortul 
de a ajunge la colțul străzii.

Nu este, desigur, aci locul a 
discuta resorturile intime ale 
creației, ale captării străluci
rilor existențiale și ale trecerii 
lor cititorului (tînăr sau nu). 
Nu este aci locul a apăra li
teratura de bună calitate (care, 

Foto : C. C1OBOATĂ

ții ale unor valoroși scenografi : 
Sever și Zizi Frențiu, Francisc 
Toth și Eva Gybrffy, apreciați 
plnă acum doar în materialita
tea scenei, a stat alături de ex
poziția de artă populară, care 
ne-a prilejuit ceasuri de medi
tație asupia tezaurului strălucit 
al folclorului din această parte 
a țării, atît de bogat în sen
suri și manifestări. O a treia 
expoziție a încercat o prezen
tare scurtă a istoriei Aradului 
cultural, ilustrată prin cărți și pe
riodice apărute aici în ultimele 
secole.

Am avut satisfacția de a cu
noaște creațiile celor mai tineri 
poeți arădeni în două întâlniri 
ale cenaclurilor literare cu scrii
tori cunoscuți : Rusalin Mure
șan, Victor Tulbure, Vasile Ni- 
corovici, Petre Pascu și Horvath

primăvara arădeană
REPORTAJ DE LA UN FESTIVAL ARTISTIC

Imra. Prilej d« cunoaștere re
ciprocă a creației *3* *» ca
racteriza 
jitori ai 
învățăcei, 
reproșăm 
de ședință, desigur nepotriviri, 
cu veșnicul prezidiu fi luiri de 
cuvlnt Poate fi din canza aces
tei atmosfere, întâlnirea membri
lor filiald UAP. cu criticul de 
artă Ion Frunzetti a-a limitat 
doar la o foarte interesantă con
ferință ținută de acesta, despre 
tendințele artei plastice con
temporane. Am așteptat zadarnic 
discuțiile solicitate de 
de Ion Frunzetti.

Dintre spectacolele 
lui amintim concertul
nar al Filarmonicii arădene, in
terpretarea Simfoniei a ^-a de 
Beethoven, fiind o ilustrare e- 
locventa a efortului creator de-

de altfel, se apără statură, ta 
mult mai bine) ta nici veaitta 
selecției cititorului. Nu «tal, 
pe de altă parte, cltuta âe pu
țin apărătorul literaturii ea 
destinație expresă (după t!ts- 
tă. după profesiune, dup* le
cui de muncă, după— etc) sau 
al literaturii de conjunctură 
(înțelegind prin asta nu doar 
literatura mondeni, confuzi ta 
voit incifrată, ci fi acele «cri
eri, și Îndeosebi acestea, ivite 
din complicitatea mai mis re
fuzată). Dar este o certitudine 
semnificativă faptul ci aoarii 
și venerații eroi ai literaturii 
(și ai filmului) sînt tineri, că 
cititorii (și spectatorii) cei mai 
consecvenți se recrutează din 
rîndurile lor. Această virstâ 
adunată nefericit sub formula 
„vîrsta marilor întrebări", ți 
găsesc formula nefericită și 
totodată agresivă în bunăvo
ința ei stridentă, cînd univer
sul se oferă „masticației" in
tr-un ambalai fermecător și 
înduioșător, și nimic nu poate 
fi dus pînă la capăt tocmai 
din pricina acelei cutremură
toare sete de existențial. Sete, 
de altfel, curînd împlinită și 
trecută intr-o spaimă acută 
de certitudini. Certitudini care, 
la rîndul lor, vor aduce matu
ritatea, integrarea conștientă 
și virtual definitivă într-un 
sistem unde dreptul și datoria 
fac un tot armonios (în cazul 
societății noastre). Astfel e- 
sentializată, „vîrsta marilor 
întrebări" numai cu dificul
tate poate servi literaturii, iar 
literatura va întâmpina ace
eași dificultate atunci cînd își 
va propune o simplă reflecta
re, atunci cînd s-ar subordo
na mecanic trăitului. Necon
cludentă deocamdată, experi
ența de viață a tânărului cere 
imperios excepția, supremul, 
dar nu refuză, ci acceptă cu 
încredere, ca și cum ar fi vor
ba chiar despre el. descrierea 
zilelor sale, descifrarea în- 
găduințelor și a nemulțumiri
lor sale, a gîndurilor sale fru
moase. a mișcărilor sale incer
te. Relația sa cu scriitorul, cu 
ceea ce-i propune acesta, cu- 

de teatru ne-am aș- 
ne fie prezentată o 
mai nimerită pentru 
unui asemenea iesti- 

bucurat însă calitatea 
istorică 
succes

pus de dirijorul N. Brînzeu și 
de orchestra populată cu foar
te multe elemente tinere, de a 
se apropia de marele reperto
riu ai muzicii universale. în ca
drul serii 
teptat să 
premieră, 
amploarea 
val. Ne-a
spectacolului cu drama 
„Vlaicu Vodă“, al cărui 
scenic datează încă de la începu
tul stagiunii.

Mai edificatoare decît orice 
comentariu al nostru relativ la 
spectacolul popular de închide
re, sînt cuvintele compozitorului 
Filaret Barbu : „Intre cele două 
momente — Tîrgul sărutului de 
ia Hălmagiu și Nunta de la Al- 
maș — reunite pentru un spec
tacol, nu a existat legătura ne-

tzxatt de ta 
săvirutâ c 
cărții ffrL.rsnni >■ ta
suspectare de hir-r. la
rtetnulțuiiure man frea p po
lemică deechisă- Această con
fruntare directă tem « espe- 
rien’^â de viațâ. afLasă ta te- 
cvpwturtâe sa> u txprn—ta 

ruhii poeie szartK cred ta 
doresr. ic -tem ipafv* 
Fiindcă coefruztarea se des
fășoară pe tărÎT.x adevărului 
vieții, al trmemicie. ev $• 
e«e exclusă literatura 
mlntată ta podoabele prmes- 
p iii or morale de Largă audien
ță, canonizată, transforrr^xă ta 
manual de bune manwre (sau. 
ta cazul filmului, ta revistă 
de modă).

Cum este exclusă si litera
tura eroismului non-stop sau 
a conformismului desuet. Cum 
este exclusă $i literatura de
rutei ta sine, a furiei In sine, 
a noncnnformismului în sine. 
Pentru că intr-o societate fun
damental nouă, echitabilă $i 
nobilă, literatura (filmul) cu $i 
despre tineret nu are cum fi 
decît o literatură (film) a cer
cetării topirilor umane în 
ceea ce este și urmează sa fie 
al tuturor. O literatură sinceră 
și hotărîtă, nesofisticată,
dreaptă, fără echivoc, capabi
lă să înlăture indiferența, 
capabilă să smulgă exclamații! 
înainte de toate, îmi închipui 
însă că aceasta înseamnă pri
ceperea vieții, adică „experi
ența de viață" și știința că 
șovăielile tinereții sînt iertate, 
dar niciodată uitate. La urma 
urmei, iubirea desăvîrșirii este 
o îneîntatoare minune ce va 
să fie cucerită.

...Și „interlocutorul" de sîrme 
contacte va da un nou 

răspuns 

pozionul „Siluete arădene", mi 
se pare că festivalul Primăvara 
arădeană a pus accentul pe 
cantitate — ne spune criticul de 
artă Florian Polra, consilier ge
neral în Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Arta. Această pri
mă experiență a fost o bineve
nită ocazie de desfășurare a for
țelor pe orizontală. Festivalului 
arădean îi revine dificila sarci
nă de a-și contura un profil, un 
timbru specific“.

Credem, și noi alături de 
dînsul — că ar trebui reflec
tat asupra utilității acestei diver
sități maxime a componentelor 
festivalului. Am remarcat pe 
parranul festivalului momen
te alese bi urma unor cri-

Cosmin Ghiuri ți Ana J/aria D

De primăvară
(Urmare din pag. 1)

sărilor ce se întorc la aei și 
cu bastonul verde și firav al 
ghioceilor, mereu temerari 
în aventura lor contra alba- 
lui rece și mereu ispitiți de 
albastrul subțire al bel (ii 
cerești.

Am auzit că păsările s-an 
întors și le-am căutat un
ghiurile acolo sus, unde le 
știam de cînd nu știam ni
mica și acest întii echinoefiu 
a trebuit să mi-1 încep cu 
o tristețe : zborul lor a fost 
jos și-nghețat, multe au plă
tit dorul pentru locurile 
noastre cu moartea înmăr
murită In oglinzi înghețate.

Acum, se spune, oglinzile 
sînt moi, ca ceasurile lui 
Dali șl riurile iși încep vu
ietul sporit de orgile și or
giile iernii. Va fi mult vuiet, 
■e vor rupe multi arbori, se 
vor prăbuși multe țărmuri.

Din rîndurile unei știri 
aflu că navigația civilă a- 
nuntă „redeschiderea punc
telor de trecere a Dunării 
cu hacurile, pentru toate ca
tegoriile de autovehicule din 
Bonele Brăila, Măcin, Glur- 
genl, Vadu Oii, Galați, Os
trov etc.“.

