
ÎNPAG.A5-AIINPAG.A2-A

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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DIN BUCUREȘTI ȘI TIMIȘOARA

ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR

• CONFERINȚELE UNIUNII

j ANCHETA NOASTRĂ MONDIALĂ i
MARI PERSONALITĂȚI ALE 

LUMII CONTEMPORANE DESPRE
I

• TN DOUĂ CEASURI (reportai de buzunar).
• INIȚIATIVA ARE CUV1NTUL. '
• Aproape 5 minute cu VIRGIL OGASANU.
• O ÎNTREBARE PE ZI.
• BALUL PRIMĂVERII.
• Vâ recomandam pentru «îmbată si duminica.

inteia 
tineretului

Răspundem PREZENT la

; TINERI Șl TINEREȚE
I
I

La ancheta noastră mondială ne-au răspuns 
pînă în prezent, în ordinea primirii: DANILO 
DOLCI, renumit militant social ți scriitor, ART 
BUCHWALD, publicist american, VIRGINIA 
ZEANI, cîntăreață de operă de renume mon
dial, YEHUDJ MENUHIN, violonist celebru, 
THOR HEYERDAHL, navigatorul ce a străbă
tut oceanul pe faimoasa ambarcațiune „Kon 
Tiki", ALICIA ALONSO, stea a baletului mon
dial.

Publicăm în pagina a IV-a a ziarului nostru 
răspunsul trimis de DANILO DOLCI.

In toate timpurile au exîsîaf oameni ce s-au 
înscris în conștiința generațiilor lor și au im- 

. pulsionat, ca atare, elanurile generațiilor tinere 
prin biografia ori creația lor înfr-un plan al 
activității umane.

Unor asemenea oameni iluștri ne-am adre
sat la începutul anului, cu rugămintea de a 
ne înfățișă înj scris o întîmplard, o situație, o 
idee, un gînd —*■ în orice caz, un aspect inedit 
din activitatea și biografia lor, care sâ pună 
în lumina mo&H'itâțile în care concep, astăzi, 

T vîrstei tinere, formele și mij
loacele de împlinire personală și socială.

I

Iîn lumina mo&»! 
responsabilitățile 
l—-J-

l

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul 
justiției al Republicii Tunisiene, Mongi Slim
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri după-amiază pe 
Mongi Slim, ministrul justiției al 
Republicii Tunisiene, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere. care a derails

într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției.

A fost de față Mahmoud Ma- 
amouri, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București.
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SIMBÂTÂ 5 APRILIE 1969 (Agerpres)
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(Continuare în 
pag. a Vil-a)
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CHEMAREA ȘANTIERELOR
<' Ecou cu ample

rezonanțe
CONSTANTIN OANÂ 

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

Există o chemare a șantierelor repetată aproape în 
fiecare an la început de aprilie, o chemare mereu am
plificată după cum totdeauna amplificată este și re
luarea producției sociale în tara noastră. In evoluția 
structurilor social-economice această chemare apare 
drept unul din semnele distincte ce înfățișează dina
mismul și robustețea economiei noastre, căci sporirea 
an de an a volumului lucrărilor de investiții constituie 
elementul ce subliniază cu pregnanță vigoarea dezvol
tării producției. Am ascultat această chemare și în 
1966, ca să nu mergem mai mult înapoi, și-n 1967 și 
1968 ; ecourile sale se răsfrîng amplu în rîndul tine
retului și în primăvara acestui an ; în 1969 parcă 
mai mult decît oricînd, pentru că și volumul activității 
amintite este mai mare decît în fiecare din anii re

genți. Mereu alte contingente ale forței de muncă s-au 
înrolat în marea armată a constructorilor, în rîndul 

căreia tînăra generație a ocupat și ocupă o pondere 
de prim rang. La fel se petrec lucrurile și acum — 
chiar dacă între timp, în mod firesc și absolut nece
sar, în activitatea de construcții mijloacele de muncă 
s-au aflat într-un continuu proces de perfecționare 
si modernizare, asigurînd o creștere sensibilă a pro
ductivității muncii.

Economia județului Prahova nu face excepție de 
la regulă. Dimpotrivă. La Brazi și Paltinu, la Tătă- 
rani sau Valea Călugărească, pe șantierele de con
strucții de locuințe — prezentă marcantă în fiecare 
din orașele județului — frontul desfășurat al lucră
rilor așteaptă infuzia de energie a noii forțe de muncă. 
Si ca în fiecare an, conducerile acestor unități ape
lează cu aceeași încredere la organizațiile noastre 
U.T.C. pentru ca prin activitățile ce le sînt specifice 
să orienteze noi detașamente de tineri spre a îmbrățișa 
meseriile înscrise în nomenclatorul ramurii construc-

(Continuare în pag. a lll-a)

IIME ELECTRICĂ
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PUSĂ SUB mSIUNE
Constructorii întreprinderii 

o .jElectromontaj" din Sibiu 
pus sub tensiune linia electrică
de 110 kv Slatina—Drăgășani, 
precum si stația de transformare 
de 110/20 kv din Drăgășani. S-au 
creat dstfel condiții pentru ali
mentarea cu energie electrică a 
fabricii de talpă și încălțăminte 
din cauciuc, aflată în construcție 
în acest oraș.

O linie electrică de aceeași ten
siune a fost dată în funcțiune și 
în județul Doli. Ea face legătura 
între orașul Bailești și localitatea 
Basarahi, unde s-a construit și o 
stație de transformare, ce va de
servi sistemul de irigații care în 
euiînd va fi dat în funcțiune.

(Agerpres)
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Primul careu
I

pe 15 aprilie
ION POPESCU 

prim-secretar al Coa=Lrtul&i judeteun 
«1 UT£.

Vom spori rodni 
cia Bărăganului

GHEORGHE ICHIM

Ari, miine pini la 15 zpnbe. traasiste» 
brile specifice ajunuîm unei mari premisre.. In 
dimineața zilei de 15 aprilie, la Mangalia, vor sași 
primele contingente de tineri. iar In 3 mai la 
Poarta Albă și Castelu, în solemni ta taft primelui 
careu, vor fi înălțate drapelele șantierelor naționale 
ale tineretului. Pînă atunci, însă, sîntem preocupați 
de rezolvarea unor probleme deosebit de impor
tante. In primul rînd, cu privire la deschiderea 
Șantierului național de la tabăra turistică Mangalia. 
Tab$ră. e un fel de a spune pentru că in final 
stațiunea de aici va cuprinde hoteluri cu o capa
citate de 30 000 de locuri pe serie, mai mare decît 
actuala Mamaie.

Gazdă a șantierului național, comitetul j 
U.T.C. este preocupat. împreună cu eroinele 
de rezolvarea multiplelor probleme iu v&r
desfășura tinerii activitatea. Șantierul natonil ae 
la Mangalia va avea. într-un fel, un specific aparte. 
Șantierul va fi și o școală de calificare pentru sute 
de tineri. Tocmai acest deziderat a impus o organi
zare specifică. Astfel, dacă masa, cazarw, activi
tatea artistică, sportivă, activitatea de organizație, 
va fi comună, activitatea in producție nu. Tinerii 
brigadieri nu vor lucra grupați intr-un singur lot 
Sase barăci, a cîte 40 de locuri si 38 de vagoane- 
dormitor, a cite 8 locuri, sint gata pregătite si îi 
așteaptă pe tinerii brigadieri. Pe parcurs, adică 
pînă pe la jumătatea lunii mai vor fi asigurate 
condiții pentru cazarea tuturora in barăci. Gruparea 
barăcilor și a vagoanelor-dormitor într-un singur 
punct va permite desfășurarea în bune condiții a 
activităților comune, pentru ținerea rareurilor.

Ieri dimineață am fost pe șantier si am avut o 
discuție cu tovarășii ingineri și maiștri. în subor
dinele cărora vor lucra tinerii, în diverse puncte 
de lucru si specialități- Conducerea șantierului este

(Continuare în pag. a

sectoarele de Kk Le
Călăii Fetești. dezvoltarea zonelor ia-
dustria:-? la dup! *lîe patru mu
cîzkci inaugurări de șantiere ale unor :n-;poriante 
obiective, luna trecuta a fost „tăiată panglica- pe 
șantierul -el mai important al județului : Cambi- 
utal de iagrățămiate. cu o capacitate anuală de 
peste 3us*W-3 tone. Parale!, agricultura ennoațte 
stări to vestită! dirijate 'n.d*->«£>î către amenajă
rile pentru IrsCAt.: Eteni M/lstuI JegAlâ*. in toars- 
ga trlrst ta ai te ocek?
— M ■■r.ț.îXSj.ffiri' — Gsîăb&Q si ctJ Mare
— Pietro te. întinse pe rirra TG hectare — au
fost dedrâ4«e. La riecaze apar vizibil însemnele 
unor \**ste și importante șantiere ce euprind în
tregul sî concentrează nrunca. pe toate pla
nurile. de* fa surată de populates Bărăganului, ce te 
confundă in bună măsură cu județul nostru.

Cei aproape 50 000 de tineri ai județului, alătură 
energia, abnegația și puterea lor de creație uria
șului torent de energii declanșat. Dovada cea mai 
concludentă a acestei participări ne-o oferă Înșiri 
prezenta lor ent jri^ită pe aceste «asiîiere, la școlile 
ce prtgâiesc. prin cursuri spec;ale. pe viitorii me
seriași- Pe șantierele Călărași — Gălățui și Ștefan 
cel Mare — Pietroiu. Comitetul jvKțean U.T C. a 
hotărit. în lumina angajam^-telnr formulate 
Conferința județeană a U.T.C, organizarea a d

(Continuare m pag. « HJ-«)
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In lumea inrizsbiltilui... (Efec
tuarea unei în labora
torul da citolczie a Institutu
lui agronomic din Timișoara)

Foto: O. PLECAN

CARE ESTE IDEALUL DV.ÎN VIAȚA?

MARIA SIGHEARTAU 
planificatoare, Baia Mare

COSTEL PRICA 
tehnician veterinar, Dolj

VASILE MIHAI 
elev, Ploiești

RODICA BODEA 
medic, Cluj

MCU BERCEA 
inginer, Rorinari

• Cinci tineri își spun părerea : ce înseamnă
meditat pentru ce trăiești ? • Răul este în dumneavoastră, domnișoară ! • Un sfat pentru un supervorbăreț • ...Și 

un răspuns pentru un pesimist • Există idealuri „mici" și idealuri „mari" ?

a avea un ideal în viață ? * 27 de ani - o vîrstă la care încă n-ai

O SUPREMĂ ASPIRAȚIE
lată-ne, așadar, în mo

mentul în care deschidem 
plicurile sosite ca răspuns la 
ancheta despre idealurile pe 
care și le-au propus tinerii 
în viață. Săvîrșim actul cu
noașterii cu mărturisită emo
ție, căci — ne dăm seama — 
în mapele albe ori albastre 
pe care sîrit aplicate niște 
timbre și cîteva ștampile 
consemnînd traiectorii spa
țiale, se află nu numai niște 
chipuri ce se recomandă prin 
intermediul fotografiilor, dar 
și visurile acelora care ne 
scriu, aspirațiile lor cele mai 
mari. „Dacă am un fdeal ? 
Firește că am I", scriu foarte 
mulfi, iar după părerea

unora, ca tovarășul loan 
Țicovan, din Satu Mare, 
„nici nu pot exista ti-- 
neri fără un ideal în viață". 
Părere împărtășită de către 
foarte mulfi, majoritatea din
tre adepjii acestei opinii în- 
felegînd prin aceasta că a- 
proape toți tinerii doresc să 
facă ceva în viată, aspiră 
spre ceva, au un program. 
Opinie cu care, la rîndul nos
tru, în principiu sîntem de 
acord. Numai că, se pune în
trebarea, (și majoritatea o 
presimt) : spre ce aspirăm 
fiecare ? Ce dorim, de fapt ? 
O lînără, Maria Sigheartău, 
din Baia Mare, al cărei por
tret poate fi văzut între fo-

tografiile de mai sus, ne măr
turisește că „are un scop, 
un țel’ pe care caută să-l 
realizeze dar dacă ceea ce 
și-a propus se ridică într-a- 
devăr la valoarea unui ideal 
— asta, spune ea, „nu mai 
știu, fiindcă, vă spun cu sin
ceritate, pînă acum nu m-am 
gîndif dacă mi-am format 
sau mi-am ales un ideal în 
viată". Ca și alții, tînăra din 
Baia Mare mulțumește anche
tei noastre pentru că a de
terminat-o să reflecteze la 
o problemă atît de impor
tantă, fundamentală pentru 
viața sa și celor alături de 
care trăiește. Iar odată cu 
dînsa, elevul Emil Făgâră-

șeanu, din Reghin, confir
mă o constatare a noastrtf 
din articolul precedent pe a- 
ceeași temă, scriîndu-ne : „în 
școală nu prea se-, discuta, 
(aș putea zice deloc) la orele 
de dirigenfie probleme de 
acest gen, și atunci fiecare, 
cînd se 
medita 
suri la 
ajunge 
mulări 
sau numai imprecise".

Obiectul anchetei pe care 
am întreprins-o a fost, astfel . 
încăodafă definit : să medi
tăm la ceea ce sîntem noi 
înșine ; să învățăm ; sâ ne 
comparăm cu alții, mai buni

află în situația de a 
sau de a da răspun- 
asemenea întrebări 

la concluzii sau for- 
hazardate, eronate

decît noi; să tragem con
cluzii pentru viitorul nostru.

în fond, cine sîntem ? Ce 
vrem în viață ? Pentru ce 
trăim ?