Așadar, echinoctiul Întâi, 
cel albastru, nu mai poate fi 
infirmat. Știrea aceasta P®

fost mai nimerită vizitarea la 
fața locului a acestor monumen- 
te : mînăstiri, case memoriale, 
castele, dificil de apreciat la a- 
devărata lor valoare în limitele 
cîtorva clișee. ™

Credem, de ademenea, că ta
lentul unor înzestrați artiști pă- 
puțari «-a pierdut într-un spec- ® 
tacol pueril și neconvingător cu 
„Motanul încălțat" semnat de A 
regizorul Cristian Frangopol. 
Acțiunile menționate sînt Lacu- 
Mr evitohUa jMÎMtrM1 fotataftea a 
diversificării, a bogăției mani
festărilor obținute cu orice preț- 

Trebuie să semnalăm lipsa 
(cel puțin ciudată în contextul 
acestei „primăveri" arădene), a 
generației tinere, primăvara veș- 
nică a fiecărui oraș. Am remar
cat clțiva poeți, e drept, cîțiva, 
foarte puțini, tineri în rîndul W 
publicului și, în urma acestei li- 
tuații am cerut explicații. A- 
flăm de la Cornel Marian, loc- V 
țiitor de secretar, si de h He- 
ria Tniță, responsabilul comisiei 
jcoli din Comitetul municipal al 
U.T.C., despre lolicitarea con
cretă a tineretului doar pentru 
participarea ca «impli ipectatari. 
Sarcina mobilizării a revenit Co
mitetului municipal U.T.C.. ti
nerii fiind cei care trebuiau aă 
fie mobilizați, cîte 50 la fie
care acțiune etad de fapt ei ar 
fi putut da tm aprijin lerioa 
organizării întregii manifestări. 
Ca ocazia festivalului (de reți
nut „cu ocazia" (i nu „ta ca- a 
drul") a fost organizat un con
cura „Cine ftie, cîștigă" avtad 
ea temă filmul MStrăinul", pre- V 
zentat în gala de filme roml- 
negti- Foarte puțin pentru due- 
rii arădeni, dacă ținem seama c* ™ 
■ici realizatorii filmului — ini
ția] convocați — nu au fost 
prezesți. In piua, festivalul de
butând în prima zi de vacanță 
chiar și sarcina mobilizării a 
fort greu de îndeplinit

O participare efectivă a Co- ™ 
■ritetaJui U.T.C. ți a tineretu- 
kn din Arad la acest festival ar 
fi adus, socotim, un aport sub
stanțial Ia ridicarea ținutei unei 
asemenea manifestări care se a- W 
aanță de pe acum a deveni 
psestigioasL

care ea aș fi >m-e pe pa
gina iatika. la chenar si ca 
aemiBeere. > rămâi, aaeni- 
ană. eclipsată de elementele 
ee concentrează atenția 
relativelor : însămi n țările
de primă ■rgență începute 
la Hunedaara și iu alte ju
dele. arăturile. primele 
7 milioane de pai fabricate 
de incubatoarele eaaperati- 
veler agricale de producție, 
intiiele plantări de arbori 
întreprinse de silvicultarii 
constănțeni.

Toate aceste știri șl altele, 
rotite silnic pe lambarii cu 
litere ai telexului armau să 
fie argumentele mele pen
tru echinoctiul albastru șl. 
pentru fiecare, găsisem sem
nificații. Dar vuietul, vuie
tul acela sporit al rînrllor 
obligate să transporte nopți
le lungi ale iernii lungi dib 
acest an. căderea posibilă a 
arborilor și prăbușirea imi
nentă a țărmurilor mă apasă 
ca a doua tristețe a înoepu- 
tulul de prim&varft : săbiile 
pașnice ale semănăturilor de 
toamnă, înfrățirea Ierbii șl 
arăturile — tangente șl ele 
la balanța de lumină șl În
tuneric. asemeni aripelor 
frînte pot să sufere din prin 
cina acestui vuiet

NOTE
Poezia nu este, pentru Matei 

Călinescu. un simplu „vlolon 
d’Ingres**. ci o componentă esen
țială a structurii sale artistice. 
Se știe, de altfel, că a debutat 
ca poet. Refugiul ulterior in 
critică era consecința unei vo
cații incontestabile, cristalizată 
ferm încă de atunci. Vocație 
strălucită, dar acceptată fără 
entuziasm de tânărul scriitor, cu 
o nostalgie lirică puțin mascată. 
Căci, poetul s-a văzut „condam
nat- la critică de propriul ta
lent exegetic. Aminată mal mult 
de un deceniu de la debutul 
publicistic, postura lirică se con
firmă editorial abia arum, prin 
volumul „Semn", tipărit la Edi
tura pentru literatură.

Versurile Iul Matei Călinescu 
indică o melancolică detașare de 
fantasmele memoriei, de desti- 
nul autonom, de-acum, al aces- 
tore. Eliberat prin cuvtat de 
obsesiile existențiale, autorul se 

• MATEI CĂLINESCU

„SEMN"
a band □cauză sârbă tocilar upor 
cernite ale somnului : fcVoi tre
ceți, dulci fantome de cal ta de 
citai, In saltar! prelungi 1 Spre 
oriaonkxri lbnpato re mi par mal 
grele ea apa, / Spre anarela 
rece, acoperit en i arbori ■ ur
li-albas tio, / O. fără minte tre
ceți, cu hamuri de vini, roi 
cai, / $1 llfînd !a urma toam
nei, vei. dinii rrtttad de fug*. 1 
T Im du-vi conturai ca-n sticli 
In timp ce eu fard apte pe 
obraji amara de fin uscat. I 
Masca pentru sărbătorile on- 
nului* (..Heraldică*1}, lntr-tm li
ni vers dematerializat, imponde
rabilele împrumut! o greutate 
specifică aparte : „Totul e ne- 
■firțit de greu In această spai
mă. / Trupul nostru pare rupt 
de Însăși greutatea lumii- ( Ba
iu ini ea-}, „latilairile de aeara* 
sint. In fond, confruntări intre 
_eul" liric șl variatele ipostaza 
ale misterului : necunoscutul, a- 
doienrenta. curtatul, tăcerea, 
absența. Interpuse Intre subiec
tul contemplator șl obiectul 
contemplat, cuvintele stânjeneec 
perceperea exactă a uaivenuluL

A îndoiește poetul. „Dacă a trăit, 
dacă a venit j dacă a îmbătri- 
nit, / dacă asemeni nouă a res- 

• pirat i și ca noi s-a hrănit / din 
apă, din floare, din pește / dacă 
asemeni nouă a vorbit". Nimic

- nu e sigur, iar posibila inexis- 
9 tența a eroului ar fi greu de 

suportat, pentru că el reprezin
tă — în viziunea simbolică a 

A poetului — sacrificiul pentru a- 
devăr, convingerea apărată cu 

• atîta demnitate, îneît posesorul 
ei e în drept să exclame : „Mă 
puteți ucide, dar nu-mi puteți 
face nici un rău". Faptele 
reale (Socrate nu a lăsat texte 
scrise ; el apare ca personaj 
principal în dialogurile lui Pla- 

A ton) dau un reazim ferm con- 
strucției poetice și o feresc de 
neverosimil, de factice. La 

• urma urmei, inteligenței l-ar 
putea place jocul „de-a inexis
tența lui Socrate"; nu o singură

- dată poeții au făcut speculații 
pe marginea tezei că Homer 
sau Shakespeare n-au trăit nici
odată. La Nicolae Ioana, nu 

A despre acest joc agreabil e vor- 
ba : aici, îndoiala în existența 
lui Socrate este ascunsă și mis- 

• tuitoare, dorința de a crede că 
totuși Socrate a fost se trans
formă In seta de adevăr, de 

• umanitate.
Dar incertitudinile sporesc. 

Presupunînd că Socrate a exis- 
tat, presupunînd că el s-a sa- 

A criticat pentru marele său crez 
— de fapt, Socrate din cartea 
poetului este un tip, un expo- 

A nent : gînditorul erou — dacă 
™ Socrate a existat, cina a fost, 

cum a fost ? Un om ca toți oa- 
• menii ? („Batea grindina și îne

ca ogoarele / cînd venea Iubit»

Dar, prin plasa rarefiată a lor, 
timpul se cerne uimitor, se cerne 
inexorabil : „Ce simplă această 
trecere prin golul dintre cu
vinte, / altădată — acum — 
miine — totdeauna" („De toam
nă"). Tînjind după un dialog 
direct cu lumea, cu timpul, poe
tul lasă lucrurile să-și reveleze 
singure structura internă, evi
tând privirea exterioară defor
mantă. Instantaneele surprind, 
uneori, în adrneul unor conști
ințe atinse de „pedeapsa stră- 
vezimii", o imensă, dureroasă 
singurătate (ca „singurătatea*4 / 
unei minciuni pe care nîcd n-a 
trebuit s-o spui") ; alteori, nu
mai un sunet pur. coagulînd 
umbra șl aerul, surisul și som
nul, cărora le imprimă ritmuri 
largi de gavotă. cu imagini in
tersectate sau suprapuse, ca un 
vii ta vis.

Suspectam, dlntr-o ilmplft 
prejudecată critică, versurile lui

Matei dlfocecu de dezvoltare 
dloeuraivă a reflecțiilor proprii. 
Bănuială verificați, de altfel, 
ta această intenție de concep- 
fauliam ; „Orice tristele a pati- 
tailară, / < spânzurătoare pen
tru puritate, / o spinxurltcara 
pentru nostalgia ralului. / o 
■p tasuri teera pentru poeții coe- 
ranruhh. i o «pinxurătoare pen
tru cel care nu știu să iuridă . “ 
LC*en ecAa"). De regulă. Insă, 
ideatxa — învesmlntată în ,Ju- 
Tuina de mătase* a lirismului — 
i*i atestă cu extremă discreție 
prezența. în cele mai fericite 
cazuri, „ideile* nu sînt statuate 
prozaic. în materie brută. In
sesizabile în consistenta fizică, 
existenta lor eate detectabilă 
numai cs „foșnet*.

Tentația vaguhii li a exoticu- 
lta indică, daagor. un filon sim
bolist. Plictisul dmunical nu se 
menține, fote. In planul , ^pl re
nului “ de altădată. Secolul nos
tru a înregistrat, pe plan artis
tic. teroarea clipei apăsătoare, 
a clipei-univers Închis, prin a 
cărei coajă nu poete evada nici 
măcar raza iaci aspirații. Ca In 
sawrema exasperare preluată 

lai Socrate, / să-l vadă, s& pe
treacă cu el /, mureau păsări 
și iarba murea / cînd călca fe
meia lui Socrate / și paznicii se 
rugau te nu mai vină, / te nu 
le mai aece fiatâaile ‘ |i privi
rile să nn le mai rate".) A fort

U»e bate viata! si 
răgtie I • mhb te 
te I te ante farta- 

ar puica 
■ă na juJbcra Ineartitudimle T 
Da, Bt îv*te jor'al aă Înțelegem, 
ne-ar putea apune lotul sau a- 
proape totul despre erou cei 
care au avut de-a face cu el 
aupă judecare și condamnare : 
paznicii. Dar paznicii ...au stat 
• rbi și încremeniți / în fața 
■■ei prăzi superbe și tare rău 
îmi part f ea na l-aa văzut / 
ți nu pat pe vesti*. Și chiar 
dacă unii dintre ei au rămas cu 
ochii întredeachiși șl chiar dacă 

măcar unul l-a văzut și l-a cu
noscut, paznicul acela a murit 
de mult ; mai trăiesc numai co
piii ori copiii copiilor lui — 
„dar copiii nu mai semănau / 
cu paznicii, / iar paznicii / nu 
se mai vedeau / și nu se mai 
auzeau-. Copiii nu mai știu ni
mic. Și într-adevăr nu știu, pen
tru că noi slntem copiii acela 
și —- pentru noi — totul a de
venit legendă.

Drama nu este numai a in
certitudinii, ci și a vinovăției, 
„înainte de a mă naște eram 
vinovat", spunea cîndva Ion 
Alexandru. Și intr-adevăr, sîn- 
tem — spune poetul — nu nu
mai urmașii filozofului-erou 
(sau ai filozofilor-eroi), ci și ai 
paznicilor, ai celor care l-au tor
turat, l-au închis, l-au omorît. 
Măreția umană — pare să spu
nă poetul — e zdruncinată din 
adine (și trebuie să reziste cu 
greu) de gîndul vinovăției. Și 
poate că această măreție se bi- 
zuie tocmai pe o dificilă încer
care, adeea de a nu se lăsa dobo- 
rîți de conștiința vinovăției moș
tenite, de a ne strădui să nu 
devenim din nou, noi înșine, vi
novat!. Cele mal dramatice din
tre poemele volumului sînt cele 
închinate paznicilor, mîrșavi nu 
pentru că ar fi dprit-o, cl pen
tru că așa li s-a poruncit, mîr
șavi totuși, pentru că au ascul
tat de porunci nedemne. „Și 
dacă paznicii i-au adus păsări / 
și iarbă să pună sub cap / și 
dacă ei l-au plîns in taină, fe- 
rindu-se unul de altul / paz
nicul tânăr de paznicul b&trin / 
paznicul mare de paznicul mij
lociu / șl dacă paznicii s-au 
strecurat / pîine și apă și cu»

moarte d-eetra-

dfn Kafka ! „Dar această Dumta 
nică nu sa va iftrșl niciodată"» 
La Matei Călkiescu, „duminica" 
este o metaforă tragică a vieții 
fatal absorbită ta neant.

Extazul marin, ca ii cel vega- 
tal, filtrează aceeași fixație a 
unei frustrări Indefinita, ca fa- 
tr-un joc mitologia cu Orfeu și 
Eurldlce. Uneori, el pare aă de
vină un simplu joc de cuvinte, 
în fond, un Joc devastator» 
de loc gratuit. Odată nu
mit, obiectul este anulat 
prin cuvint, iubitituire echl- 
valînd fie cu o «fișiere lfiuntrîfcă 
plină de dramatixm, fie cu o 
convertire a fenomenului ta 
contrariul său : „cuvîntul tăcere 
abolește taina oricărei tăceri / 
cuvtatul copil înjunghie însăși 
copilăria il ... // șl totuși cu
vîntul moarta 
mă ... / cuvîntul nicăieri pre
tutindeni mă-ndeamnă“. De alt- 
fel. trafwiia intimi se exprimi 
;1 prlatr-o tragedie ■ cuvtntulul. 
Semnificantul nu poate fi simul
tan ți semnificat: „nimic pe sine 
nu se mai spune/ spunere 
fiind / nimic pe sine nu se mai 
dezvăluie / dezvăluire fiind**. 
„Semnul* are virtuți demiurgi- 
ce : lumea poate crește, dar sa 
poate și prăbuși în „pura veste".

...Ca, de altfel, și poezia.
Matei Călinescu cunoaște tai

nele poeziei și elaborează fără 
spontaneitate, cu migală de arti
zan. Un exces de stilizare i se 
poate reproșa, dar luciditatea, 
acuzată a criticului pare să.' 
intuit în aceasta un detaliu he
raldic care să-1 definească mai 
exact. în fond, e de preferat 
unei spontaneități plate o de
cantare marcată de efort.

NICOLAE BALTAG

viate / M / și dacă din intim- 
ptare / i-aa lăsat ușa descuia
ta, te tagi**.- roate acestea nu-i 
abeolvă de vină. Cu atât mai 
mult cu cit, în cele din urmă 

temîndn-se / de cine știe ce 
schimbare / l-au dezlegat funii
le / și l-au ars și i-au aruncat 
in vint / pînâ cînd coasta lumii 
s-a umplut de plîns*4.

Ultimul vers citat e, sub ra
port estetic, cel mai semnifica
tiv. Poetul a știut să nu trans
forme poemul — sau ciclul — 
(a$a cum s-ar putea crede din 
relatarea noastră seacă) într-o 
speculație filozofică, oricît de 
interesantă. „Moartea lui Socra
te" este și un cîntec, un cîntec 
de durere și de încredere. de 
milă și de dragoste. Dramă a 
incertitudinii, a vinovăției, a 
neputinței cuvintelor („mi se 
trage moartea dintr-un cuvînt / 
ce-a crescut in mine ca plăini- 
nii în lupi", exclamă Socrate, 
superb), poemul este în primul 
rînd un coral bărbătesc, intonat 
în gama majoră, cu neașteptate 
suavități : ..din cer un miel ru
gător se uită ochii luj privesc 
la rimă, / ochii lui buni. Des
chid cercul / și pe toate le 
arunc, I gol să rămîie cercul șl 
Dur / dar ochiul lui rugător mă 
privește".

Poate tocmai pentru că meta
fora este distribuită cu zgîrce- 
nie, ea atrage atenția asupra 
unui poet cu o fantezie și cu o 
forța asociativă rar întâlnite. 
Citeva exemple : „ochii / urme 
de zei luminînd în întuneric" ; 
iată-1 pe Socrate cu „iubita" 
sa : „iar el plingea legat de ea/ 
ch o funie mai lungă decît via
ța*4 ; „vine un vînt și clatină 
oasele lui Socrate” ; sau această 
viziune de mare poezie : ,.Și 
dacă el urit era / în el stătea 
întins un om frumos ; / / și dacă 
el era urît / cuvinte cu trupuri 
frumoase / se tîrau spre gura 
lui"

M-am referit numai la ciclul 
„Moartea lui Socrate", nu pen
tru că in ultima treime a căr
ții nu s-ar cuprinde poeme 
foarte bune (Nicolae Ioana a 
dobînait un ton anume, după 
care poate fi recunoscut, și care 
salvează chiar și versurile mai 
slabe), ci pentru că acolo sim
plitatea și rectitudinea ideii cu
nosc eclipse și se naște senza
ția că poetul, deși scrie frumos, 
ba chiar prea frumos, nu mai 
are atît de mult de spus. Strofe 
ca aceasta („Ridic o cetate prin 
care să urce, / să se răstoarne 
prin cuvînt / pe trepte o um
bra să suie o scară / albă-ntin- 
zînd pe pămînt") mi se par com
plicații inutile. Valoarea lor 
poate sta numai în capacitatea 
de a prevesti dezvoltarea viitoa
re a unui poet de la care pu
tem aștepta astăzi, după aceas
tă foarte bună carte, marea 
operă.

FLORIN MUGUR
"J Editura tineretului, 1S69,
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STUDENȚIA
vîrsta unor înalte
răspunderi sociale

VizJa in România a ministrului relațiilor externe
și cultelor al Republicii Argentina

(Urmare din pag. I)

Conslliultii U.A.S. din centrul u- 
versitar nu ■ manifestat pre- 
oupări pentru a analiza conținu» 
tul muncii comisiilor profesiona
la, pentru a impulsiona activita
tea acestora. Conferința a cerut 
ca în viitor activitatea comisiilor 
profesionale să se desfășoare pe 
coordonate apropiate preocupări
lor studenților, să aibă în vedere 
inițierea unor acțiuni cu caracter 
politico-educativ care să prileju- 
iască confruntări pe planul con
științei, să trezească ambiția 
nobilă pentru afirmarea persona
lității, să dezvolte opinia fermă, 
intransigentă a colectivelor din 
grupe, din ani, din facultăți. Este 
nevoie, de asemenea, de o vie 
propagandă profesională, de O 
mai judicioasă folosire a Ateneu
lui studențesc, a Casei de cultu
ră a studenților, a cluburilor din 
institute pentru o bogată infor
mare a studenților cu tot ceea 
ce este nou și important în dife
rite domenii științifice, pentru a 
le prilejui acestora întîiniri cu 
personalități de seamă ale vieții 
științifice din Cluj sau din alte 
centre universitare.

Mul ți dintre studenții care ac
tivează în cele 135 de cercuri 
științifice din facultăți s-au dis
tins nu numai printr-o muncă 
perseverentă, sîrguincioasă, dar 
și prin talent, prin vocație. Ei au 
obținut premii la diferite semi- 
narii științifice naționale, au pu
blicat lucrări în reviste de spe
cialitate. Activitatea cercurilor 
științifice studențești poartă însă 
jaeori amprenta formalismului, a 
/gJ i tații, a sărăciei de forme. 
21 conferință s-a arătat că se 
race simțită nevoia unei strfnse 
colaborări cu întreprinderi, cu 
institute de cercetări precum și 
a unei colaborări între facultăți, 
în vederea organizării unor 
cercuri științifice comune, la 
care să participe s tu den ți din 
mai multe facultăți și chiar din 
mai multe institute.