Am spicuit din scrisorile 
care continuă să sosească 
cîteva opinii aparținînd ti
nerilor ale căror portrete 
sînt reproduse mai sus, se
lecția propunîndu-șî să dea 
răspuns la întrebarea : ce 
înseamnă a avea un ideal ?

CITIȚI scrisorile lor și su
gestiile noastre IN PAGINA 
A VI-A.

EUGEN FEORESCU

„.Reabilitarea unui hai
duc" de Mihai Stoian, 
carte publicată mai întîi 
în foileton de către 
„Scînteio tineretului" și 
mai apoi de către o edi
tură de tineret, nu e doar 
o lectură pasionantă, ci 
o reabilitare — cu supe
rioare mijloace — a unui 
gen de literatură de fac
tură sociologică, pornind 
de la cercetarea unor iz
voare documentare si
gure și refuzîndu-și fic
țiunea. Literatură în care 
se izbutește o totală in
tegrare a cititorului în 
țesătura infimă a „eveni
mentelor" cărții, literatu
ră de implicare fiindcă 
autorul ei îl lasă pe lec
tor să găsească semnifi
cații, sâ emită judecăți, 
el rezervîndu-și doar, cu 
modestie privilegiul de a 
monta (cinematografic) 
momente de viafă. Stoian 
e un scafandru. Știe să 
„coboare" în arhive, în 
biblioteci, știe să citeas
că în clipe doar pentru 
noi cheltuite ireversibil. 
El e cel care are grijă 

' să răstoarne clepsidra.
Citindu-I, m-am gîndit 

cît de complicat este 
pentru un om tînăr să se 
îmbăfrînească detectînd 
cu frenezie urmele, în 
trecut, ale vieții, ale ti
nereții. Pe piatra de tem
plu devastat pe care-o

AMBIGUITATE

SILVIAN IOSIFESCU

Reapariția stăruitoare a ter
menului de ambiguitate în este
tica și critica literară contem
porană se datorește, fără îndo
ială, și unei anumite mode cul
turale. E o problemă de socio
logie literară. Ea nu poate mas
ca faptul că accentul pus pe 
ambiguitate în ultimele decenii 
— in special pe ambiguitatea 
poeziei — reprezintă un stadiu 
mai evoluat în gîndirea critică.

S-ar putea căuta diferite di
recții care converg în acest 
sens. Istoria literară constată va- 
riabilitatea interpretărilor, va- 
riabilitate ce poate deveni un 
util antidot împotriva sistemelor 
normative rigide. Istoria varia
țiilor gustului și aprecierilor 
estetice a fost refăcută de mul
te ori. Să menționăm doar ex
punerea strălucitoare a lui Gae- 
tan Picon în „L’ecritfain et son 
ombre“. Curentele din estetica 
zilelor noastre, care pun accen
tul pe diferitele modalități de 
contact cu scrierea literară, (ast
fel, concepția lui I. A. Richards) 
insistă și ele asupra ambiguității 
în interpretare.

Conceptul de ambiguitate s-a 
impus ca o condiție interioară 
a operei literare. Evoluția poe
ziei de la Mallarme încoace cu
noaște multe variațiuni pe tema 
factorului indirect, al sugeratu
lui și al polivalentului. Pe plan 
teoretic și pe plan critic, anali
zele Iui William Empson („Se
ven Types of Ambiguity”), ca și 
sensul în care stilistica discută • 
valorile expresive ale limbaju
lui constată acest caracter esen
țial al comunicării literare. Sînt 
licite, sînt pretinse chiar, nuanțe 
diferite de interpretare. Analiza 
structurilor — folosim aici ter
menul în sensul lui larg, arhi-

OPINII
tectonic — evoluează în aceeași 
direcție. In această accepție, 
ambiguitatea e sinonimă cu bo
găția și cu polifonia. Numai o- 
per^le mediocre au un singur 
sunet. Mihail Ralea a subliniat 
acum cîteva decenii capacitatea 
oparei de a depăși intențiile au
torului : ,,O operă e întotdeauna 
mult mai bogată decît crede sau 
vrea creatorul ei. Ea cuprinde 
Iară voia lui posibilități de aso
ciații, de sugestii, excitări men
tale, altele și mult mai multe' 
decît acelea pe care le-a indi
cat el. Ea are afinități care se 
leagă pe deasupra voinței ini
țiale a creatorului : semnificări 
ascunse pe care nici nu le bă- 
nuiește“.

Concepînd opera de artă ca 
pe o individualitate semnifica
tivă, ca pe o sinteză a obiec
tivului -cu subiectivul, a variabi
lului cu durabilului, estetica 
marxistă reliefează multiplici
tatea aspectelor posibile și deci, 
multiplicitatea interpretărilor. 
Accentuează punctul de vedere 
istoric fără a accepta relativis
mul.

Trebuie constatat că frecvența 
ideii de ambiguitate în peisajul 
estetic și critic contemporan e 
un fenomen cu sensuri contrarii. 
S-a petrecut o schimbare de 
semn algebric care a transfor- 
mat în scepticism — afirmat sau 
implicit — accentul pus ne struc
turile polivalente.

Trasformarea poate fi pusă în 
legătură cu o tendință destul de 
caracteristică pentru o bună 
parte din estetica și din critica 
literară contemporană. Roland 
Barthes a avut ideea fericită de 
a aplica literaturii conceptul

(Continuare în pag a j
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Cei njai mulți dintre 
noi rețin identitatea 
Cernavoctei de la lec
ția de geografie și nu
mai pentru că în acest 
loc marele inginer Sa- 
ligny a avut inspirația 
de a construi poaul 
peste Dunăre, monu
ment de beton armat, 
dantelat în fier, care 
de altfel îi și poartă 
numele. “Toată lumea 
trece spre mare, spre 
litoral, spre Dobrogea, 
spre Deltă...

Habar n-aveți, oa
meni buni, pe lingă ce 
mină de aur turistică 
treceți !

Cu ce să încep ?
Cernavoda este un 

orășel cu 13 000 de lo
cuitori, deosebit de 
gospodari. Casele, ridi
cate pe pantele unor 
dealuri, ce amintesc de 
străbunii Hercinici, a- 
liniate în străzi pava
te cu bolovani ca la 
munte și adumbrite de 
felurite specii arbori- 
ce$ti, dau așezării o 
anume originalitate.

Peste vară, cînd e ano
timpul florilor, omul, 
dacă nu are spațiu în 
curte pentru a planta 
o regină a nopții, o 
margaretă sau un tran
dafir, iese în stradă și 
cultivă flori în fața 
«ei, în minipatratul

ca-
re-

zervat sub tulpina po
milor.

Cînd ajungi în vir- 
ful dealurilor, panora
ma deschisă este o a- 
devărată antologie tu
ristică : Dunărea, po
dul, vapoarele, orașuL

Apoi fluviul, bătri- 
nul Istm. Se poate 
lua oricînd o barcă, o 
$alupâ si din bazinul 
portuar se iese pe Du-

Pădurea Carpajilor și-a aMt podoaba!* și b

Emițătoarele cu microcrts- 
tale, prezentate pentru pri
ma oară la o recentă expo
ziție de aparate electronice 
organizată la Paris, prezintă 
proprietăți cu totul deosebi
te- Ele folosesc așa-numi’.u! 
„efect Gunn*. un fenomen ■ 
descoperit in anul 1963 de j 
fizicianul britanic J. B. punn. 
și care constă in aceea că 
cristale simple ale semicon
ductorului de arsen-gaîia. 
sub o tensiune electrică uni
formă, emit un curent alter
nativ de înaltă frecvent*. A- 
ceastă frecventă creste cu 
cit cristalul este mai mic. 
Un cristal avînd o froaime 
de 100 microni. care abia 
poate fi văzut cu ochiul li
ber, produce un miliard de 
oscilații pe secundă, iar ți
nui de 10 microni — chiar 
10 miliarde. Aceste cristale, 
afirmă oamenii de stiintă. 
slnt capabile să producă în
tr-un viitor relativ apropiat 
o adevărată revoluție in 
tehnica emisiunilor de radio 
sau televiziune.

VIRGIL OGĂȘANU

rtero. Prima tentația 
la stingă, în sus. pa 
sub pod. Urma de o- 
buze, schije, da luptă... 
întotdeauna m-am i>- 
trebat cum de-a rfc- 
mas întreg ace-st pod 
In Timpul războiului ? ! 
A intrat in legenda

a 
patru militari. eara au 
oprit si dejucat planul 
unei flotile fasciste de 
vrea M vas* fluviale, 
ee intentionM a ir»- 
ca ta
dintre

FoM! FL. ROȘOGA

ireti si rem

WVMBtfel -5»

SĂGETĂTORUL

» cr»«- 
pfrt. «P*-

G. ( HELAIl

• CLUBUL DEZlATttILOR POLITICE

0 ÎVTREBARE PE ZI

DUMINICA 
LA ORA S

la capăt — alnt rotunde ; ml se 
pare că aceasta marchează un 
început.

— Totuși adevărata dv. pasiune 
rlmlae...

— Teatrul. Din teatru poți veni 
cu experiență actoricească pentru 
film — Invers nu se prea întîm- 
pll. După cele 2 roluri de film, 
un avut o senzație neplăcută, — 
de goliră. Am fugit la teatru. E 
drept, după ce lucrezi la un film 
al posibilitatea să te analizezi cit 
se poate de obiectiv. Regretul 
Insă că nu mal poți schimba ni
mic e adesea copleșitor. Faptul 
că în final regizorul șlefulește to
tul, că tu nu mal contezi, nu mal 
contribui cu nimic la reușita fil
mului. ta Upsește de multe satis
facții.

— Pengactive.-

Premiere

pe șantierele

Pasiona] am mai multă încrede
re te critica publicului.

— VI *- pare ieri mal realizat 
Rimei „UazăciMa] adolescent- In 
UMpanție ra prodncțHJe clnema- 
tograflec i — lat |I1 de pteă a-

— filmul a d«MMtnt — cred 
•o — e* dară exiști o exigență 
mal mare 2b ce privețte calitatea 
arenarttlar. o preocupare mal a- 
tEEti în ee privește adecvarea 
actorului la rolul pe eare-1 are 
de interpretat, a-ar putea realiza 
filme bum bune. In scenariul lui 
Breban lucruri te afot duse pini

— Am dat cltava probe pentru 
o coproducție rom Ano-maghiară — 
un film despre Gh. Doja, în care 
voi avea un roi mare și impor
tant — rolul Diaconului. In tea
tru voi fl distribuit în „O scrisoa
re pierdută- șl probabil In „Revi
zorul-. Sînt hotărît ca în măsura 
în care ml se oferi niște roluri, 
să le triez foarte bine. Trăim 
atlt de repede Incit am senzația 
că nu există timp șl pentru lu
cruri proaste. Visez să lucrez In
tr-un teatru condus de Marin 
Sorescu.

SABINA CABAUȘU

muncii patriotice
•

Duminică dimineața se 
vor deschide oficial șan
tierele tineretului de 
muncă patriotică. Peste 
500 de tineri din SECTO
RUL II se vor întîlni pe 
terenul „Club Glucoza" 
șl pe șoseaua Afumați (in 
dreptul „Fabricii de țevi 
sudate"). Alți 1 506 din 
SECTORUL IV vor lucra 
la toaleta de primăvară a 
parcului Balta Albă și a 

bulevardelor Leontin Să- 
lăjan și Baba Novac. 
Cel din SECTORUL VII 
vor amenaja parcul din 
Jurul Casei de cultură 
Grozăvești, vor lucra la 
curățirea talazurilor Dîm
boviței și în parcul Ciu
lești. tn timp ce alți 206 
de tineri din SECTORUL
VIII vor pregăti pentru 
primăvară parcul „Rami- 
nia muncitoare".

ȘT. GÂNMCTJ

t

«

*

»

■
«

«

«

meniu

ședința de eaa<tiuiira a dutouluL Pentru a 
zosline âteierevul fată de temele alese, precum 
ți pentru ■ aamira e competentă deosebită 
dBoițtelar. printre iavioții studenților se var 
■urniră cadre didactice aniiersitare de la 
ealedrele de «ființe sociale, eameataiori de 

. politică exleral. personalități ale vielii poli
tica ett.

Un aseaienaa club, menit să «dinceașcă și 
xl amplifice arixonfut politic al studenților 
mai funcționează in centrul universitar Cluj 
la tacul tal ea de drept, istorie și filozofie.

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Favorit (orele 
îpeetnBoJ festiv — restul 
tăm*nil dnematografnl va 
la cu următoarele ore : 
IXC ; n ; 11,45) . Republica (orele 
4 . U «* ; 16,15 ; 11.45 . 21.15).
RX*ll*lL£ MLSIUD rulează 
la Luceafărul (orele 2J5 . ll.M : 
13,45 ; 14 ; MJe . 24.40). Festival 
(orele 2 ; 1LU , IX» . II . 11.34 .
21). PE PLAJELE LUMII rulează 
Ia București (oreie 1 . 11 ; U , 15 ; 
17 ; 18 ; 31). 1A LST DE EDfaN 
rulează la Victoria «orele 
11 ; 13,38 . 19 . 19.34 ; 29,45) , Melo
dia (orele 8,34 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
14.15 ; 24.95) ; Flamura (orele 8 î
11.15 ; U.3Q . II . 11.15 i 29.34). OA
MENI ÎMPIETRIȚI rulează 4 
Central <ore*e 11 : IA 151- VW 
AAU4T SI O FEMEK iorete M : 
HJ2 ; TE KEN

■ 1C rvhatl te Lamina (o- 
I M-M^i ta cobUnoare ;
M.41K MICUL FUGAR r»- 

teasă te Dm--a «orete 4 ; 11 : H. 
PIANELE MECAN1CR orale M ; 
tA2f; MJ* BIFMTU rulează ia 
Uuiae toreîe IX» : ■ : TO
TUL FKNTSU MS rulează la 
Timpan Noi (Orele I—21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Feroviar 
io rele ■ — 12.15

11.45 ; 19 ; 
S ; 11.15 :

Clone _. .
lf ; IAU ; 24.341 . Modern lo

ll. • ; 14 M.15 . 1»J4 ;
ratează la Gri vi ta 

13-34 ; 14 . 14. J .
11-38 :

FREI1Y. 
rulează 

15.15 ; 
rulea-

ii: 
rtp-
ru- 
ii;

«,m ;

in continuare ; 
21.15) ; Excelsior 
1J.34 : 15.45 . it; 
iorete 1 • 11.15 j

BALUL MHMAVCTII

EDITURA TINERETULUI

B 0 CARTE

Haydn.