Sînt atît de numeroase moda
litățile prin care asociațiile pdl 
interveni hotărî tor în crearea a- 
celui atît de mult rfvnit climat 
general de muncă, de studiu, de 
Intensă activitate intelectuală. Se 
cere însă pasiune, rivnă, inteli
gență. Pentru că altfel e simplu 
de trecut în planul de activitate : 
„Vom dezvolta un climat da 
muncă intelectuală In toate co- 
ictivele studențești F„. Dar este 

de ajuns P Pentru aceasta se cere 
e prezență activi a asociațiilor 
în viața fiecărei facultăți, a fie
cărui Institut, o participare per
manentă la pregătirea și buna 
desfășurare a unor manifestări 
care al m Înscrie printre atrlda- 
niile de a dezvolta reaponjabili
ta tea tuturor atodenților fațl da 
pregătirea profesionali, de i ► 
■igura foloalrea cu maximum da 
randament a mijloacelor mate- 

Cimrbiri oficiale
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mal în vîrsta nu înseamnă auto
mat că ți-ai însușit normele de 
conduită, disciplina pe care la 
reclamă producția.

Muncitori mai în vîrsta, maiștri 
din acest atelier afirmă că ti
nerii sosiți de pe băncile școlii, 
mai ales în ultimii ani, manifes
tă o nervozitate deosebită în re
lațiile de muncă, nu muncesc cu 
tragere de inimă așa cum ar fi 
fost firesc, în general calificarea 
nu este pe măsura așteptărilor. 
A fost suhliniata în discuțiile 
purtate lipsa acelei discipline 
care sa le organizeze cu folos 
activitatea Ia locul de muncă. 
Mai puțin sau aproape de loc au 
fost reliefate măsurile, acțiunile 
pentru a corija aceasta stare de 
fapt, pentru a întări disciplina 
în accepți3 ei largă la locul da 
muncă.

Cinci tineri, absolvenți ai 
școlii profesionale, unul din 
ei fiind și elev în clasa a Xl-a 
la seral, fură din materialele și 
sculele tovarășilor de muncă, 
mai exact spus fură din bunurile 
uzinei. Care a fost reacția colec
tivului, a organizației de tine
ret ?

lnti-o ședință la locul de pro
ducție muncitorii au reacționat 
prompt manifestîndu-și dezapro
barea șl indignarea față de ase
menea acte în măsură să-i știr
bească prestigiul. Comitetul or
ganizației U.T.C. de la secția 
prese-mecanice, din care fac par
te șî tinerii de la atelierul de 
matrițiere, a așteptat două luni 

riale de studiu și da viață afla
te la dispoziția studenților. Este 
o onoare pentru tinerii din amfi
teatre că în preocuparea de a ae 
spori responsabilitățile sociale ale 
studenților s-a pornit de la fap
tul că ei trebuie să participe, ală
turi de profesori, la elaborarea 
și discutarea măsurilor privind 
activitatea din învățămîntul su
perior, la asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de învățătură și 
de viață. Reprezentanții organi
zațiilor U.T.C. și asociațiilor, ce 
„purtători de cuvfnt" ai masei 
studențești, au datoria de a ex
prima în forurile de conducere 
dorințele, aspirațiile și opiniile 
studenților. Dar calitatea de re
prezentant în senat iau In con
siliul profesoral implică o cu
noaștere profundă a dorințelor, 
preocupărilor și părerilor studen
ților, implică, deci, o largă con
sultare a masei studențești. In 
conferință s-a subliniat ca nu se 
pot obține succese, nu se pot 
ohține rezultate valoroase dacă 
masa studenților nu va fi antre
nată în întreaga activitate desfă
șurată de asociații. Se cere însă 
ca activiștii asociațiilor să aibă 
prestigiul și priceperea care să-i 
ajute în activizarea colectivelor 
din grupe, din ani, din facultăți, 
în valorificarea inițiativelor stu
dențești. De aceea este îmbucu
rător faptul că delegații la confe
rință au dovedit o înaltă exigen
ță în alegerea colegilor care să-i 
reprezinte în conducerea asocia
țiilor.

Luînd cuvîntul, în încheierea 
dezbaterilor conferinței, tovarășul 
Ion Iliescu, prim secretar al Co
mitetului Central al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere- 
rului, a spus :

Conferința a dezbătut cu o 
înaltă responsabilitate probleme
le activității asociațiilor studen
țești, raportînd întreaga activita
te a acestora la condifiila noi de
terminate de hotănrde privind 
îmbunătățirea muncii orffmizații- 
lor de tiaeret precum p de »^- 
turde hote te redrww rarM-fa»- 
nărd p modrr*xM imn» W 
de rm-dțdam^ Asoda/sde F»- 
deftțdt^ ffaf rhemafg »f m te-w- 
pe de problemele profesiorude, 
social-gospodărești ale studenți
lor — dar ele contribuie, alături 
de organizațiile U.T.C, .la o cît 
mai bună desfășurare a întreg» 
activități de educafie comunistă, 
avlnd o răspundere ronw^, «- 
nitară, ca organizații miulanta 
ale studențimii.

Apreciind atenții icordatl 1b 
dezbateri problemelor privind ac
tivi ta te» profesion»]! a studenți
lor, vorbitorul a arit»t j Acesta 
este domeniul hotărâtor ol activi
tății noastre. Pregătirea cadrelm 
necesare tuturor sectoarelor vieții 
sociala aste a importantă proble
mă da stat, o maro îndatorire pa
triotică. Sordnda org^dzațiilor 
U.T.C., ala aaodațUlor ra pot fi 
privita dacii In contăriul aeeetoi 

de zile pînă la pruna adunare 
generală în care., cei patra au 
fost criticați și cu asta totul ■ 
intrat în normal... Nici un ute- 
cist nu s-a simțit lezat în calita
tea sa de faptele celor patru, 
nimeni nu a propus nici o sanc
țiune presupunîndu-se că... o 
critică tovărășească este deajuns. 
Nici în cazul lui Dumitrescu 
Constantin organizația U.T.C. 
nu a găsit de cuviință să se con
voace o adunare generală fulger 
pentru a lua atitudine. Probabil 
se așteaptă inventarul exact al 
celor furate... pentru a se putea 
discuta cît anume a furat, nu 
mni întîi faptul în sine.

Lipsa de preocupare pentru 
prestigiul organizației este evi
dentă cum evidentă este lipsa 
de maturitate atît a organizației 
de la secția prese-mecanice cît 
si a comitetului U.T.C. pe fa
brică.

S-a spus că Marin S., Mihli- 
ță R. și Dumitru P. — trei din 
autorii primului furt — au o 
comportare exemplară. Asta nu 
este însă nici pe departe o justi
ficare pentru lipsa de răspundere 
pfe care o manifestă organizația 
U.T.C. de aici. Pe bună drepta
te, un muncitor mal în virați 
spune că „nu a furat de ajuns 
pentru a fi sancționat pe linie de 
U.T.C.-. împingînd lucrurile mal 
departe am putea spune că, nici 
furtul lui Dumitrescu Constantin 
nu „întrunește" toate condițiile...

Avînd în față o asemenea fi
til ație, cauzele repetatelor furturi 
de la atelierul de matrițerie, con
fecționarea unor produse destina
te comercializării „particulare",

oarde lipsei de te
producție — a cărei pnaai cm- 
secință este irosirea tunpuim <3a 
lucru — nu trebuie căutate ara
rea d în ÎBiă$> abaeata aia ti da 
organizație. Organizației de ti
neret nu-i este indiferent 
din ceea ce înseamnă viata ras- 
hrilor săi. Una din jaju.i^ie 
de bază ce-i revn este 
rea atentă a modului în care ti
nerii ae achită naștâncÎM «i 
moral de obligațiile prafesâ^aale 
pe care le au. La fabrica _EJeo 
troanarataj“ la adunările reee~a- 
le ale tinerilor au fost dezbătu*e 
teme altfel interesante pentru 
bagajul de cunoștințe ale u‘e- 
ciștilor. Nu s-a di «rulai nici te- 
tr-o adunare despre atitudinea 
tinerilor față de muncă. S-a cre
zut de ajuns faptul că tinerii 
sînt obligati să muncească („«te 
în interesul lor, altfel nu cîștigă 
bine"), că la nevoie se poate 
spune ca ei știu mai demult ce 
înseamnă disciplina libeT con
simțită. Rezultatele acestei optid 
nu au întîrziat si apară.

Disciplină liber consimțită nu 
înseamnă a face fiecare ce vrea, 
a dezorganiza procesul de pro
ducție, a da piese de proaitl 
calitate, a lucre dnd ai sau na 
chef. Procesul de producție mo
dern, ou un înalt grad de teh
nicitate, presupune în același 
timp un sistem organizat, o sin
cronizare a operațiilor într-rm a- 
numit interval de timp, o aten
ție deosebită la oare se adaugi, 
oa un corolar, permanenta infor
mație profesională și efortul de 
ftutodepășire. Sînt posibile aceste

rtearae al cărat rmwînr ecae 
^si^ătea. Aeea-a Ctet eorr- 
aecte ite dtociphaei Eb« cco- 

poșete tte «*=srf
<fcd vian 4 ae jefuit» te ed- 

catira fată <te ■■■
DecBrtreere Comtantte aflrwi că 
d ■■ ■ fwM feed- eteri 
w erte chiar atît de mare. A 
fora (teri din tenurile întrețrrsa- 
derii. a crea dificrJtiti tovariri- 
ter tăi <te mancă, a te băca mina 
ța bazimar — pmtrn că acistij 
i-ar putea să nu-și realizeze pla
nul — a comercial rza orodaseje 
executate cu materialele ți utila- 
jeie fabricii ■■ reprezintă penii a 
aresta a culpă chiar atît de 
mare. Unei asemenea mental tăti 
aoc-'ve trebuie să i se opună toc
mai conștiința datoriei pe care 
tin irul o are față de societate, 
datorie care nu înseamnă doar 
prezenta la serviciu ci contfamtnl 
palpabil calitativ superior, pe 
care această prezență o reclaraă. 
Adunări generale cu tematică 
bogată în sensuri, urmărirea la 
locul de muncă a activității fie- 
cămi tinăr utecist, sancționarea 
acelor care In mod deliberat nu 
M integrează ritmului de pro
ducție sînt sarcini pe care comi
tetul U.T.C. al organizației, al 
fabricii trebuie să le privească 
cu un Înalt spirit de răspundere.

Obișnuiți cu atmosfera călduți 
care ae transformă repede în ne- 
principlalltate tinerii de aici au 
văzut în organizația U.T.C. doar 
obligația de a... plăti lunar coti
za ți».

Profilul etic al tinărulul mun- 
oitor nu «te o expresie lipsit! 
de conținut C organizația U.T.C. 
de la Fabrica „Electroaparataj" 
trebuie al facă totul pentru a-1 
releva și întregi faptic aensurila.

îndatoriri. Pregătirea cadrelor 
este și o sarcină de plan. In con
cepția partidului nostru, forma
rea cadrelor pentru economie, 
Știință, cultură, artă constituie o 
parte componentă a planului de 
dezvoltare a economiei naționala, 
a culturii naționale. Așadar, a- 
vem și noi o sarcină de plan 
foarte precisă — de a pregăti 
specialiștii cu calificare superi
oară care vor lucra !n uzine, pe 
șantiere, pe ogoare, în școli, în 
spitale, în institute de cercetări, 
în instituțiile de cultură și artă.

Pentru organizațiile de tineret 
din facultăți trebuie să constituia 
o preocupare permanentă forma
rea unor specialiști cu o înaltă 
răspundere socială, patriotică față 
de popor, față de țară. Anii de 
studenție să fie cît mai bine fo
losiți pentru o bună pregătire de 
specialitate, politică, socială, cul
turală. Este o îndatorire funda
mentală a organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor să contribuie, ală
turi de toți factorii, la crearea 
unui climat intelectual de înaltă 
ținută, să stimuleze interesul stu
denților pentru preocupări in do
meniul activităților politice, filo
zofice, științifice, profesionale. A- 
sociațiile să nu încurajeze cerin
țele minimale, tendințele spre li
mitarea preocupărilor profesio
nale la citirea cursului editat sau 
litografiat. Ele trebuie să milite
ze pentru o înțelegere largă a 
pregătirii de specialitate. Să mi
liteze pentru o lărgire tot mai 
mare a orizontului de cunoaște
re, pentru setea de informare, 
pentru o largă consultare a re
vistelor de specialitate. Să mili
tez» pentru ca toți studenții să-și 
îndeplinească obligațiile univer
sitare.

Organizațiile U.T.C^ asociațiile 
au datoria de a face mult mat 
mult pentru activizarea partidDă- 
rii studenților la viața ^obtid, 
pentru a-i rpri— prra 
rtwnprteW ta taTrtefra 

huuiamemaie aia

Sosirea în Capitală
Miercuri la amiază, a sosit 

în Capitală ministrul relațiilor 
externe și cultelor al Repu
blicii Argentina, dr. Nicanor 
Costa Mendez, împreună cu 
soția, care, la invitația guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, va face o vizită ofi
cială în țara noastră. Ministrul 
argentinian este însoțit de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne și soția, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, de funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior.

Pe aeroport erau prezenți 
Rogelio Tristany, ambasado
rul Argentinei în Republica 
Socialistă România, și mem
bri al ambasadei, precum șl 
șefi al unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

La sosire, ministrul argen
tinian a declarat reprezentan
ților Agenției române de pre
să „Agerpres" : Sînt foarte 
mulțumit șl fericit de a mă 
afla pe pămintul românesc. 
Sînt bucuros să-1 relntîlnesc pe 
bunul meu prieten dl Mănes
eu. Sînt convins că vom dis
cuta cu multă sinceritate o se
rie de probleme de interes co
mun și vom face un rodnic tur 
de orizont asupra problemelor 
politice internaționale actuale. 
Mă folosesc de acest prilej 
pentru a transmite Dop „zuluf 
român un salut cordial.

Intilniri 
cu sportivii 

dv. preferafl 

partea română : Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Mircea Ocheană, amba
sador, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, Gbeorghe Siu- 
lescu, director în Ministerul Afa
cerilor Externa, și Vasile Beata, 
director ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea argentiarenl ra 
participat : Rogelio Rafael Tris
ta nv, ambasadorul Republicfl Ar
gentina la București, Enrique 
Miguel Peltzrr, ambasador, co
rector general al D^artameu- 
tului politic din Miniera! Re
lațiilor Externe ți Cnhetec. Ma
riano Crondona. ambaaadcv. ■»•- 
lor general al ptenifiefcn din •- 
cest nrfrrister, Jnan Cartea 
stein, ministro dîrectar pensii 
ai DepartaiMDtniai Europa Oc
cidentală din

«s M>- 
a Cel-

latmeaere ca aia strai

tola nleriar
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Contnulnd ccovorbirea 
cu tovarâțul PAUL STE
FAN. directorul Direcției •- 
sigurân de buturi din Di
recția generaiâ ADAS am 
aflat ți aJte amănunte pri
vind asigurările de bunuri 
practicate de ADAS.

— Care este asie urarea 
de bunuri cea mai solici
tată ?

— Ținfnd seama de na
tura bunurilor pe care le 
posedă cetățenii, pe lingă 
alte forme de asigurări de 
bunuri, foarte des solicitată 
este „Asigurarea complexă 
a gospodăriilor cetățenilor". 
Din Însăși denumirea ei, 
rezultă că aceasta acoperă 
o complexitate de eveni
mente neprevăzute ce se 
pot întlmpla în gospodăria 
unui cetățean.

— Ce se cuprinde In ■- 
ceastă asigurare ?

— In asigurare se cu
prind ! Aproape toate bu
nurile care se află într-o 
gospodărie, fie la orașe, fie 
Ia sate, care aparțin atît a- 
slguratuli^i și membrilor fa
miliei acestuia, cit și altor 
persoane, daci ae află în 
folosința sau păstrarea a- 
siguratulul sau a membrilor 
familiei sale. De asemenea, 
în asigurare se cuprind ți 
bunurile luate în deplasare 
de asigurat sl membrii fa-

U, au fost de față Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și Ro- 
gelio Rafad Tristanv, ambasado
rul Argentinei la București, șl 
penoende oficiale care însoțesc 
pe minis trai argentinian.

In cadrul convorbirii au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea și diversificarea relații
lor economice dintre cele două 
țiri.

liiei oferit de ministrul
afacerilor eiteroe

al lomâoiei

sută 
coa-

mitici. In aceeași sau altâ 
localitate, pentru o valoare 
echivalentă cu 20 la 
din suma înscrisă în 
tracrul de asigurare;

— Persoana care a 
chr at contractul. precum si 
soția (respectiv soțul aces
teia) pentru cazurile de in-

în-

PRETBITI
J J>

PREVE
BEREA!

validitate permanentă (to
tală sau parțială) |1 de de
ces, produse de accidente, 
la domiciliul asiguratului;

— Cazurile de despăgu
biri civile datorate de asi
gurat și membrii familiei 
proprietarului, pentru unele 
pagube la imobil, sau altor 
persoane pentru accidenta
rea lor ori avarierea bunu-

• MIERCURI A PĂRĂSIT 
Capitala o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care, 
la invitația organizației Tine
retului Socialist, va face o vi
zită în Belgia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășii Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.C.

• MARȚI DIMINEAȚA se
cretarul general al Comisiei 
naționale libaneze pentru 
UNESCO Camill Aboussouan, 
șeful delegației permanente 
libaneze pe lîngă UNESCO la

Adunare consacrată împlinirii a 24 de ani 
de la eliberarea Ungariei

La clubul petroliștilor din 
Tîrgoviște a avut loc miercuri 
după-amiază o adunare consa
crată împlinirii a 24 de ani de 
la eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist.

Despre însemnătatea eveni
mentului, despre succesele obți
nute de țara vecină în dezvolta
rea economiei, culturii și ridica
rea nivelului de trai și despre

Miercuri dimineața la Minis
terul justiției au început con
vorbirile oficiale între delegația 
tunisian!, condusă de Mongi 
Shm. mimstrnJ justiției care se 
află fn țara noastră la invitația 
ran litrului justiției, și delegația 
română, condusă de ministrul 
Adrian Dimitriu.

Couvurterile s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă de cordialitate 
șă intrlețere reciprocă.

Id continuare, delegația a fă
cut o vizita la Tribunalul mu- 
■aripal Bucnrrțti.

Dupt-amiaza. ministrul justiți
ei dm Republica Tuni«i»nâ ■ 
snsțmot © conferință pe tem» 
JteMBonrazea «orie tatii rntema- 
ttesale de către O.N.U.-, orga
nizată «nh auspiciile Asociatiri 

internațional »A". A foit prezent 
în echipa Rom iniei care a lnvin» 
Franța de... 5 ori.

fon Baciu. dem co peri re» profe
sorului Dumitru Hltru pe vremea 
cfad era elev la Școala profesio
nali a Gri vi tei. Campion mondial 
în 1987, locul doi la „europene
le* din 1980 ți, cel m»i recent, 
vicecampicn h olimpiada mexi
cană.

Comei Turturea. Și-a descope
rit, mai întfi, vocația în... fotbal. 
Dintre rezultatele lui cele mai 
bune : locul doi la C.M. de lupte 
de la București și, același loc, la 
recentele mondiale de la Mar del 
Plata

C. Teașcă ne-a rugat al nu-1 
prezentăm noi. O va face singur 
în dialogul cu tinerii din sală.

rilor acestora, la domiciliul 
asiguratului.

— In ce cuantum se a- 
cordă despăgubirile sau su
mele asigurate ?

— Despăgubirile se acor
dă : în limita valorii reale 
a pagubelor suferite la bu
nurile asigurate, fără a se 
putea depăși suma înscrisă 
în contract; în limita su
mei înscrise în contract, 
fără a se depăși suma de 
10 000 de lei pentru cazul 
de invaliditate permanentă 
sau de 5.000 de lei pentru 
cazul de deces, iar pentru 
sumele datorate — de asi
gurat și membrii familiei 
— altor persoane tot în li
mita sumei prevăzute în 
contract, dar pînă la ma
ximum 30 000 de lei.