0 EXPOZIȚIE• UN FILM„Carte
PICTORI DESENA-

Vlaltorf

• UN SPECTACOL

• UN CONCERT
maxime

Pslholo- /

Fr. Rabelais : „Gargantua 
Pantagruel". lei 32.

V. Maiakovski : „De vorbă eu 
tinerii", lei 7,75.

V. Eftimiu : „Omul de piatră-, 
lei 15.

EDITURA PENTRU LITERATURA

Ion Minulescu : 
lei 13.

Leonid Dimov : 
vise'4, lei 7.25.

Dumitru M. Ion : 
le", lei 7,50.

Maia Belcîu : „A Xl-a porun
că". lei 6,50.

V. Văduva : „Roagă-te pentru 
mine", lei 3.

Ion Marin Iovescu : „Nuntă 
cu bucluc", lei 11.

EDITURA PENTRU 
LITERATURĂ UNIVERSALA

Lucian Blaga : „Trilogia cul
turii", lei 17.

Jean-Paul Sartre „Teatru" 
Iei 20.

EDITURA ȘTIINȚIFICA
*** — „Reflecții și 

lei 16,50.
Roșea și colectiv : 

gia și viața", lei 13.
Ana Balacl : „Mic 

mitologic greco-român", ed. 
Ii-a, lei 12.

dicționar
a

Marguerite Durai : „STAVI
LA R LA PACIFIC-.

Rememerlada-și copilăria, 
petrecută ■■deva pe țărm al 
■eespitalier al IsdechiseL 
runmcala serii tear- fra ace
ri găsește acrește dramatice 
pentru reconstituirea vieții 
anei familii de agricaitari 
aflată în permanentă luptă 
cn sărăcia și intemperiile Bă
ltirii.

Plină de umanitate și poe
zie cartea face parte din ca
tegoria acelor lucrări al că
ror univers se sită grea, el 
rămînînd întipărit pentru 
multă vreme in memorie.

.O CAS4 ONDRXBILA- de 
Horia Lovinescu (1® Teatrul 
„C. I. No Hore";

Farsa polițistă a lui Horia 
Lovinescu este o satiră mo
dernă la adresa personajelor 
cu moravuri dubioase. Cn e- 
veniment neprevăzut între
rupe seara de petrecere or
ganizată sub acoperișul fa
miliei „onorabile". Obsesia

Iarna nu poate rezista axalnruor ano timpul uL 
La Lugoj ea a fost antiripată prin tradiționalul 
Bal al primăverii la care au pamripat peste MO 
de tineri din întreprinderile și instituțiile muni
cipiului- Balul, ne dă amănunte Alexandra 
Maagu. a fost agrementat cu o paradă a modei, 
■uxici. dana, veselie și In fine o regină a balu
lui — desemnată în persoana tinerei Dorina 
Filteag.

Primăvara a JvrțaC panzde —odei ti toceapi cu 
mârzftrt. Dar, o dati

..pedepsei'. a demascării, 
fact ca personajele să-și le
pede marea obișnuință de oa
meni din lumea bună și să 
•e dexTăluiasră în toată go- 
liciviiea Ier. în roluri exce
lent realizate pot fi armări
le actrițele Liliana Tomcsca 
și Anda Caropol (ora 19,30).

„MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE'1.

O producție a stadionrilor 
ceheslovace, avînd ca prota
gonistă pe actrița Ida Ka- 
minzka. Acțiunea filmului se 
desfășoară într-un 
provincie în anii 
ocupației fasciste, 
apel emoționant la
tate, prietenie, in ciuda ba
rierelor de ordin național, re
ligios. etnic.

orășel de 
tragici ai 

Este nn 
genernzi-

Televiziunea va transmite 
In jurul orei 12,30 înregis
trate pe telerecordlng. se
lection] din concertele sus-

ținute la București de Ye
hudi Menuhin ți ..Menohin 
Festival Orchestra". In pro
gram vor figura „Concertai 
in fa* major K.V. 219 pentru 
vioară și orchestră, de Mo
zart și Simfonia nr. S3 „Găi
na" de

• 0 EMISIUNE 
rad:ofonică

PATRU 
TORI.

Expoziția deschisă in gro
tă Ateneului, cuprinde lu
crări aparținind unor pi ,o:î 
români de scamă. a c.*ror 
parte cea mâi interesantă a 
activității s-a manifestat in
tre cele două răzbaaie mon
diale. Lucrările aflate actual
mente in colecția Moșescu. 
întregesc viziunea pe care o 
avem asupra acestora, intro- 
ducinda-ne mal profund In 
laboratorul de creație al ar
tiștilor. Cornelia 
Theodor Pallady, 
Steriade, Lucian
prin actuala expoziție îndrep
tățesc înciudată afirmația 
mai veche a criticii plastice

REVISTA LITERARA RADIO 
(ora 17,00, programul II).

Sumarii emisluii de da- 
minică cantine ■■ interesant 
medalion consacrat lai Geor
ge Căltne<cti_ la realizarea 
căruia rer raniribui cu 
mintiri ți couaMerațli asu
pra operei. Dinu Pil lat. Emil 
Vann ți 
noleșcu.

a*

criticai Ni ea lac .Ma-

0 EMISIUNE
A POSTURILOR
DE TELEVIZIUNE

Mihăilescu,
Jean AL 

Grigoresca,

Film cu trei stele.
In cadrul acesteia va pă

țea fl vizionat duminică in 
premieră pe țari ULTIMUL 
APUS DE SOARE, ia care 
rolul principal este deținut 
de cunoscutul actor Kirk 
Douglas. Filmul realizat in 
anul 19€l are struetura unei 
drame clasice, petreeate însă 
pe fundalul unui western.

14JO .
«orele 2 ;
3» !&) .
1L34 . "
re4e 9uE .
84 454. PA51 
nreie 8 . 1LH ; UJi ; IC . 
MJBl : lfkwita torete 4.15
LL«S l< ; teii . 34 301
LO5E9TE TU INTTI 

înfrățirea (ore 1 e
341 BECKET 

Buzeitl (orele U^4 ; ]|). 
ZJUA CONTESA rulează la 
(orris 1.34—B.34 în con ti- 

1« ;

la 
BUNA 
Dacia
nuare ; 11 ; 34.34 , UN O.M
PENTRU ETERNITATE rulează 
Ia Bucegl (orele 9.30 ; 12 ;
15.39 : 19 ; 24.30). MARELE ȘARPE 
rulează la Unirea (orele 15 ; 17) ; 
HAMLET (orele 19). COLUMNA 
rulează la Lira (orele 13,91 : 19). 
ROLLS-ROTCE-UL GALBEN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 . 17,21 ; 2>) j Tomla (orele 9 — 
15.95 în con tir oare ; 18,15 ; 20,30). 
UN DELICT APROAPE PERFECT 
rulează la Ferentari (orele tS.30 ;
19 ; 29.30). RIO BRAVO rulează 
la Gluleștl (orele 15,30 : 18) ; Volga 
(□reia 8.34 — 17 în continuare ; 
20.30] ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Cotrocenl (orele 15.30 ; 
18) ; REPUBLICA 8KID (orele 
28.38LEX PREȘUL COLONELULUI 
VON RVAN rulează la Pacea (o- 
rele 15,45 , 14 ; 20.15) ; Vltan (orele
15.30 . 181- PENTRU INCA PUTINI
OOl.ARI rulează la Floreanca »o- 
rele 11.15 ; 13.45 . 16 ; 18.15 20.301 :
Aurora (orele 8 : D.ÎS ; 19,30 16 :
18 15 . 20.30) . Arta (orele 9.15— 
13.34 în continuare ; 16 18.15 ;
20 30] JUOOKA AGENT SECRET 
rulează la Viitorul (orele 15.30 ; 
Ifl ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI orelr 20,301 FELDMAREȘA- 
Lzl rulează ia Moșilor (orele 15.30 • 
IR. ACUZATUL orele 20.30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Popu
lar (orei? 15.30 - 18. PRIMA ZI 
l)F LIBERTATE ora 20.30). PEN- 
ciT’NF PpNTRll HOLTEI rulează 
la Munca «orele 16 : 18 : GUSTUL 
MIERII ora 20) OMUL CARE L-A 
t CT« pe LIBERTY WALACE 
rulează la Flacăra (erele 18 ;
20.30 PAGINI BIN KUMEROW 
orele 15.30). OPERAȚIUNEA SAN 
GENNARO rulează la Rahova (o- 
rele 15.30 ; 18. FIDELITATE orele 
20.301. PIANELE MECANICE ru
lează la Proereaul (orele 15.30 ; 
18). MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE 
rulează la 
IR ; 20,15).
LEGENDA 
rele 15,30 ;

ora 20.30). PRINȚESA 
Crfngașl (orele 18,30 ;
APOI S-A NĂSCUT 

rulează la Cosmos (o- 
18 ; 10,ÎS).

§Bfeâfre
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Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 : 
Teatrul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : ENIGMA OTILIEI — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : TRA
VESTI — ora 16 ; JOCUL ADE
VĂRULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia âturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : MOARTEA LUI
DANTON — ora 20 ; (sala Studio): 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU' — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie . NIC- 
NIC — ora 59 ; Teatrul „C- I- 
Nottara- (Bd. Maghem) : LA

CIORBA DE POTROACE — ora 
II,aa : (sala Studio) : FEDRA — 
orele 11 și M ; Teatrul Gluleștl : 
MARTORII SE SUPRIMA — ora 
11.34 : Teatrul „B. Delavrancea" : 
MUȘTELE — ora 21 : Teatrul E- 
vreiesc de Stat : ÎNȚELEPȚII DIN 
HELEK — ora M ; Teatrul Î.I. 
Creangă- : POVESTE «TERMI
NATA — era IC : NĂZDRĂVĂ
NIILE LUI PAC ALA — ora 14 ; 
Studioul 1.A-T.C- ..L L. Cara-
giale- : MULT ZGOMOT PENTRU 
NIMIC — ora 12.31 ; Teatrul „Țăn
dărică- (Calea Victoriei) : PAPU- 
CLADA — ora 14 ; Teatrul satiric- 
muncai ..C. Tănase (sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO
— ora 14.34 ; (sala din Calea Vic
toriei) : FKMEI. FEMEI, FEMEI
— ora 19.39 : Ansamblul artistic 
al U.G.S. : SELECȚLUNÎ '«fl — ora 
M : Circul de stat : CIRCUL „O- 
RION“ (R, P. Bulgaria) — ora 
19,30.

Revista revistelor • 21,35 — Re
cital de elmbătă seara. Studenți 
străini la Conservatorul din Bucu
rești, 22,11 — Agenda artistică.

DUMINICA, 9 APRILIE ÎMI

PROGRAMUL I

• 1,41 Pentru copii si jcolarl.k, 
lim artiatlc : ,.Dirijabilul furat' m

DUMINICĂ, 6 APRILIE IMS

>
t a 
I

a

t

Film artistic : 
dup! JulM Verna • 14,OK Filmul
serial : ..Belle și Sebastian* (II). 
„Refugiul Marelui Baou‘ p 10, 
Ora satului ■ 12,14 De strajă pa
triei • 12,2* Concert simfonic. Se- 
lecțiunl din concertele susținute 
de Yehudi Menuhin și „Menuhln 
Festival Orchestra" « 19,15 Du
minică sportivă. Fotbal : Univer
sitatea Ciul •— Steaua. Transmi
siune de la Cluj • 18,30 Calei
doscop muzical în imagini • 18,00 
Telejurnalul de seară p 11J5 
„Doină zic, jocul mi-e drag", se- 
lecțiunl din spectacolul orchestrei 
„Doina Banatului" din Caransebeș 
• 19,45 Desene animate ■ 21,01
Film eu trei stele : „Ultimul apus 
de aoarc". în rolul principal — 
cunoscutul actor Kirk Douglas 
(premieră pe țară) p 21,44 „Un 
dana, o nîelodie '. Emisiune muzi
ca l-coregraf icA cu Anca Agemolu, 
Aurelian Andreescu. Mariana Bl- 
doiu, frații Menuet Dansează 
Doina șl Cornel Patrichi ■ 22,14 
Telesport • 22,31 Telejurnalul de
noapte.