—■ Din cele ce ne-ați 
spus rezultă cît de nece
sară este asigurarea respec
tivă, pentru fiecare gospo
dărie. Ce primă se plătește 
de cei ce încheie n astfel 
de asigurare ?

— Extrem de convenabi
li i 0,20 lei pentru fiecare 
100 lei din valoarea bunu
rilor asigurate. De exem
plu, pentru a asigura bu
nuri în valoare de 4Q 000 
de lei, pe timp de un an 
asigurați! vor plfiti o primă 
de numai flO de lei.

V. ZAMFIRESCU

Paris, a conferențiat la sediul 
Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale din 
București despre unele aspecte 
ale politicii externe a Libanu
lui și ale relațiilor româno 
libaneze.

Expunerea a fost audiată 
cu interes de asistență — oa
meni de știință, cercetători în 
domeniul dreptului internațio
nal și al relațiilor internațio
nale.

a MIERCURI DUPĂ-AMIA- 
ZĂ s-au încheiat lucrările Sim
pozionului româno-suedez de se
parare și analiză biochimică, des
fășurate timp de două zile în aula 
Academiei.

relațiile de prietenie dintre po
poarele român și maghiar au 
vorbit Constantin Motoroiu, pri
marul municipiului Tîrgoviște șl 
Jozsef Vince, ambasadorul R.P. 
Ungare la București.

Participanții la festivitate au 
vizionat un film documentar în- 
fățișînd aspecte din viața și ac
tivitatea poporului maghiar.

(Agerpres).

de drept internațional șl de 
relații internaționale.

Au luat parte Adrian . Dimi- 
triu, ministrul justiției, Emilian 
Nucescu, președintele Tribunalu
lui Suprem, Traian lonașcu, 
președintele A.D.I.R.I., Stelian Ni- 
țulescu, președintele Asociației 
juriștilor, numeroși juriști, cerce
tători în domeniul dreptului in
ternațional, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne. A fost de față Mahmoud 
Maamouri, ambasadorul Republi
cii Tunisiene la București.

Seara, delegația tunisiană a 
participat la un spectacol, la sala 
Palatului Republicii Socialiști 
România.

MERIDIAN
• LA BARCELONA a în

ceput Ieri „Cupa Națiunilor0 
la rugbf, competiție rezer
vată echipelor de juniori, 
in primul aăn meci, selecțio
nata României a învtea cu 
icorni de 14—0 (8—0) repre- 
xentatlva Portugaliei. Echi
pa Franței a întrecut-o pe 
ce» » Spaniei cu scorul de 
65—11 <36—0).

• STADIONUL „Mihat 
Pasa" din Istanbul, a găzduit 
aseară, ia lumina reflectoa
relor meciul amical de fot
bal dintre 
Fenerbahce 
divizionară
ria a revenit 
turci cu scorul de 2—1 (î—1).

Au marcat : Faud, Yashar, 
respectiv Dumitrache.

• IERI ÎN CAPITALA, 
intr-un meci international 
amical de fotbal echipa Pro
gresul a învins cu scorul de 
1—• (1—8) formația suedeză 
Karlskrona.

• CEA DE-A DOUA etapă 
a turului ciclist An.naba des
fășurată de-a lungul a 208 
km pe ruta Annaba — El 
Kalla, a fost cîștlgată de 
S. Grabe (R.D. Germană), 
cronometrat în 5h 12'59”. Pe 
locurile următoare, în ace
lași timp cu învingătorul, au 
sosit în ordine Hanusik (Po
lonia), C. Grigore (România), 
Borchel (R.D. Germană), Tu
dor Vasile (România), G. 
Petterson (Suedia), G. Moi- 
ceanu (România) și alții.

• BOXERII BELGIENI, 
care se pregătesc în vederea 
campionatelor europene de 
la București, vor urma la 
sfîrșitul acestei luni un pro
gram de pregătire specială. 
Federația belgiană a accep
tat ca selecționabilii să se 
antreneze în comun in ora
șul Merkstein (R.F. a Ger-» 
maniei), 
valoroși 
mani.

alături de cel mai 
Dugilisti vest-fier-

*
ECHIPA de box a R.D. 

Germane, care se pregătește 
’ *“ de la 

la Ber-
Gazc’-1- 
cu s

cad

pentru ..europenele' 
București, a întilnft : 
lin echipa Scoției. ( 
au repurtat victoria i 
rul de 16—4.

• DUMINICA, în 
etapei a 21-a a campiona 
lui diviziei A la fotbal. 
Capitală sînt programate do 
partide care se vor desfnși 
pe stadioane diferite. Din 
neață, cu începere de la c 
11.00, pe stadionul Repub 
di, echipa Progresul Ruc 
rești va întîlni formația Ci 
șui Oradea. Meciul dint 
echipele Dinamo Bucure 
șl Dinamo Bacău va avea l< 
cu începere de la ora 16.1 
pe stadionul din șoseai 
Ștefan cel Mare.



ORIENTUL APROPIAT
O REGELE HUSSEIN PRIMIT DE PREȘEDINTELE DE GAULLE 

O ÎNTREVEDERE JARRING-ABBA EBAN O REZOLUȚIA

IN MEMORIA
EROILOR

CONSILIULUI DE SECURITATE

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei a fost primit miercuri la 
Palatul Elysee de către președin
tele Franței, Charles de Gaulle. 
Cu acest prilej a fost discutată 
situația din Orientul Mijlociu. 
După întrevedere, suveranul ior
danian a declarat că este optimist 
în ceea ce privește rezultatul con
vorbirilor de li O.N.U. ale celor 
patru mari puteri (U.R.S.S., 
S.U.A., Franța și Marea Britanie).

Regele Hussein urmează să ple
ce în Stateje Unite, unde la 8 
aprilie va conferi cu președintele 
Nixon.

S-au abținut 
Statelor Unite, 
Paraguayului și

reprezentanții 
Marii Britanii, 

_ , Columbiei.
Lucrările Consiliului de 

ritate s-au încheiat la 
GMT.

Secu-
ora 1

unei 
diplo-

• IN CADRUL VIZITEI 
sale în Israel, Gunnar Jar
ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, a avut 
miercuri o întrevedere cu mi
nistrul de externe israelian, 
Abba Eban. In cursul între
vederii — relatează agenția 
France Presse — Gunnar Ja
rring a primit răspunsul la 
chestionarul în 11 puncte pe 
care îl prezentase anterior 
guvernului israelian în legă
tură cu poziția acestuia în ac
tuala conjunctură din Orien
tul Apropiat. Un comunicat 
Israelian, difuzat după între
vederea 
externe 
Jarring. 
Eban a
vedere al guvernului său în 
Legătură cu soluționarea crizei 
din această regiune.

• ÎN CIUDA LIPSEI 
confirmări oficiale, surse 
matice serioase au afirmat că 
convorbirile cvadripartite cu pri
vire la situația din Orientul A- 
propiat ar putea începe joi după- 
amiază. Potrivit acelorași surse, 
convorbirile ar urma să se des
fășoare la reședința reprezentan
tului permanent al Franței la 
O.N.U., Armand Berard, deoare
ce din partea unora dintre cele 
patru puteri au fost formulate 
propuneri ca aceste reuniuni să 
aibă un caracter „cit 
mativ cu putința".

SOLEMNITATEA DEPUNERII 
DE COROANE DE FLORI 

LA CIMITIRUL 
EROILOR ROMÂNI 
DIN BUDAPESTA

mai in for-

dintre ministrul de 
israelian și Gunnar 
informează că Abba . 
reafirmat punctul de

• CONSILIUL DE SECU
RITATE a adoptat, cu 11 voturi 
fi patru abțineri, o rezoluție în 
care condamnă Israelul pentru 
atacurile întreprinse împotriva 
unor localități iordaniene. Consi
liul a atras atenția Israelului că, 
în cazul cînd asemenea acțiuni 
se vor repeta, ar putea fi impu
se sancțiuni.

• PURTĂTORUL 
cuvînt al guvernului 
Mohamed Hassan El 
făcut miercuri o declarație în 
care a precizat poziția R.A.U. a- 
supra unor puncte esențiale pri
vind reglementarea situației în 
Orientul Apropiat. El a mențio
nat că discuțiile între cele pa
tru mari puteri trebuie să se li
miteze exclusiv la aplicarea re
zoluției Consiliului de Securitate 
de la 22 noiembrie 1967. Agen
ția Nf.E.N. relevă că purtătorul 
de cuvînt a subliniat că „R.A.U. 
nu insistă ca mai întîi să aibă loc 
retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe, iar apoi să 
se treacă la rezolvarea celorlalte 
probleme legate de conflictul a- 
rabo-israelian. Guvernul R.A.U. 
dorește ca întreaga dispută să fie 
rezolvată în ansamblul său". 
Hassan El Zayyat a menționat că 
încercarea Israelului de a con
strui fortificații în regiunea Si
nai reprezintă o violare a acor
dului de încetare a focului.

oficial de 
egiptean, 

Zayyat, a

BUDAPESTA 2. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite: Cu prilejul 
celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, miercuri la ci
mitirul Rakosliget din Buda
pesta al eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea 
Ungariei a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane 
de flori. Au fost depuse co
roane de flori din partea 
Consiliului Prezidențial al 
Republicii, guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Consiliului Na
țional al Frontului Popular 
Patriotic, din partea Ministe
rului Apărării Naționale, 
corpului diplomatic acreditai 
la Budapesta, precum ți a 
unor organe locale de partid 
ți de stai.

De asemenea, a fost depu
să o coroană de flori dtn 
partea Ambasadei Republica 
Socialiste România la Buda
pesta.