»

..BĂRBIERUL 
ora M. ..BORIS 

Teatrul

Opara Română : 
DIN SEVILLA-. (
GODUNOV-,
de Operetă : „LOGODNICUL DIN 
LUNA-, ora 14.34 și I4J9 : SiU 
PaUfLjul : _-'Y ’ ‘
ora MJ4 șl 13JM ; Teatrul Natio
nal ..L L_ Caragial-- : (Sala Co- 
nediai : ..HEIDELBERGUL DE 
ALTÂDATA-, ora 14. . IDIpTUL-, 
ora 14.34. „TOPAZE', ora 15 ; 
(Sala Studio) : .TRAVESTI" ora 
15 . „JOCUL ADEVĂRULUI-, ora 
14 34; „O FEMEIZ CU BANI", 
ora li : Teatrul »,Lue’“ Sturdza 
Bulandra4 (Schitu M3»dreanu) : 
„VICTIMELE DATORIEI', ora 
I4J4 zi 15 : „MOABTEA LUI DAN
TON-. ora 2i : (Sala Studio) : 
..PHOTO FINISH-, ora 15; „SFlN- 
TUL MITIC K BL A UNU’-, ora M. 
..COMEDIE PE ÎNTUNERIC-, or» 
14.34 : Trai ml de Comedie : ,.NIC- 
NIC-. orc 14 34 și 2h : Teatrul 
M1C „OFIȚERUL RECRUTOR" 
ora 14 : BALTAGUL",
„TANGO“. ora 24 ; Teatrul 
Nottara* (Bd. Ma^heru) : 
LUNA F. ALBASTRA ‘ ora 
..FRUMOASĂ DUMINICA 
SEPTEMBRIE", ora 15.30 ; (
Studio) „FEMEI SINCERE", 
14 ; „ANONIMUL-, ora 20. 
ZTUNI FLAMANDE", ora 1
Teatrul Gluleștl ..VISUL 1 
NOPȚI DE IARNA". ora I
„MEȘTERUL MANOLE". ora 
..CURSA DE ȘOARECI", ora 15 ; 
Teatrul ..Barbu Delavrancea" :
.KATHLEEN", ora 20^ : Teatrul E- 

vreiesc de Stat i *"
20 ; „INTILNIRE 
ora 11 ! Teatrul --- --------- .
„POVESTE NETERMINATA", ora 
10 ; „EGMONT", ora 18.30 ; Sțu- 
d oul I.A.T C. „I. L. CaraRlale" : 
„CIOCÎRL1A", ora 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : „PA- 
PUCIADA'. ora 11; (Sala. str. 
Academiei) : „PUNGUȚA CU DOI 
PANI", ora
Muzical ,.C. Tănase" (Sala Savoy): 
„CAFEAUA - -----------------
DIO“. ara Jfl.JO, 
torie!)':
ora 19,30 : Ansamblul artistic al 
U.G.S. . SELECTIUNI '68", Ora 
20 : Circul de Stat : „CIRCUL „O- 
RION“ (R. P. Bulgaria), ora 18 
și 19,30.

ora 14.34 :

Sala
_HY FAIR LADY",

PROGRAMUL II
• 24.44 Telex TV « H.45 Searfi 

de teatru : „Moartea unui artist" 
de Horia Lovinescu p 22,44 Capo
dopere ale ------ 2™
Prezintă și dirijează Alexandru 
șumiid.

muzicii universala.

CASE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

e

V
a
I

9

ora 15 ;
„C. I.

„CÎND 
io : 
DE 

(Sala 
, ora 
„VI- 

10.30 ; 
UNEI 
19,34 ;

10 :

„DIBUJt". ora 
PE CULMI", 

,,T- Creangă" : 
AXTATATA1' nra

11 ; Teatrul Satlric-

CU LAPTE DE A- 
), (Sala Calea Vlc- 

,.FEMEI, FEMEI, FEMEI", 
; Ansamblul artistic 
. SELECTIUNI ‘68",
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i

PROGRAMUL I

• 17,30 — Campionatele Interna
tionale de natație ale României. 
Transmisiune de la Cluj p 18,30 — 
Pentru școlari. „Să ne cunoaștem 
patria". „Lecții scrise de stră
moși". Transmisiune de la Muzeul 
de istorie din Cluj o 19,06 — Te
lejurnalul de seară • 19,40 — Pri- 
măverile Aradului reportaj fil
mat de Anca Arion • 20,00 — Te- 
le-enciclopedia. în cuprins : e 
Portret cinematografic : Claude 
Lelouch. • Matterhorn, ■ Lacor- 
lilia. p Marea (XVI) ; Perle și 
diamante • 21,00 — Romanțe pen
tru mai tîrzlu. își dau concursul : 
Lizcta Kirculescu și Emil Con
stantini • 21,15 — Film serial : 
„Bonanza" ■ 22,05 — Un invitat 
pe săptămfnă : Margareta Pîslaru 
« 22,25 — Madrigal. Clntecele Re
nașterii. Film de Mirel Illeșu ■ 
22,35 — Parada vedetelor : Herve 
Villard p 23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV. fl 28,15 — 
P&rada formațiilor de muzică u- 
șoară. Formația „Choralii" — 
Constanța « ?»,2<l — Căpitanul
Kloss — film serial, producție a 
studiourilor poloneze • 21,15 —

BUCUREȘTI • Teatru! Națio
nal „I. L. Caragiale-' prezintă 
spectacolul cu piesa „Regina de 
Navira". de Eugen Scribe (Sala 
Mare, sinibătă, ora 20,39). 9 Fil
me pe 16 mm. (Sala Mare, dumi
nică, ora 29,30). p „Vogue" : Jac
ques Brel- Prezintă Radu Rupea. 
Soliști : Sergiu Cloiu, Vera Mic- 
znlc șt Bob Paraichivescu ; „Un 
cocoș fălo«“ — fabule. Interpre
tează : Anca Pandrea, Gelu Col- 
ceag. Florin Zamfirescu, Andy 
Ștefănescu, Lucian Muecural ai 
Emil BelcJun — regla Adriana Pl- 
testeanu (Student Club, «îmbătă, 
ora 29). p Audiții muzicale ; Tea
tru de cafenea : „Lume, lume..." 
— spectacol „Caragiale". în regia 
Iul Blssy Roman ti Adriana Pi- 
teșteanu (Student-Club, duminică, 
ora 20).

IAȘI • Spectacol de teatru cu 
„Cine l-a ucia pe Carol al 
VT-lea ?“ — prezintă formația de 
teatru a Institutului 
(Sala de spectacole, 
ora 20), ■ Program de -----------..
(Student-CIub-Bar, duminici, 
ora 20).

politehnic 
duminica, 

varietăți

TIMIȘOARA • „Ziua Inatltutu- 
lul politehnic": Simpozionul ..Or
ganizarea științifică a producției"; 
Program artistic susținut de for
mațiile Politehnicii (Sala de spec
tacole, duminică, ora 29).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

STMBATA, 5 APRILIE 196»
Ateneul tineretului (sectorul I): 

Seară cultural-distractivâ cu for
mația „Entuziaștii" ; concurs cu 
tema : ..Pictura Iul Octav Băn- 
cllă“ (orele ia—23).

Universal-Club (sectorul 
„Tot despre fotbal" — scară 
tractivft cu orchestra Florța 
hal (ora 18).

III) : 
dis-

Tehnlc-Cluh (sectorul 
„Fruntașii noștri" — spectacol 
zical-coregrafic dat în 
fruntașilor în producție de la 
Combinatul de cauciuc Jilava (ora 
17) ; Balul săptămînii. 
muzical susținut 
nerețea" cu 
(ora 19).

V) : 
mu- 

dat în cinstea 
producție de

Program
de orchestra ,,T1- 
Anca Agemolu

DUMINICA, 4 APRILIE IM»

Ateneu] tineretului (sectorul I): 
După-amlază distractivă pentru 
tineret (orele 11—22).

Tehnlc-Cluh (sectorul V) : Ma
tineu duminical ; concurs îulger 
pe tema cuceririi Cosinosulul 
(ora 17).

Modqrn-CJub (sectorul 
Matineu dansant oentru 
Invitatul serii : George 
Concursul debuturi (ora

VIII) ; 
tineret. 
Bunea ; 
16).

Clubul elevilor : Ritmurile mu
zicii ușoare cu Luigi Ionescu.

r
a
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Răspundem PREZENT la
CHEMAREA ȘANTIERELOR
ECOU

CU AMPLE

REZONANȚE
(Urmare din pag. I)

{iilor. Răspunsul organizațiilor U.T.C. din județul Pra
hova : în dimineața zilei de 14 aprilie primul grup de 
200 tineri vor păși pe poarta șantierului de la Valea 
Călugărească. Este un prim răspuns, fiindcă pe măsură 
ce se creează condițiile corespunzătoare de muncă — 
front de lucru, condiții de cazare și hrană și vor £1 

depistate mijloacele indispensabile pentru organizarea 
plăcută, utilă și instructivă a timpului liber — alte 
detașamente de tineri vor fi integrate în activitatea de 
construcții pînă la satisfacerea deplină a necesităților.

Privim această acțiune cu răspunderea necesară, in- 
țelcgind să ne aducem o contribuție importantă — Ia 
nivelul și cu eficiența așteptată — la realizarea planu
lui de investiții afectat jude ralul în termenele sta
bilite. întreaga acțiune este coordonată de un 
comandament format dmtr-un reprezentant al comi
tetului județean al U.T.C.. reprezentanți aii întreprin
derilor solicitante si al direcției județene de recrutare 
a forțelor de muncă. Posibilitățile au fort de acum 
depistate dîndu-ne temeiul să afirmăm că angajamen
tul luat va fi integral îndeplinit în cadrul discuțiilor 
ce au avut loc in organizațiile U.T.C. mult: tineri, mai 
ales din mediul rural si-au manifestat dorința să lu
creze pe unul din șantierele amintite. Ku-I putem tri
mite pe toți deodată d eșalonat. In funcție de ne
voile și posibilitățile concrete.

Sigur, integrarea profesională a tinerilor pe șan
tierele de construcții nu se reduce doar la recru
tarea, la orientarea de care ammteam. Activitatea lor, 
evoluția In producție va fi urmărită cu multă aten
ție. iar aid in procesul de integrare în viața șan
tierului, sarcini deosebite revin organizațiilor U.T.C. 
respective.

Intenționăm ca acești tineri sau o parte impor
tantă din rindul lor. să devină elemente de bază în 
cadrul colectivelor de munci respective, că asigurăm, 
cu alte cuvinte o stabilitate a cadrelor. De aceea încă 
de la început multi dir me ei vor fi integrat! In pro
cesul de calificare pentru meseriile acum deficitara : 
zidari, dulgheri. Ceran-beicnutx. Pentru ei. ca. da 

altfel, și pentru ceilalți tineri, vor fi organizate la 
dormitoare, la cluburi, activități cultural-educative 
interesante, vor fi inițiate acțiuni ce li se adresează 
în mod special.

Evident, șantierele naționale de construcții nu rămtn 
singurele obiective unde se va face din plin simțită 
activitatea creatoare a tineretului. Așa cum este cu
noscut din chemarea conferinței organizației jude
țene Prahova, adresată tuturor organizațiilor jude
țene ale U.T.C., către întregul tineret al patriei, anga
jamentele noastre pentru 1969 sînt mult mai ample. 
Tot în această perioadă se vor organiza șantiere lo
cale de muncă patriotică la următoarele obiective : 
continuarea lucrărilor la șoseaua Cîmplna—Comarnic, 
parcul tineretului din orașul Ploiești unde se con
struiește și Casa sporturilor; șantiere locale pentru 
recuperarea a 25 kilometri conducte în schelele Bol
dești si Cîmpina ; vom antrena întregul tineret la 
îndeplinirea celorlalte acțiuni devenite tradiționale în 
cadrul muncii voluntar-patriotice — înfrumusețarea 
satelor fi orașelor, împăduriri, plantări de pomi etc.

Amintind că îndeplinirea acestor obiective a și în
ceput, că de exemplu. în primele trei luni, în ciuda 
timpului mai puțin favorabil am trimis spre oțe- 
lăriile țării peste 10.000 tone metale vechi, am recol
tat 100 kg semințe de pădure ; îh numai 4 zile am 
plan'.at cu puieți peste 16 hectare, că s-au efectuat 
lucrări de evacuarea apelor de pe suprafețele cul
tivate, s-su făcut lucrări de întreținerea drumurilor 
si șoselelor și multe altele, nu facem altceva decît 
să exprimăm botărlrea fermă a tinerilor din ju
dețul nostru de a întâmpina marea sărbătoare a 
poporului român — cea de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei — cu realizări de prestigiu.

1

O „SĂPTĂMÎNĂ"
Șl ALTELE CARE-I

VOR URMA
PRIMUL

CAREU PE

15 APRILIE
(Urmare din pag. I)

pregătită să facă repartizarea tinerilor pentru a 
lucra alături de oameni calificați, chiar cu înaltă 
calificare. Spun că este pregătită întrucît reparti
zarea se va face numai pe ba2a opțiunii fiecărui 
tînăr pentru meseria pe care va dori să o învețe pe 
șantier. Astfel, alături de meseriași cu înaltă ca

lific are, tinerii brigadieri, vor învăța meseria d« 
zidar, dulgher, fierar-beîoe^t ri mnaratear. De alt
fel, la primul careu din c.mir.nta oe 15 aprilie 
vor fi prezenți fi responsabilii cursurilor de cali
ficare.

Pentru început, brigadierii nu vor avea Încă la 
dispoziție un club al ior. In prezent se afiă în con
strucție o cantină de 2ttB Jocuri unde Intr-un com
partiment spațios se va amenaja dubuL Pînă anmd 
și chiar după aceea vom foîosi din plin moderna 
și frumoasa caii de cultură din Mangalia, ce ne 
află la numai 300—400 metri de dormitoarele me
rilor.