La solemnitate eu pertici- 
pat dr. Horgot Gyrda, nunis- 
trul metalurgiei ți industriei 
construcției de moțuri, Son
dor Jozsef, notutnl con
strucțiilor ți ai pis^hcan o- 
rațelor, ți cite persoane ofi
ciale, precum ți mrmevi m 
corpului diplomatic aaed^eți 
la Budapesta.

Au fost de față Ion Avram. 
consilier, ți membri m Am- 
basedei RomiaW le Buda
pesta.

Un timbru
pentru— protest

întrevederile tovarășului
George Macovescu la Washington

Deschiderea Congresului
Partidului Comunist Chinez

Dilema
Callaghan

d t IM

- - V

DEMISIA LLR ANUAH

KlfiLSKY P£NT1U CONFERINȚA 
STATELOR EUROPENE

• CT FRX1X-H.L 
rtatr 1B 1

■■ ipi*aia

PEKIN 1 (A ger preș). — Agen
ția China Nouă anunță că la 
1 aprilie s-a deschis la Pekin cel 
de-al IX-lea Congres național al 
Partidului Comunist Chine2.

La tribuna Congresului au luat 
loc tovarășii Mao Tze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, 
Lin Biao. vicepreședinte *1 C.C. 
al P.C. Chinez. Ciu Fr.-lai, Cm 
Bo-da, Kan Sen, Dun Bi-u. Lia 
Bo-cen, Ciu De, Cen Iun. Cian 
Cin, Cian Ciun-ciao fi Iao Ven- 
iuan.

Lucrările Congresului an fost 
deschise de președintele Mao 
Tze-dun. care a rostit o enun
țare.

In ședința inaugurală a fost 
ales în unanimitate pmxinil 
Congresului- Președinte al pre
zidiului congresului a fast alea 
Mao Tze-dun, acepreședznte — 
Lin Boa, iar aeraetaf general al 
prezidiului — Ga En-aă.

Ordinea de n a carțracki 
adoptată de a jcxe
Raportul pontic ai Cxwrî.*rr^_i 
Central al PxrtidoAâ Cccx:fia£

tul ui Central al Partidului Comu
nist Chinez, au fost analizate — 
după cum subliniază agenția 
China Nouă — experiența esen
țială a revoluției culturale, situa
ția internă ți internațională, pre
cum si sarcinile actuale de lupți 
ale partidului.

La congres participi 
delegați — vechi mihtanți 
partidului, tineri membri 
partid, un mare număr de mem
bri O© partid drn O2În£a mina 
fi alte întreprinderi, din caro- 
nde populare, chn rfndul femei
lor, membri de partid dm arma
ta populară de ethenre. pnntie 
care veCeriui ai armata ro$ri 
tiueii militari. «tm pax-
*ea orpmzațn!or de partid dtn 
gărzile roș^_

Delegații b eoagrei m fort 
aLeji ta ccaiona^a^ ew IwCkrț- 
rea ceâa âe-a 

iL-pu a 
trai al Farrs:

Tarrpind 6» ie 2 aprâo. le- 
i*rin CoQtRKÎci p*
cnaKfii, !■ cadr cărora aa foc 
dsscatu la bgăt—I ea npcarxl 
pettăe ■ ca presai 
sa*K al Farrakrka

WASHINGTON 2. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: S-a în
cheiat vizita la Washington 
a primului adjunct al ministrului 
afacerilor externe, George Maco
vescu, reprezentant al președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ni- 
colae Ceaușescu, la funeraliile 
fostului președinte al S.U.A., ge
neralul Dwight D. Eisenhower.

Cu ocazia prezenței sale în ca
pitala Statelor Unite, George 
Macovescu a făcut o vizită secre
tarului Departamentului de Stat 
al S.U.A., William Rogers. Con
vorbirea, care a avut loc cu <- 
cest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

George Macovescu a avut, de 
asemenea, întrevederi cu Martin 
HiUenbrand, asistent al secreta
rului de stat pentru probleme 
europene, și cu Henry Kissinger, 
consilier principal al președinte
lui Nîxon pentru problemele 
securității naționale.

In aceeași zi, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, Comeliu 
Bogdan, a oferit un dejun în o- 
noarea lui George Macovescu, la 
care au participat Malcolm Tool, 
adjunct al secretarului de stat

pentru problemek euioper.? jx 
alte persoane oficiale.

George Macovescu a părăsit 
Washingtonul, pictând pe calea 
aerului spre patrie.

mrml

il
al

PAKISTAN. — După declararea stării de asediu, 
veghează circulația în Capitală

armata supra-*

Iranul a rupt

relațiile diplomatice

cu Libanul
Un purtător de cuvînt 

al Ministerului de Exter
ne iranian a anunțat 
miercuri după-amiază că 
Iranul a luat hotărîrea de 
a rupe relațiile diplomati
ce cu Libanul.

hotărîre marchează 
în evoluția tensiunii

Această 
o nouă fază 
dintre cele două țări în legătură 
cu cazul generalului iranian 
Taymour Bakbtiari. Acesta a 
fost arestat de autoritățile liba
neze în aprilie anul trecut și con
damnat de un tribunal militar 
din Beirut la 9 luni închisoare 
sub acuzația de contrabandă de 
arme. Guvernul iranian a cerut 
extrădarea sa pentru o crimă să- 
vîrșită în urmă cu 9 ani, pe 
timpul cînd generalul Bakhtiari 
deținea funcția de șef al securi
tății de stat, dar guvernul liba
nez a respins această cerere. La 
21 martie, anul acesta, guvernul 
iranian a insistat asupra cererii 
sale, arătînd 
Bakhtiari nu 
lua hotărîrea 
diplomatice.

că, în caz cînd 
va fi extrădat, va 
de a rupe relațiile

Dacă întâlnirea la 
nivel înalt franco-vest- 
germană nu și-a putut 
aduce mai de loc a- 
portul la limpezirea 
îtmosferei relațiilor 
politice vest-europene 
ea s-a soldat totuși cu 
o înțelegere pe tărî- 
mul colaborării di
recte dintre cele două 
țări. Acest ,,cel mai 
concret rezultat — 
cum l-a definit premie
rul francez — al în
tâlnirii de Gaulle—Kie- 
singer. este de fapt re
editarea unui acord 
mai vechi, datând încă 
din septembrie 1967. 
Este vorba de proiec
tatul avion comercial 
bireactor subsonic (945 
km/h) de mare capaci
tate (cca 250 locuri), 
denumit pe scurt „Air
bus" si la realizarea 
căruia s-a preconizat 
să-și aducă contribuția 
firmele Hawker Side- 
ley (Anglia), Sud-Avi- 
ation (Franța) și Deut
sche Airbus (R.F.G.) în 
ce privește fuselajul și 
Rolls-Royce (Anglia) — 
motoarele. Dar. deși în 
principiu și-a dat ade
ziunea Ia acest pro
iect, Anglia a arătat 
rețineri chiar de la în
ceput, ezitări manifes
tate și in prezent, după 
prezentarea unei noi 
variante, Â 300—B. cu 
un preț de cost mai 
redus cu ciroa 30 fl/t — 
determinînd astfel a- 
mînărl repetate în lu
area unei hotărîri de
finitiva. Jocul britanic 
are, pare-se, la bază, 
considerente de ordin

economic — industria 
aviatică engleză inten- 
ționînd să constru- 
iescă singură un avion 
cu caracteristici simi
lare BAC—311 — dar 
nu e lipsit nici de suh- 
strat politic : acordul 
Londrei de a participa 
Ia Airbus-ul vest-eu- 
ropean condiționa ta
cit înmuierea poziției 
intransigente a Pari
sului față de intrarea 
Angliei în Piața comu
nă

Acum, aga cum c-a

■ Purtă:orul de al De
părtăm en Uliul de Stat. Robert 
McCloskey, a declara: ră Sta
tele Unite «r putea fcweta. in- 
ceplnd de la 9 aprilie, ajutorul 
financiar acordat statului Peru 
în cazul In care guvernul aces
tei țări nu va accepta — ceea 
ce a calificat dreot — ..trata
tive serioase- cu S.U.A. De ase
menea. Mc Closkey a spus că 
S.U.A. vor renunța la importul 
de zahăr Peruvian, reluarea Iui 
fiind condiționată de ..seriozi
tatea" cu care va privi guver
nul Peru reglementarea actu
alului conflict cu compania ame
ricană 
leum“.

..International Petro-

■ ■ ■
Susținătorii fervenți 

ai „autobuzului aeri
an" argumentează ne
cesitatea realizării lui 
prin perspectivele pe 
care le are în față 
transportul aerian. Se 
oferă, de pildă. stpre 
comparație, cifrele re
prezentând numărul de 
călători înregistrați de 
companiile afiliate la 
I.A.T.A, (Organizația 
internațională a tran
sporturilor aeriene în 
1968 și 1964 — 250 mi
lioane, față de respec-

„Airbus" jocul
se complică

anunțat atât la Paris 
cit si la Bonn, s-a luat 
hotărîrea de a se rea
liza Airbusul, cu sau 
fără Anglia — și even
tual cu atragerea unor 
societăți olandeze 
italiene la 
proiectului, 
s-a lansat 
circulație
ar putea fl acceptată 
propunerea uneia din 
cele două firme ame
ricane „General E- 
lectric" sau ,,Pratt and 
Whitney" care s-au 
oferit livreze mo
toarele în locul firmei 
engleze Rolla Royce.

sau 
finanțarea 
Mai mult, 
chiar în 

ideea că

tlv 177 milioane. De a- 
semenea se remarcă 
preponderența curse
lor pe distanțe scurte 
și medii (pînă Ia 
2 000 km) cărora ur
mează să le fie afectat 
Airbusul — 80 •/•. In 
sfîrșit, se subliniază 
că numai avioane de 
mare capacitate vor 
putea rezolva proble
ma supraaglomerării 
aeroporturilor șl. 
argument suprem, 
invocă faptul 
chiar potrivit părerilor 
celor mal pesimiate, 
plata potențială a b- 
cestui avion vest-enro-

ca 
se 

că.

pean va înregistra o 
cerere de cel puțin 
350 aparate. In plus, 
cercurile interesate din 
Franța consideră vi
tală pentru industria 
aviatică franceză tran
spunerea în viața a 
proiectului — in caz 
contrar prevăzindu-se 
lăsarea fără lucru a 
cca 12 OQO muncitori. 
Apoi Parisul nu poate 
omite nici faptul că în 
R.F.G. au început să 
se audă glasuri care 
cer revizuirea proiec
tului. De curînd influ
entul ziar „Die Welt“ 
scria că „guvernele in
teresate ar face bine 
să procedeze la o nouă 
luare în studiu a pro
iectului*'. Și ziarul 
strecura șarpele îndo
ielii : „Nu este cîtuji 
de puțin de conceput 
ca resursele financiare 
si tehnice ale Angliei. 
Franței și Republicii 
federale să nu permită 
altceva decît realiza
rea unui avion a cărui 
valoare tehnică este 
slabă și al cărui eșec 
economic pare proba
bil".