O z! din săptămînă. la Casa de cultură, va fi 
dedicată tinerilor constructori. împreună eu comi
tet til orășenesc U.T.C.. si comitetul U.T.C. de pe 
șantier, conducerea casei de culturi a deCn:t:vat 
deja programul primelor săutămlnL Prin roatie. 
săptăminal. cele trei formații aie luambhln ar
tistic al tineretului — estradă, m yriră uscări si 
folclor — vor prezenta programe In fața *-n?r^or 
brigadieri. $1 pîră rind vea reusf să înjghebăm • 
formație oe muriră proprie a brigadierilor, orches
trele noastre vor asigura reuniunile săptămfr.ale ea 
dans, la care vor fi invitați si fete fl băieți din 
orașul Mangalia.

Sportul, firesc, va ocupa un loc Important In ac
tivitatea desfășurată de tinerii brigadieri al Șan
tierului națîonal-școală de la Mangalia. Pornim de 
la ideea că dacă nu toți au reușit să practice orga
nizat o disciplină sportivă în satul natal, aici pe 
șantier au toate condițiile. Pentru început perfectăm 
regulamentul de desfășurare a unei ..spartachiade a 
constructorului". Cînd apa ie va încălzi vomf des

chide școli de învățare a înotului Darea în folo
sință a duba’al va permite amplificarea activității 
cui tu ral -sportive. Pentru că avem în vedere faptul 
că între cei 9 000 de constructori prezenți pe șan
tier. foarte multi sînt tineri.

Alături de tinerii ce vor sos! din alte județe ale 
tării, pe șantierul național de la Mangalia vor 
lacra cel potrn IO de tineri de la noi. Vor veni 
pe șantier tinerii din 18 comune, din acele organi
zații U.T.C. care s-an angajat Încă de la începutul 
anului să pari ripe La realizarea unor obiective im
portante. de fnterea national Dar. nu din raza ma
relui rtstem de irigații Carasu. De ce ? Pentru că 
așa mm spuneam la început, tinerii de la noi vor 
fi prezent! s! pe santieml national de la Carasu. 
Or. și acesta va fi un șantier-școală. Ajutați de 
Ehrertia agricolă si Umunea județeană a coopera
tivelor agricole, pe baza necesarului de cadre al 
fieeărei uniți îi ri sternul de irigații tinerii care
ver lacra înrepEnd cu luna mai pe Șantierul na
tional Carasu vor fi fl calificați ca vadagii. moto- 
ponpisxi. ■wanid șl electricieni. Avind in vedere 
arerte conrtdereote am botă rit ca pe șantierul de 
la Carasu să lucreze tineri din raza sistemului, iar 
pe cel de la Mangalia din celelalte comune ale 
județului

La Poarta Albă fi Castelu — cele două loturi ale 
Șantierului national Carasu. se amenajează acum 
ba răci le-dormi tor. clubul și cantinele. La Poarta 
Albă pentru 400 de tineri, iar la Castelu pentru 
200.

în organizarea si deschiderea acestui șantier ne 
va fi de mare folos experiența pe care o acu
mulăm acum, cu cel de Ia Mangalia

VOM SPORI 

RODNICIA 
BĂRĂGANULUI

(Urmare din pag. I)

puncte de lucru cu participarea a peste 300 de 
tineri. Iată de ce aceste prime zile de primăvară 
au o dublă semnificație în activitatea noastră : in
ii! pentru că, prin munca politică desfășurată ne 
propunem să mobilizăm toate forțele la însămînțări, 
iar apoi să asigurăm toate condițiile desfășurării

unei munci cu maximă eficiență pe aceste șantiere. 
Apelul lansat de către Comitetul județean U.T.C. 

a avut un deosebit ecou In rindul tinerilor. In ulti
mele două zile am primit la județeană pește deal 
sute de cereri, prin care tineri din satele județului 
— țărani cooperatori sau absolvenți de licee — so
licită încadrarea in aceste brigăzi patronate de 
U.T.C.. — Perișoru și Dtagalina — unde 'i se cre
ează toate condițiile pregătirii în una dintre cele 
cinci meserii : mecanici, electricieni buldozeriști. 
dispeceri de stație sau topometriști. Cu scopul de 
a asigura o cit mai reușită selecție, prin activiștii 
săi. comitetul județean organizează In aceste zile 
consfătuiri cu tinerii din toate comunele. La Pe- 
rișorj. Grădiștea. Valea Ciorii. Săveal Indepen
dența. Ciocănești — unde s-a discutat cu peste o 
mie de tineri — propunerea de a lucra pe aceste 
șantiere al căror obiectiv este de a spori rodnicia 
celei mai fertile cîmpil a țării — Bărăganul, a 
fost primită cu entuziasm. 15d de tineri sînt deja 
pvegâtiți să înceapă activitatea pe șantierele de 
irigații, chiar din Jumătatea acestei lunL tar a Iți 
350 au început cursurile de mecanici motopompiști 
In centrele RosețL Ciulnîta. Ciocănești și FicăienL

O activitate, permanent controlată de către secre
tariatul comitetului județean U.T.C.. se desfășoară 
acolo unde se vor deschide șantierele tineretului. 
Se amenajează spațiile de cazare, iar în zilele 
următoare va începe amenajarea terenurilor spor
tive. Sîntem în măsură $5 afirmăm că atunci clnd 
primele eșaloane de tineri vor sosi pe șantiere, totul 
absolut totul va fi pus la punct Vor exista cluburi 
ce vor oferi satisfacerea diverselor preocupări. Iar

pe scena celor două teatre de vară, ce vor fi ame
najate. vor evolua, săptăminal. cele mai bine cotate 
formații artistice de amatori din județ, ansambluri 
și trupe de teatru din București — eu care încă de 
acum ducem trata five.

împreună cu conducerile șantierelor am stabilit 
formele de calificare ce s-or fi adoptate, se pune 
la punct programa de activitate a cursurilor. Tot
odată. comitetul județean U.T.C. întocmește i*gu- 
lamentul ce va sta la baza întrecerii socialiste ce 
va cuprinde tinerii de pe cele două șantiere. Con
cursuri profesionale — avind menirea să contri
buie la stimularea preocupării de a studia litera
tura tehnică de specialitate, de a prelua fi gene
raliza tot ceea ce este nou si valoros — vor fi or
ganizate în fiecare lună, cistigătorii fiind sărbă
toriți prin chermeze cultural-sportive. în programul 
de activități se Înscriu fi excursiile ce vor fi orga
nizate pe Litoral, pe Valea Prahovei în București 
și pe alte șantiere similare cu care prilej se vor 
vizita obiective muzeistice, culturale, sociale etc., 
contribuindu-se și pe această cale la lărgirea ori
zontului de cunoștințe ale tinerilor.

Considerăm că asigurind o activitate intensă pe 
cele două șantiere, mobilizîndu-i pe tineri să fie 
exemple în muncă oriunde s-ar afla, organizația 
noastră județeană răspunde chemării căreia între
gul popor îi răspunde prin succese deosebite, de a 
întâmpina cu cefe mal bune rezultate aniversarea 
a 25 de ani de la Eliberarea României și Congresul 
al X-lea al partidului Tineretul va înscrie astfeL 
o filă plină de succese în dezvoltarea si întărirea 
agriculturii, a întregii economii a județului Ialo
mița.

Traian Costache, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Șantierul 
naval din Brăila, pare nerăbdă
tor să ne aducă la cunoștință 
realizările organizației U.T.C. in
diferent de chestiunea pe care 
am aborda-o.

— Da, ni se răspunde, pro
blema cărții tehnice a stat și stă 
în atenția noastiă. Chiar de cu
rînd am primit 7 insigne de la 
Comitetul municipal U. T. C. 
Ne~am orientat asupra a 7 tineri 
cărora le-am dat și cărțile nece
sare. Nu peste mult timp vor fi 
examinați de o comisie și apoi 
le. vom înmîna insignele. Cam 
atît am făcut în acest domeniu. 
Vă mai interesează și o altă pro
blemă ?.

II suspectăm de modestie pe 
tovarășul secretar și încercăm a 
domoli în discuție ritmul alert 
pe care vrea să ni-1 impună. A 
organiza numai o acțiune doar 
cu 7 tineri și aceea urmată de 
multe semne de întrebare asupra 
motivului declanșării ei, a conți
nutului propriu zis, a formei și 
a eficacității, e nefiresc. Nefiresc 
deoarece studierea cărții tehnice 
e un deziderat nu impus din 
afară, ci izvorît din însăși nece
sitatea creșterii contribuției tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție ale întreprinderii, din 
cerința de a-și ridica nivelul ca
lificării profesionale, din proce
sul sporirii tehnicității șantieru
lui. Apelul la cartea tehnică se 
sprijină nu numai pe necesitățile 
întreprinderii, ci și pe interesul

CUM „CITIM" CARTEA TEHNICĂ ?
personal al muncitorului, de
oarece promovarea acestuia în- 
tr-o categorie superioară de sa
larizare presupune dobîndirea de 
noi cunoștințe atât practice cit și 
teoretice. în acest context, stimu
larea studierii cărții tehnice de 
către organizația U.T.C. se poate 
face ori prin acțiuni care fși pro
pun aceasta drept scopul princi
pal, ori prin alte genuri de ac
țiuni ca olimpiade, concursuri gen 
„Cine știe meserie, răspunde- 
consfătuiri cu tinerii inovatori, 
cercuri tehnice, cluburi etc., 
acțiuni a căror desfășurare 
optimă presupune utilizarea 
intensă a cărții tehnice. Sîn
tem informați că o parte 
din activitățile enumerate mai 
sus s-au desfășurat și în 
Șantierul naval din Brăila ; deci 
e de presupus că numărul tineri
lor muncitori care studiază car
tea tehnica este destul de mare, 
deși acțiuni speciale nu s-au or
ganizat. Un element în plus care 
ne îndrituește spre o asemenea 
presupunere este și faptul că tot 
mai mulți tineri muncitori soli
cită, în ultimul timp, examina
rea lor pentru a fi promovați în- 
tr-o categorie superioară.

— Intr-o discuție cu tovarășa 
bibliotecară, ne relatează secre

tarul comitetului U.T.C.i am 
aflat că avem cam 30 de tineri 
care citesc cărți tehnice. Desigur, 
e foarte puțin și de aceea ne 
propunem că în luna aceasta._

Cîteva minute mai târziu discu
tăm cu... bibliotecarul Emil Pa- 
velescu.

— Avem 3 500 volume, ne 
spune dînsul, plus 60 abona
mente la reviste de specialitate 
românești și 27 abonamente la 
reviste străine. Biblioteca e mare, 
e frumoasă, sînt create toate 
condițiile de studiu, dar tinerii 
ne ocolesc, deși ei ar trebui să 
studieze cel mai mult. De la 
începutul anului doar 9 tineri au 
împrumutat cărți tehnice. Cum 
organizația U.T.C. numără 329 
de uteciștâ, comentariile sînt de 
prisos.

Sînt și nu de prisos. Numărul 
mic de tineri cititori ai bibliotecii 
tehnice își găsește explicația nu 
numai în neorganizarea unor ac
țiuni anume, speciale, dar și în 
carențele organizării acelora care 
presupun printre altele și stu
dierea cărții tehnice — olimpia
dele, concursurile pe meserii etc. 
Altfel cum ar putea fl explicată 
desfășurarea unui concurs „Cina 
știe meserie, răspunde0 (unul 
avea loc chiar a doua zi) fără ca 

nici unul din participant să simtă 
nevoia consultării literaturii de 
specialitate ? De-a lungul anilor 
am asistat și noi la destule con
cursuri și olimpiade, dar rareori 
proba teoretică s-a ridicat la ni
velul necesar: or, una din ra
țiunile organizării unor asemenea 
acțiuni rezidă tocmai în a sti
mula pe tineri în studierea cărții 
tehnice. Edificator ni se pare în 
acest sens un aspect dintr-o altă 
întreprindere pe care îl oferim 
aici nu numai pentru puterea lui 
de sugestie, dar și ca exemplu 
de urmat.

— După lansarea olimpiadei 
pe meserii, ne relata inginerul 
Iulian Arsene, secretarul comite
tului U.T.C. de la Complexul de 
industrializare a lemnului din 
Focșani, în numai două zile nu
mărul de cititori ai cărții teh
nice s-a triplat. Tinerii partici
pant la olimpiadă știu de la în
ceput că proba teoretică nu e 
constituită din întrebări elemen
tare, de aceea ei apelează la car
tea tehnică într-un număr tot mai 
mare.

La Șantierul naval din Brăila, 
după cum se vede și se verifică 
în timp, deși s-au organizat multe 
olimpiade și concursuri, numărul 
celor care frecventează biblioteca 

în cursul săptămînii trecute, 
ara informat cititorii în legătură 
cu inițiativa luată de comitetul 
U.T.C. din sectorul 4 al Capi
talei, de a organiza o săptămînă 
a tineretului. Prezentând pe par
curs una sau alta din acțiunile 
incluse în programul unei ase
menea săptamîni, al căror ciclu 
s-a încheiat de curînd, am so
cotit că o discuție purtată cu 
înșiși organizatorii activităților 
ne-ar oferi prilejul să detaliem 
lucrurile, să scoatem în eviden
ță, o dată cu concluziile acesto
ra, rezultatele educative care pot 
fi obținute.

— Cred, ne declara în acest 
sens STELIAN ENE, secretarul 
comitetului U.T.C. al sectorului 
4, că punctele de plecare în des
fășurarea unor asemenea acțiuni 
trebuie să țină seama de condi
țiile obiective în care urmează 
să aibă loc. Aceste condiții in
fluențează, în cele din urmă, 
chiar conținutul programului pre
conizat

— Evident, o asemenea opinie 
** referă la dalele generale ale 
impreiurărilor. Dar, în ceea ca 
ti prirejta ?

— In ceea ce ne privește, noi 
am ținut seama, în primul rind, 
de compoziția organizatorică ete
rogenă a categoriilor de tineri 
din întreprinderile sectorului. E 
vorba, peț de o parte, de faptul 
ca mul ți din ei lucrează pe șan
tiere. ca muncitori necalifîcați, 
iar pe de alta, că din 11 000 de 
tineri afla ți în producție, 7 000 
sînt fete. La toate acestea se a- 
daugă și amănuntul că predomi
nante la noi în sector sînt orga
nizațiile U.T.C. mid, cu -un nu
mii restrins de membri șl în 
consecință, cu prejudecata posi-’ 
bîlitaților operative mai scăzute. 
De aceea, rolul esențial pe care 
1-am atribuit ansamblului de ao 
tivități din cadrul „Sâptămînii 
tineretului* a fost anul metodic. 
Metodic prin caracterul exem
plificator atît pentru tineri dt 
și pentru cadrele din conduce
rile organizațiilor U.T.C., secre
tari de comitete și șefi de co
misii. Metodic și pentru noi, de
sigur, în măsura în care toți ac- 
tiviștii sal aria ți ai sectorului au 
considerat fiecare acțiune a sap- 

tehnică nu a crescut nici măcar 
cu un singur ins. Consecințele 
unei asemenea stări de lucruri 
ies tot mai mult la iveală : pro
cesul ridicării calificării tinerilor, 
al promovării lor este foarte lent, 
iar numărul participau ți! or la miș
carea de inovații, de introducere 
a noului în procesul de producție, 
în organizarea locului de muncă, 
este foarte mic: în toată între
prinderea, pînă la ora actuala 
sînt doar trei tineri inovatori, 
dar și aceștia nu sînt muncitori 
ci conducători ai procesului de 
producție: un inginer și doi 
maiștri.

Dincolo de maniera de a 
răspunde care în fond n-are vreo 
importanță rămîne o realitate de
loc surizătoare : tinerii muncitori, 
inexplicabil, ocolesc literatura de 
specialitate, se mulțumesc cu 
cunoștințele din școala profesio
nală și acelea serios drămuite de 
uitare. în această situație, organi
zațiile U.T.C. din întreprindere 
stau, după cum s-a văzut, în 
espectativă sau se mulțumesc cu 
foarte puțin. Ce se așteaptă 
pentru a da o formă concretă a- 
cestei sarcini de organizație ?

I. CHIRIC 

tămînii un instrument de inves
tigații, de sondare a opiniei ti
nerilor, un test elocvent pe baza 
căruia se pot trage concluzii pre
țioase pentru activitatea noastră 
de viitor.

— Acesta a fost rolul esențial 
al „săptărtiînii". Ați urmărit fi 
alte scopuri ?

— Fără îndoială. Mă refer în
deosebi la ceea ce se leagă 
strins de eforturile pe care le 
întreprindem de a descentraliza 
activitățile de la nivelul secto
rului, de a le trece în seama or
ganizațiilor, de a face ca centrul 
tuturor acțiunilor, sfera cea mai 
largă de influențare să aparțină 
direct organizației U.T.C.

— Nu sesizați nici o contra
dicție tn afirmațiile pe care le 
faceți ?

— Nu, bineînțeles. E adevărat 
că în cazul „săptămînii*’, care 
constituie obiectul discuției noas
tre, inițiativa a aparținut secto
rului, dar locui ei de desfășurare 
a rămas acela al unei organi
zații. Mai mult, chiar formele 
de activitate adoptate aparțin or
ganizațiilor U.T.C. din sector. Aș 
vrea să remarc deocamdată două 
din acestea : „Almanahul fete
lor ° și „Agențiile de presă trans
mit”. Prima e cunoscută din ex
periența organizației U.T.C. de 
Ia „Crinul”, a doua a devenit 
tradițională în organizația U.T.C. 
de la „Flacăra roșie”. Preluîn- 
du-le, noi n-am făcut decît să 
le îmbogățim conținutul în ideea 
restituirii lor tinerilor, acelora 
cărora ie aparțin. Că scopul a- 
cesta a fost atins, poațe fi de
monstrat cu mai multe dovezi. 
Cea dinții ar fi aceea că tine
rii și-au dat seama că pot iniția, 
la rindul lor, asemenea activități 
complexe, câ unindu-și forțele 
mai multe organizații mici pot 
valorifica cu mult succes rezer
ve aproape neluate în seamă a- 
cum, câ le va rămîne fiotdoauna 
cîmp liber pentru manifestarea 
fanteziei creatoare, a forței de □ 
ilustra prin elemente inedite ac
țiuni cârc par astăzi epuizate ca 
fonpă. Mă refer la organizațiile 
U.T.C. de la Uzina de lacuri și 
vopsele „Policolor”, la cea de la 
Fabrica de medicamente, la cele
lalte organizații din platforma 
clinică.

— Spuneați că există alte 
dovezi...

— Un exemplu. In aceste zile 
a fost constituită comisia pentru 
munca în rindul fetelor. Colecti
vul acestei comisii a luat parte 
la desfășurarea „Almanahului fe
telor”, activitate prevăzută pen
tru ziua a doua a „săptămînii”. 
Condițiile specifice sectorului 
ne-au impus să alegem cu grijă 
ceea ce urma să alcătuiască con
ținutul almanahului. Accentul 
trebuia să cadă pe preocupările 
cele mai actuale, mai potrivite 
cu sezonul, cu dorințele, curiozi
tatea, necesitățile de a cunoaște 
ale participantelor. Ne am oprit 
la o paradă a modei de primă
vară și la o discuție între fete 
și invitatele „almanahului” — o 
cosmeticiană, o coafeză, o croi
toreasă. Este de la sine înțeles 
ca n-au existat subiecte care să 
plictisească. Al doilea exemplu. 
Șefii comisiilor cu problemele 
profesio nal-soci a le, invitați să 
urmărească activitățile din ca
drul săptămînii, nu s-au mulțu
mit să vină singuri în după- 
amiezile respective. I-au însoțit 
cînd unii, cînd alții din tinerii 
alături de care muncesc.

— Cu alte cuvinte, un bilanț 
pozitiv.

— Da, avem cîteva certitudini 
în acest sens. Avem certitudinea 

posibilității de generalizare a 
majorității acțiunilor „săptămî
nii”. Avem certitudinea cîtorva 
forme de activitate pe care ti
nerii le vor aștepta întotdeauna 
cu interes, vor lua parte la or
ganizarea și desfășurarea lor. In 
această categorie se înscriu con
cursurile pe teme profesionale, 
de cunoaștere a istoriei unității, 
a evoluției sale, a produselor pe 
care le pune Ia dispoziția pieței. 
Avem certitudinea că tinerii, atît 
băieții cît și fetele, au preocu
pări multiple, multilaterale de 
muncă, de destindere, de cultură, 
artistice, în întâmpinarea cărora 
organizația U.T.C. trebuie să 
iasă mereu cu promptitudine, ți- 
nînd pasul cu cursul vremii, cu 
lărgirea necontenită a orizontu
lui tinerilor.

— Ce perspectivă vă oferă a- 
ceste cîteva concluzii ?

— A diversificării continue a 
conținutului activității noastre în 
cadrul sectorului. Intenționăm 
ca în viitorul apropiat sa stimu
lăm organizarea unor cicluri te
matice de acțiuni cu durată de 
la o săptămînă la maximum o 
lună, în unele cazuri stabilind o 
desfășurare pe etape de la o lună 
la alta. In cursul acestora ana 
lansa un concurs între organiza
țiile. U.T.C. sub titlul „Rebuturi 
— nu, economii — da, absențe 
și întârzieri — deloc”, am urmări 
participarea tinerilor la realiza
rea sarcinilor de producție, a 
contrihuției pe care și-o aduc în 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării, a Congresu
lui al X-lea a] partidului, ne-ar 
preocupa modul în care sînt re
zolvate o serie de probleme so
ciale ale tinerilor din diferitele 
întreprinderi ale sectorului, con
dițiile de locuit din cămine etc.

— Aveți numai certitudini ?

— Intr-o oarecare măsură, da. 
Pentru că și lipsurile pe care 
le-am constatat în activitatea 
noastră, așa cum s-au manîfes- 

a5es3e J*Psuri (le-a lungul 
„săptămînii dedicată tineretului 
din sector, ne dau certitudinea 
necesității de a le înlătura. In 
primul rind, constatarea că ar fi 
fost posibilă o mai bună orga
nizare, îndeosebi a concursului 
„Din istoria întreprinderilor 
noastre” și că pe viitor va trebui 
șă fim mai atenți la . alcătuirea 
juriului și la alegerea examina
torului. In al doilea rind, că an
trenarea masei de tineri la toate 
acțiunile organizației se impune 
să stea în atenția noastră și a- 
ceasta scoate în evidență faptul 
că încă nu știm să ne populari
zăm inițiativele în rîndul tineri
lor. De fapt, noi le anunțăm și 
atâta tot, cînd de fapt, ar trebui 
prezentate pe larg și cu mijloace 
cit mai Atrăgătoare, corespunză
toare însuși conținutului acțiunii. 
In al treilea rind, că activită
țile recreative trebuie să ne re
țină mat mult atenția. Ne imagi
năm, adeseori, ca lucrurile sc pot 
rezuma la dans. Nu e suficient. 
Apar în programul unei seri dis
tractive momente plicticoase, de 
tăcere, asupra cărora trebuie să 
ne concentrăm pentru că ele 
dăunează farmecul unei seri în
tregi. Așa că, în cele din urmă, 
nu pot decît să confirm presu
punerea dumneavoastră. Nouă, 
comitetului U.T.C. al sectorului 
4 din Capitală, „săptămînă” de
dicată tineretului ne-a oferit in 
primul rînd prețioase învăță
minte.

Convorbire consemnată de

MIRCEA TACCIU
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Mî-am propus si vi «criu cite 
ceva despre ce anume m-a In
vitat pe mine viata, mai cu 
seamă în anii tinereții. In locul 
unei meditații unificatoare voi 
povesti, pur ți simplu, cum 

mi-am început căutările, de ce unele 
lucruri pe care le-am învățat le socotesc 
azi importante pentru mine.

Plnă la 15 ani, nu am făcut un efort 
deosebit pentru învățătura : trăiam într-o 
familie făcînd parte din burghezia de 
mijloc, urmam cursurile școlii an după an, 
învățînd mai mult materii predate de pro
fesorii la care țineam ți mai puțin la 
celelalte. Muzica mă incinta, citeam cu 
plăcere, eram fericit cînd începea să ningă 
și la fel de fericit cînd primăvara puteam 
din nou să mă scald în riu sau In lac.

Cum tatăl meu era șef de gară, dnd 
urca în grad trebuia să schimbăm orașul, 
așa că cercul cunoștințelor mi se lărgea 
necontenit, neavînd doar o singură fe
reastră prin care să comunic cu hnaca. 
De-a lungul perioadei piuă In 1939, ba 
chiar 1940, în mine s-au acumulat sen
zații și experiențe mai mnh taa mai pută 
obișnuite pentru an băiat aparțmind WJ 
familii tradiționale din nodul Italiei, firi 
probleme deosebite In ceea ce prrwste 
mîncarea, dormitul, îmbrăcămintea i. care 
vedea în jurul lui iBălțiodu-se cotari ’• 
fabrici.

Incepînd de la 16 am, nevoia de a ai
de a cunoaște cu ajutorai cărțdor expe
riența și gîndurile oamenilor care *■ trăit 
înaintea mea, a devenit atit de puternică, 
încît dacă nu aș fi găsit In preajma mea 
cărți — in dulapul sărac al tatălui acs. 
în biblioteci, la prieteni, cmapirindn-le 
cînd puteam — atunci poate că le-ați fi 
furat. Și pentru că ziua nu-mi mai - nn- 
gea, mă sculam dă-de-dimineată. la ora 
4 (iarna, cu paltonul pe umeri, pentru a 
nu tremura de frig la căldura anemică a 
sobei deja stinse din bucătărie), și hi fie
care dimineața, înainte de a începe ziua 
obișnuită a unui student, în horite, trap 
de trei ore mă întilneam cu ai mei : mai 
întîi, puțin cam tahneț-bahneț. apoi r- 
proape sistematic, în fiecare dumneata, 
citeam un dialog de Platon, o tragedie 
de Euripide, Shakespeare. Goethe, Schiber. 
Ibsen, apoi, luînd-o iarăși de h început 
ca să văd ce interpretare dădeau înainte 
lumii, vieții, oamenilor — Biblia, Uphams- 
hadele, Discursurile lui Budda, Bagavat 
Gita, pînă la Galileo, TobtoL Eram cu 
adevărat fericit.