Luînd 
bus-ului 
pean, 
francez 
Obaervateur* 
că subminarea 
tuia pune în joc „soar
ta ansamblului indus
triilor aeronautice ale 
bătrînulul continent" 
in fata tendințelor de 
hegemonie ale S.U.A. 
li pe acest tărlm.

apărarea Air- 
vest-euro- 

aăp laminatul 
„Le Nouvel 

•“ avertiza 
aces-

P. N.

n- e ia țârde fo cm de dez- 
-.-oJmre. acestei

a fort propuaă. în
tr-o rezoluție, <!• de gații 
Republicii Socialiste România 
Împreună cu alte țări și apro
bată la sesiunea a 2-3-a a A- 
dunării Generale a O.N.U. în 
grupul de lucru a fost ales 
și Irirwie Staicu (România).
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• UN COMUNICAT militar 
publicat marți la L«m arată 
că trapele federale algeriene 
■-an apraniat la 25 km de prin
cipalul centra *uHtie*-adminii- 
trativ al Blafrel. Umuafaia. Co
municatul precizează că trupele 
federale an ucu pal • rasul OtIt, 
situat la această distantă. Ora
șul este considerat un Important 
nod feroviar si rutier Se men
ționează, de aiemenea. ocupa
rea altor trei localități.

• MIERCURI a piecat «pre 
Atena. C li fi os Ciendes. pre- 

cintele Catr.erei Reprezentan
ților din C-.pru. prin-ripalul ne
gociator al c-xnun riâți; ciprioți- 
lor greci cu lidera comunității 

pr'iilor ri-7-rL Tot la 2 apri
lie a părăsit -Jteoiia, indreptin- 
du-se spre- Ankara. Rauf Den- 
ktash. conducătorul cipriotelor 
turci la convorbirile cu ciprioții 
greci. Observatorii din capitala 
Ciprului consideră că aceste 
deplasări sinî legate de impasul 
în care au ajuns negocierile din
tre reprezentanții celor două 
comunități din insulă privind 
posibilitățile de soluționare a 
problemei cipriote.

• TUBERCULOZA rămîne în 
continuare un flagel pentru 
populația africană — aceasta este 
concluzia la care au ajuns par- 
ticipantii La lucrările Biroului 
regional al Organizației Mon
diale a Sănătății, ce a reunit re
prezentanți a 24 de țări. Diverse 
anchete întreprinse 
multe state africane 
tat că această boală 
între 5 pînă la 20 la sută din nu
mărul copiilor aflat! sub vîrsta 
de 9 ani.

de mai 
au ară- 
cuprinde

dm fsrseul său la Lagos și Addis Abeba, p 
ire ce înfruntat o situație plini de dificultăți 

nerj Z'. . emukn si, mai ales, în conducerea partidului
Dsputa ia >xrul proiectului de reformă sindicală a 1 

■ ițM S bob apropiate Whiiehall-ului vorbesc despre
•.z\2 calmetnlui. Ud curent, majoritar, constituit d 

a iViPdu-i In frunte pe ministrul productivii
bara Castie, și pe ministrul aerviciilor sociale, Richard < 
susțme apbcarea imediată a „reformelor sindicale". Ce 
rent, a cărui pondere e actualmente dificil de evaluat 
rui principal exponent este ministrul de interne, James ' 
cere renunțarea la proiectatele reforme, susținînd că mă< 
văzute ar afecta grav prerogativele sindicatelor și liber 
di cale.

Transferată în comitetul executiv al partidului lab 
pută a căpătat noi dimensiuni. Comitetul executiv, dii 
parte și cinci miniștri, a adoptat o rezoluție care se 
împotriva proiectului „reformei sindicale'4 (rezoluția 
a xprijinit-o și pentru care a votat și un membru al 
— Callaghan). Reuniunea a fost furtunoasă și încerca 
reî Cattle de a cîștiga timp prin cererea de a nu se t 
g poziție înainte de o nouă rundă de tratative între 
orwhrat» n-a axut câștig de cauză. Presa britanică aț 
rr oițîa Ccimietuhii executiv al lui Labour Party ca 
bd veto opus .Cărții Albe- guvernamentale în prob 
ratelor

Diferenle între conducerea partidului laburist și j 
burst au mai existat în trecut. Este însă pentru a d 
dccnrtîil unui singur an cînd comitetul executiv al 
Paitr ii poziție împotriva politicii cabinetului într- 
Buioră in iumr 1968 comitetul executiv al partidulu 
depuse a rezoluție de respingere a politicii bugetâ 
nuim1. Și ceea ce trebuie semnalat este faptul că uit 
țări se înscrin hi contextul unei nemulțumiri accen 
majorități dm cadrul comitetului executiv laburist : 
zul cu care echipa Wilson aplică teza „guvernul ti 
verneze-. Aceste nemulțumiri reflectă, în esență, in 
îngrijorarea membrilor partidului laburist care crit 
canța dintre hotărârile luate cu prilejuri anterioare . 
țele statutare ale partidului și politica promovată de guvern țnc- 
concordanță care determină, de altfel, oscilațiile înregistrate de 
curba popularității laburiste). Rămîne să relevăm aici legătura 
evidentă dintre ultimele înfruntări din cadrul comitetului executiv 
laburist (care cuprinde numeroși lideri sindicali) și încordarea ce 
se instalează mereu mai accentuat în relațiile dintre cabinetul 
Wilson si aliatul tradițional și, am spune, vital al laburiștilor — 
sindicatele.

Dilema pentru premierul Wîlson este următoarea : să angajeze 
imediat o încercare de forță cu adversarii „reformei sindicale’, 
înfruntare care s-a terminat cu probabila eliminare, mai mult sau 
mai puțin rapidă, a lui James Callaghan, sau sa profite de va
canța parlamentară care începe astăzi pentru a așterne un văl 
al tăcerii, așteptând calmarea spiritelor și atenuarea crizei ?

încercarea de forță care, de altfel, nu face parte în mod obiș
nuit din maniera de a acționa a lui Harold Wilson, ar putea pro
voca în sînul partidului laburist o criză — dacă nu profundă 
în orice caz spectaculară — care ar fi, în mod cert, speculată 
de conservatori (mai ales în contextul recentului insucces elec
toral laburist).

Dincolo de „cazul Cal!aghan“ și de actualele fricțiuni în jurul 
..dosarului reformei sindicale4* Wilson este, în mod vizibil, con
fruntat cu o creștere a presiunilor pentru o reorientare a politi
cii guvernamentale. Presiuni care au toate șansele să se ampli
fice pe măsură ce testele nemulțumirii populare se acumulează.

El K.

Ședința Prezidiului
C. C. al P. C din Cehoslovacia

Turneul african al lui Wilson
Primul ministru al 

Marii Britanii, Harold 
Wilson, și-a încheiat 
miercuri vizita de 36 de 
ore Ia Addis Abeba.

PRAGA 2 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că la 1 
aprilie a avut loc o ședință a 
Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, în cadrul căreia 
s-a discutat comunicarea minis
trului afacerilor interne și a mi
nistrului apărării naționale cu 
privire la încălcările ordinii pu
blice, care au avut loc în unele 
localități cu prilejul sărbătoririi 
victoriilor .obținute de hocheiștii 
cehoslovaci în cadrul campiona
tului mondial.

Miercuri, Prezidiul C.C.
P. C. din Cehoslovacia a avut 
o nouă ședință. Prezidiul a luat 
notă de raportul premierului fe
deral Oldrich Cemlk, și al pre
mierului ceh Stanislav Razi, cu 
privire la măsurile luate de gu
vernul federal fi da guvernul

ceh 
din
o

în legătură cu evenimentele
28 și 29 martie și a adoptat 

serie de hotărîri.
In cursul șederii sale în capi

tala Etiopiei, premierul britanic

O fotografie recentă a lui Philip Blaiherg, după mai bine de 
un an de viață cu o inimă nouă

a avut o serie de întrevederi cu 
împăratul țării, Haile Selassie I, 
precum și cu oficialități ale Or
ganizației Unității Africane, în 
primul rînd cu secretarul gene
ral al acesteia, Diallo Telli. In 
centrul convorbirilor s-a situat 
examinarea situației din Nigeria, 
precum și a posibilităților exis
tente pentru încetarea sîngero- 
sului război care timp de peste 
21 de luni a continuat să facă 
victime în rîndul întregii popu
lații a țarii. În legătură cu a- 
ceasta, menționează agenția 
U.P.I., premierul britanic a de
clarat Ia Addis Abeba că Marea 
Britanie și Nigeria federală îm
părtășesc un punct de vedere 
comun în ceea ce privește ne
cesitatea unei reglementări politi
ce a îndelungatului conflict din 
Nigeria. (Agenția reamintește tot
odată că guvernul de la Lagos 
s-a pronunțat în repetate rîn- 
duri pentru tratative cu liderii 
biafrezi, dar cu 
cești a să renunțe 
vreme ce Biafra 
rea negocierilor 
prealabile).

condiția ca a- 
la secesiune, în 
dorește începe- 

fără condiții
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