Anii au trecut și a venit războiul. Din 
închisoarea fascista am trecut peste linn, 
pe sub bombe ; si a trecut războiul. pri
mele experiențe ale muncii, iar nevoia mea 
de cunoaștere creștea : pînă and, la - ’ 
de ani, mi s-a părut că înțelesesem ceea 
ce oamenii înțeleseseră si exprimaseră pnn 
cei mai buni dintre ei. în ultimii ani sim
țeam din ce în ce mai mult nevoia de a 
pune ..capăt diverselor chemări, nevoia de 
a decanta în mine ceea ce acumulasem fi 
de a confirma aceasta cu experiența 
de viață, cu adevărul meu. cu intuiția mea. 
Dar unde era viața mea? Cu ce adevă
ruri valabile puteam confrunta ceea ce 
învățam ? Nu era oare învățătura mea o 
învățătură de mina a doua ? în jurul meu 
vedeam din ce în ce mai clar oameni 
care gîndeau într-un fel și adesea vor
beau în tr-al tul, și trăiau risipindu-se In
tr-un al treilea fel : erau cel mult o masă 
de incoerenți, superficiali în aparență si
guri, dar, de fapt, fără credința profundă 
în posibilele transformări ale noastre ri 
ale lumii. Chiar și cunoașterea Evanghe
liei o foloseau ca instrument de afirmare 
personală. Aspirau la „un nou cer și un 
nou pămînt", dar numai cu mintea. Re
pulsia mea pentru violență era mai mult 
pasivă decît activă. Mergînd la un con
cert, de pildă, simțeam în muzica lui Bach 
o dorință de viață, viață ordonată și se
nină, mă bucuram. Întorcîndu-ma, însă, 
acasă nu mai eram cel mai bun frate al 
semenilor mei, iar daca cineva „mă tul
bura", asta mă deranja. Acasă, ai mei mă 
porecliseră : „lasă-mă să termin capitolul".

Nu știu încă bine cum s-a întîmplat și 
da ce : înir-o zi. după ce îmi luasem un 
călduros răm$s bun, am plecat spre Si
cilia, la Trappeto, cea mai mizeră regiune 
din cîte mi-a fost dat să vad vreodată. 
Ignorant în problemele sudului, ignorant 
în tehnica muncii social-economice (la U- 
niversitate studiasem arhitectura, dar re
lațiile dintre oameni mă interesau mai 
mult decît armonia pietrelor), lucrînd cu 
țăranii și cu pescarii, participînd la viața 
lor — priveam în jurul meu.

Din acest moment pot să vă spun că 
am început să învăț, cu adevărat, a fost 
marea mea întîlnire cu viața. Mă găseam 
în Europa, în una din zonele cele mai să
race și mai însîngerate din lume : șomajul 
era mare, analfabetismul extrem de răs- 
plndit, iar violența Mafiei se infiltrase
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cazul traci populații foarte înfometate, 
disperate, statul intervenea nu pentru i-i 
da locul de m xă nacesar, școlile ne
cesare, noi prilejuri de încredere fermă, 
ci. mai de grabă, pentru a-i întemnița și 
ai ucide pe cei care protestau : tncepind 
cu bandiții și teramund cu mișcările ță
rănești pentru ocuparea pămlncurilor ne
cultivate aparțini nd feudalilor. Nu rare 
ori, poliția cu brutalitățile și înșelăciunile 
ei, se comporta la fd ca bandiții și ma- 
fioții (aceștia, tn multe cazuri, fiind prie
teni cu inalți politicieni iau cu însăși po- 
lițiah; în unele cazuri, chiar gradele cele 
mai înalte se deosebeau doar prin luciul 
uniformei.

Cit de dăunător pentru această regiune 
era să pretinzi ii însănătoșești, aprind 
instrumente ale morții, în loc să oferi o- 
căzii de viață. Am încercat să lămuresc 
cu populația însăși, printr-o autoanaliză 
publicată cu titlul „Bandiții la Partinico", 
tocmai pentru a stimula dezvoltarea con
științei în această parte a țării și în alte 
regiuni. îmi era din ce In ce mai clar că 
această maladie primitivă, răspîndită în 
lume la toate nivelurile și în toate planu
rile, trebuia să fie lămurită peste tot, de
nunțată și învinsă.

Și apoi : cum e posibilă transformarea 
unei regiuni atit timp dt majoritatea 
populației nu poate interveni, rămînînd 
în continuare șomeră sau efectuînd munci 
care nu sînt cu adevărat munci ? O ana
liză făcută cu scopul de a lămuri popu* 
lația asupra dramei muncii — care — nu-
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active cn on dm jar, tadrmi ți colect- 
Mtăți, spre formarea anor alte grupări, 
acolo unde era ar rrrar, care să devină 
un exemplu pentru alte inițiative.

.Veenitatai construim aaai dig era e- 
videntă ari» pentru că apa ar fi adus 
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ranța cie en ern poriM cu fața p&niniului 

fie schimbată. Faptul mai era ■rmnrfi- 
catxv și prm aceea că di gal fasemna a 
asociație a BMinr iton.oc o cooperatistă 
sitiroift și de producție în ^neral : tn- 
wia, deci, a încercare de oțitmahmre 
și organizare a hanoi lui.

Experiența noastră era mereu mai dară : 
dnd un mdnid sau un grup are de re
zolvat o problema la arednl aăn bu tre
buie decît să-și suflece mbiecue și să 
treacă la rezolvarea ei. Dar ta cazul dnd, 
ca să ne fntoaroan b exemplu] antsîor, 
erată convingerea d pentru regiu. ea 
respectivă este necesar un mare die con- 
itrocțje scumpă și de competența auto
rității legiunii și a statului, atunci nu este 
suficientă doar indicația, ci trebuie luptat 
penii u acestea.

Să lupți fădnd greve active, sm pasix-e, 
si protestezi sau să acționezi public, fo- 
losindu-te de legile bune dnd ele există 
și contribuind la crearea altora noi dnd 
cele existente sînt insuficiente — să lupți 
cu o forță senină p!nl Ia victoria bunului 
simț, al simțului de răspundere, aceasta 
este principala îndatorire.

Să lupți știind d, desigur, aceasta costă. 
Cine încearcă să mențină lucrurile așa 
cum sînt, „ordinea", încearcă să scoată 
In afara jocului pe cei care vor să pro
moveze schimbarea. Aceasta o știu prea 
bine cei care au fost închiși, considerați 
dehcvenți, loviți în zeci și zeci de denun
țuri ; o știu prea bine toți cei care, în 
orice parte a lumii, se dovedesc a fi con- 
știenți de necesitatea unei vieți noi, stră- 
duindu-se în acest sens.

Am narat toate acestea, pentru tine, 
tinăr prieten de oriunde, care, oricit de 
pregătit or de tenace ai fi, ai nevoie de 
un sfat, de o experiență de viață, care, 
poate, undeva, se aseamănă cu a ta și, ds 
aceea, îți va fi folositoare.

propuneau ca tel suprem refa
cerea unității sindicale.

In anii ce au urmat. Sindica
tele Unitare au fost unul din 
prmeicitaii organizatori ai lup
tei pentru apărarea intereselor 
num ci toreș tL Ele au acționat cu 
Însuflețire si eroism în direcția 
organizării .si conducerii unor 
importante bătălii de clasă ale 
proăetartatului român, pentru 
caatractul colectiv, ziua de lu
tru fle I ore, dreptul la grevă, 
1a asigurări sociale ; au orga
nizat numeroase acțiuni de so
lidaritate pe plan national cu 
cei aflaU In grevă ; au desfășu
rat a amp^ă activitate de edu
cație revoluționară. De aseme
nea. s mri țrattae Unitara au 
hiat muhe initiative pentru În
făptuirea unității sindicale pe 
scara întregii țări.

In limta pentru promovarea 
si aoărarea insareealor clasei 
muncitoare dt*ă de sindicatele 
unitare s-au afirmat și au acti
vat fururi de revoluționari ca : 
Dumitru Grofu, Constantin Ivă
suț. E. Kooloa, G. M. Vasileecu, 
A .ariar Imre. Petre Crăciun, 
S- Srhein. Constantin Tranda- 
ftreani. Gh. Niculescu-Miril, 
C MuUm. C. Mănescu. D. Gă- 
naacxi. Die IXsnitru 8J

AoArtnd cu curaj si demni ta k 
in:ereaele clasai muncitoare, 
S_aiM±fflteie Unitara si-au atras 
iURa. respectul încrederea 
mwleimtaTiihn român *1, in 
artaafi timn. ura din partea 
rianelor exploatatoare, a auto- 
ntătilor represive burgheze 
care, tacă dtn 1927, inițiază o 
seamă ne măsuri ce vizau di
zolvarea lor.

★
Acestea erau condițiile în 

care să-a deschis lucrările Con- 
rresul sindical de la Timisoara. 
Prinamlele tari rapoarte fuse
seră aia bora te si publicate an
terior ta ziarul .Viata Munci- 
toare*. organol de presă al Sin- 
diratator Unitare. 2 aprilie, 

.la Timâooara ne a9au 316 dele- 
r>ti ALitun de aceștia s-au 
■tei aflat reocexenttaiti al unor 
sindicate afiliate Confederației 
GttMKaăe a Muncii teren tl în 
aMâ JalMau start l>n sdu-
Bin aia muritorilor nMrgini- 
xau ii reprezentanți ai șomeri
lor, ceea ce conferea Congresu
lui de ]a Timișoara un caracter 
larg, reprezentativ.

La tribuna acestui „Congres 
al muncii" s-au perindat, timp 
de patru zile, reprezentanți ai 
muncitorilor, fimcționarilor. ță
rănimii sărace, bărbați, femei 
li tineri, rom Ani. maghiari, ger
mani si de alte nationalitătL 
Ea au făcut un asnrj rechiziîo- 
na noLiiefi claselor exploata
toare de aruncare a tuturoc 
«reutătalar crlnef pe umerii ma
ldăr suncitoerv ; i-au ridicat 
eu heeărire nentru drepturi si 
libertăți democratice, pentru 
procres social, pentru dreptul

I i i i -i«11 TTF|

Gmtaalr, frocarf de 
de prmm ttae- 

rețe. cjtaăpM ce ttfu- 
terW oBtadrei de geo- 
^nefie ai mamd» pm- 
fra a-i Im lecad. El 
au ere cad o comu- 
moarr de făcarf, aici 
• ipoteaă de autuurt, 
nici • teorie de in- 
fîrmef EJ e obsedof 
de «eceatafiea fiorjii 
prc^roor^Bi aou pini 
le e-t r neta trie dlnic 
peiBerra, e-î menita 
^^lktzriie, e-i itrmări, 
iBBom. rooluȘia bolii 
șă a mdla ciad aces
ta pare ai «goruzeze. 
Oeeeaie e totală, e- 
proepe etoWfcd. per- 
«Mapd decine cerico- 

copita traofturi 
de hâeai p cio
clu ți or fi oribil da
că țorja nu l-ar face, 
oaraaau moaoton.

Dar Gonzalv iși 
pirireezi destulă for
ță pentru a trece din 
roman in ciafd — ața 
cum a frecirt din cia- 
ță in roman. El 
are dettuli forță pen
tru a bintui mediile 
universitare ți după 
moarte pentru a face 
prozeliți Idocl nu 
cumca prozeliții ti re- 
neagă) ți pentru a 
menține chiar, ți din 
acest punct de vede
re p numai sub ra
port iocial, actualita
tea „Bietului loa- 
nide“.

Față de Gonzalo, 
Faustulus e un copil 
— un copil dulce am 
putea spune, plin de 
candori medievale. A- 

9 cîndu-l alături, tn 
jurul și deasupra sa

99ra — ți eate — n- 
thcoL El im ptadepe 
moartea mantrwlui 
«fiu b cmr a ermt 
pentru a fum pu- 
tmt înțelepciune. Dar 
perstru el, pentru in- 
râțăcelul opac, ci- 
dnm, uluit m fața 
ternelor materiei, cel 
cere nu poale desluți 
umbra lui Mefisto în 
umbra unui dine, 
Faust rămine geniul, 
mețterul. vrăjitorul, 
zeul. Dacă Faust 
s-ar îmbolnăvi grav, 
Faustulus ar fi în
grozit pentru că el 
vrea, într-adecăr, pu
țină știință, nu obți-

an perttm ca
Coasele ta aștepte 
moartea maestrului.

E adevărat că țe
lul catedrei in case 
lucrează Gonzalc nu 
e Faust. E poate 
Faustulus, ajuns pro
fesor. sau chiar un 
olt Gonzalc lonescu. 
Lupta intre doi Gon- 
zalvi nu e teribilă, 
e grotescă. Ar ajunge 
chiar rizibilă dacă 
moartea nu i-ar fi 
atit de intim asocia
tă, dacă nu s-ar trans
forma într-o manie 
macabră. Dar Gon- 
zalv lonescu nu are 
forța să-și ucidă riva
lul. Lipsit de această

FMSTULUS 
sieomi 
lONEtfll

nută în chinurile cu
noașterii, prin folosi
rea retortelor și focu
lui, dar care, redusă 
la formule goale, poa
te fi vîndută proști
lor.

Pentru că Faustu
lus nu vînează cate
dra profesorului și 
dacă i-ar fi oferită 
și-ar lua picioarele la 
spinare. O asemenea 
funcție l-ar strici.

A fost nevoie de 
un secol pentru a în
locui naivul cuplu 
F aust-F austulus prin 
complicatul mecanism 
al Universității mo
derne, al institutelor 
de cercetări și al a- 
cademiilor, cu atit de 
structurata și de ri
gida lor rețea ierarhi
că. A fost nevoie de

trăsătură care, ori
cum, i-ar da alte di
mensiuni, el trebuie 
să-l pîndească rîn- 
jind, ponegrind, bles- 
temind.

S-ar putea, la urma 
urmei, ca Gonzalv să 
nu fie mai puțin do
tat decît șeful său. 
Poate ar avea ceva 
de spus și ar și spu
ne-o dacă obsesia ca
tedrei nu i-ar consu
ma întreaga energie. 
Poate că lucrînd, pu- 
blicînd ar fi ajuns 
cunoscut, atît de cu
noscut tncît ar fi im
pus crearea unei noi 
catedre. Și de la a- 
ceastă înălțime ar fi 
păstrat profesorului 
său dacă nu admira
ție măcar duioșie.

Dar dacă ar fi fost

ața, n-ar mai fi fost 
Gonzalv.

Scriind despre 
Georges Dumas, că
ruia i-a fost elev, 
Claude Levi-Sira- 
uss, celebru etnograf 
ți structuralist fran
cez, păstrează o be
nignă atitudine criti
că ți cînd i se pare 
ca face aprecieri prea 
dure, le atenuează cu 
tandrețe. Nici Enrico 
Fermi nu l-a stimat 
prea mult, ca savant, 
pe Orso Mario Cor- 
bjno, directorul In
stitutului de fizică al 
Universității din Ro
ma, dar era totdeau
na fermecat — o 
mărturisește — de a- 
cest „om ajuns"', la 
curent cu ultimele 
teorii ale cîmpurilor 
și care îi încuraja 
permanent pe tinerii 
fizicieni.

Dar Claude Levl- 
Strauss și Enrico 
Fermi nu pot oferi 
modele sau aplicații 
pentru Gonzalv. tS-ar 
părea că există chiar 
o relație antinomică 
între goana furibundă 
pentru posturi uni
versitare și realizările 
reale de mare anver
gură. S-ar părea, in
tr-adevăr că nu poți 
fi obsedat, în același 
timp, zi și noapte, pe 
de o parte, de teoria 
cuantelor și. pe de 
altă parte, de sforile 
pe care trebuie să le 
tragi.

S-ar părea că îna
inte de a ținti spre o 
catedră trebuie să 
faci ceva, $4 fii ci
neva.

Ceea ce e infinit 
mai greu.

Din păcate însă nu 
ne putem alege rolul. 
Sîntem, sau nu, de 
la început — și pen
tru totdeauna — Fa
ustulus. Sîntem, sau 
nu, de la început — 
și pentru totdeauna 
— Gonzalv lonescu.

Și sîntem, sau nu 
de la-început, și pen
tru totdeauna — En
rico Fermi.

CAMIL BACIU

la muncă si pline, pentru o vi®« 
tă demnă.

Multitudinea problemelor
puse si luate în diecutie la con
gres este ilustrată și de faptul 
că pe ordinea de zi au figurat 
nu mai puțin de 19 puncte. In 
primul rind, Congresul a făcut 
bilanțul ce»Lor 5 ani de existen
tă și de luptă ai Sindicate!ol 
Unitare. El a acordat o atenție 
deosebită revendicărilor econo
mice, care interesau masele 
muncitoare Intr-un înaJt grad. 
Printre acestea, la un loc de 
frunte figurau respectarea zilei 
de muncă de 8 are — legiferată 
cu un an în urmă — salarii 
la nivel cu scumpetea, îmbună
tățirea asistentei sociale si me
dicale, lupta împotriva șomaju
lui etc. In cadrul lucrărilor Con
gresului. un loc Important l-au 
ocupat problemele organizato- 
T^ce, puni n du -se un a-ccent deo
sebit pe lupta pentru înfăptui
rea unificării mișcării sindicale. 
Congresul a stabilit că este ds 
cea mal mare importanță pen
tru lupta clasei muncitoare 
constituirea de comitete de fa
brică. alese de toți salariații 
dintr-o întreprindere, pe haza 
Frontului Unic Muncitoresc, 
care aă fie în stare să apere 
cu ouccm interesele mtmeitori- 
lor la conflictele cu ©atranutul. 
Da menționat «te ei faptul că 
CongroBul a hotărlt începerea 
oramizării slndlcatefor pe îr» 
teeortoderl. tar uniunile «indie 
oale pe ramurj industriale.

Condamnând cu hot&rîre re
presiunile antimuncltoresti ale 
autorităților. CongrMul Sindi
catelor Unitare de Ia Timișoa
ra s-a transformat într-o tri
bună de îa care s-ș cerut am
nistierea tuturor militanților 
revoluționari aflati în închisori, 
dreptul la acttvitate deschisă a 
P.C.R., U.T.C. si a altor organi
zații muncitorești scoase în afa
ra legilor.

Congresul de La Timisoara a 
alea un nou consiliu genetal, 
avind ca președinte pe Dunării 
Grofu.

Din dtecuțiUe purtate asupra 
numeroaselor puncte înscrise 
pe ordinea- de zi a Congr&sului 
s-au desprins o serie de obiec
tive menite să ducă la îmbună
tățirea activității sindicale, la 
întărirea Sindicatelor Unita
re. Ele n-au mai putut fi înfăp
tuite căcL In urma deciziei gu
vernului națion-al-țărănlst din 
12 aprilie 1M9, au fost organi
zate un șir de procese judiciare 
în vederea dizolvării Sindica
telor Unitare. Aceste măsuri 
drastice luate de guvern au 
constituit o grea lovitură nu 
numai pentru Sindicatele Uni
tare. ci și pentru întreaga miș
care muncltoareaacă. Ca urma
re. unele din sindicatele unita
re au intrat în ilegalitate, alteia 
au desfășurat o activitate «emi- 
legală, iar o parte mai mică au 
reușit că ființeze In continuare 
legale. în general însă, ele nu 
numai cS nu s-au mal putut 
transforma în organizații largi 
de masă, după cum s-a sublinia 
la Congres, cl au fost alărfW* 
foarte mult

Cu toate acestea, Congreeul 
de la Timișoara, și mai ales ho- 
târirile adoptate acolo, au jucat 
un rol Însemnat în anii ce au 
urmat și îndeosebi în timpul 
pregătirii si desfășurării puter
nicelor lupte revoluționare din 
ianuarie-februarie 1933. Jnfrun- 
tînd prigoana și teroarea, sin
dicatele și activul lor și-au adus 
contribuția de seamă la lupta 
generală a clasei muncitoare, 
a maselor de oameni ai muncii, 
condusB de P.C.R. împotriva 
exnloatirii capitaliste, pentru 
libertăți și drepturi democra
tice.

M. C. STANESCU * 
cercetător științific 

la Institutul de studii 
istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Lucrările de restaurare 
a castelului Corvinilor 

de la Hunedoara
S-au încheiat lucrările de 

restaurare a castelului Cor- 
vinilor de la Hunedoara, în
cepute cu cîțiva ani în urmă 
de Direcția monumentelor is
torice. Toate bastioanele $1 
clădirile construite în seco
lele XV—XVI, împreună cu 
vechea cetate strategică nu
mită „Catrum de Huned“, dă
ruită in 1409 lui Voicu Cor
vin, și-au recăpătat înfățișa
rea și strălucirea de odinioară. 
Itinerariul vizitei în castel, 
care în timpul restaurării se 
limita la 3—4 săli, cuprinde 
acum toate cele 50 de încă
peri. Printre obiectivele de 
mare atracție ale castelului 
sînt tumul buzduganului, ce 
face parte din prima cetate a 
lui Iancu, cele 4 balconașe cu 
turnulețe din partea superi
oară a sălii Dietei, orna
mentate în stil gotic, galeria 
și turnul „Nu te teme“. ce 
constituiau ultimul loc de re
fugiu și apărare în caz de cu
cerire a castelului, faimoasa 
sală a „cavalerilor", cu co
loane masive de marmură ro
șie și bolți gotice, aripa Matei 
— prima construcție din Tran
silvania clădită în stilul Re
nașterii, capela din incinta 
castelului, zidită în 1446.

(Agerprei)
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CONFERINȚE ALE UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR
în viața noastră universitară, 

organizațiile de tineret afirmă 
tot mai mult o contribuție de 
prestigiu, participând cu mijloa
ce educative aoecifice la com
plexul proces de pregătire mul- 
tilateraăfi a viitoarelor cadre 
de specialiști uentru economia 
fii cultura patriei. Dezbaterile 
conferinței Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Capitală — 1n- 
treprinzînd o analiză competen
tă a modului in cere organiza
țiile U.T.C., asociațiile din la- 
cultăți fsi îndeplinesc responsa
bilitățile și atribuțiile — au re
levat atît experiențe valoroase 
cîtj si o seamă de deficiențe, 
precizind totodată cadrul op
tim pentru tndeciinirea supe
rioară a dezideratelor muncii 
educative în rindul studenților.

La lucrările conferinței iu 
participat ca Invitați tovarășii 
Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Ion IU cate, 
prim secretar al Comitetului 
Central al U.T.C.. ministru cen
tru problemele tineretului. Mir
cea Angelescn. președintele 
U.A.S.R., activiști de partid 5» 
de stat și ai organizațiilor de 
tineret, conducători ai institu
telor de învățlfitint superior 
din București, cadre didactice, 
student!.

Reafirmi nd faptul că In pro
blematica activității organiza
țiilor de tineret din facultăți 
pregătirea profesională consti
tuie obiectivul central ce cana
lizează interesul si munca res
ponsabilă a colectivelor de stu- 
denți. conferința a prezentat ca 
argument convingător dinamica 
promovării examenelor în ul
timii ani — sinonimă unui pro
ces continuu de ridicare călită- 
tivi a nivelului de instruire. In 
«nul universitar 1967-1968 au 
promovat 92 la sută din totalul 
studenților, fată de numai 87 
la sută în anul anterior. Dar. 
odată cu prezentarea aspecte
lor pozitive ale pregătirii pro
fesionale șl a con tribut iei orga
nizațiilor U.T.C. și asociațiilor 
în sprijinirea procesului ins
truct iv-educatlv. s-a făcut o a- 
preciere realistă a rezultatelor 
Beai unii din ianuarie-februarie 
1969, rezultate care nu se ridică 
la nivelul amintit. Astfel, pe 
ansamblul centrului universi
tar. procentul de promovare de 
59,1 la sută (42,2 Ia sută la Ins
titutul de construcții si 49.5 la 
sută la Politehnică) evidențiază 
existenta unor serioase Neajun
suri. Mulți vorbitori s-au refe
rit în mod deosebit la nivelul 
scăzut al pregătirii studenților 
din anii I. la ponderea notelor 

- de 5—6, la tendințele de neres- 
te nectare n, disciplinei universita

re. Delegații la conferință au 
. fost în unanimitate de acord că 

existența fenomenelor negati
ve în pregătirea profesională 
se explică nu numai prin atitu
dinea lipsită de răspundere a 
unor student! față de cerințele

te a omtiaamtor V.TC m »- 
•or-xtitio? fatâ Ae te

miatit «xpacteata aaoctațtitee 
de li Mrtx-'jme. OeitabTti- 
te, Ceeetmdti feroviar»- dtefr 
muri șl podari. Caneerww —

pragitini ta f*mnaasi ci ei *na 
«aa tteri ectisol HtraMigar

note Re a îaMătiU rarfteaJ 
nwara ur Mm trap nor V.T-C. M 
mortatiUor dla toate facrâtitLe. 
covanpoasător ertibnMnter 
tuurmia rera ou IskrmK

tocea AarlvM Crect Axa 
*4 reunitei CX. ai PJC3L

După oa •• sfic. ta 
FlmeM CX. al y.CJt du

tei atamoeoo a teteeMI oeRvs- 
ttCL Exmtwxu Ba jfa «TU

vengi — facuBăU. Institute it 
centre uaâventtare. Propoao-

ferme ip«Lfiza <*e or gătise re 
a VUltefi Ttearatsfed
Comuxtet ta tavtUslBluI ra- 
pmoc. Organizația «tsden- 
Ute? — Stfi» tategraati a a- 
aar mttel utere revolufieeare 
a tisereesHi tiv* patria noastre 
— va pjtre aa eereeatrece ea 
mal sboRA CDcnprirață sl cu 
mal pateri oArwritete sdoriur-a 
<are să dard la txtârtrre -r»rțu 
dbftești, a artîT*Utilar politice, 
arvies oasi fTTlatifiee. cultural- 
adore tfre. esrtal-ge^adlrwti. 
Ia rMirerre caliUtu tetregil
□fcssrt edocattre. sâ asigure «a 
cLsat favorabet W;rrr-lm ir.Ltîa-
ttrvter u c-wr^sUviULl ccâecti- 
wter st- dretrefi, gtstad moda- 
IfeăCl specifice de atragem la 
cee.Panere a etadepțiter neute ■

bucurești

PREOCUPĂRI ALE STUDENȚI- 
MII PENTRU PERFECȚIONA- 
REA VIEȚII DE ORGANIZAȚIE

etos ta e.iareete acțrimi pe care 
Ie orwateaaaA.

fosferiBU • heeărit re pra- 
puaerre refenteare la perfec- 
tteaerea vteCU d* c-gaxlx»t-» ta 
înrâîfile"ii* Fspefter. la eea- 
csetrarea err.ialsinr preocupări 
ale eepe&teefhJor U.T.C- r« ase- 
odatfDer la cadrul txsel singure 
nrres—ti stijdeateitl să fie 
faaiftteiă CflBs Mnfal pe tari IU 
daci re ft reasiderată oporî .- 
aâ să eeeaUfitte ebieet de des- 
ba’ere pentru forul Kgrtm at 
ateteațlral: — Cretsrțnțs a 
VU-a ■ UJL3JL ~ ta măsuri 
•i te>ridă cu privire )a vtitoarea 
ergap-iape a tiaeretuhM trai» 
relatai.

Aire*:^4i-re detegatUer la 

f>rea mfbre eapteent al Ce- 
miteeats; Eaacsttr al CC al 
KCJU prlsn Mcretar el Ccrel- 
FCJt* 

treags^er eruntete ei uet 
dereat de raderea acordată

pregătire profeeionalâ, mllltanți 
activi pentru Înfăptuirea politi
cii partidului și statului nostru 
In știință, economie, cultură, 
artă, pe frontul ideologic.

Referindu-«e la principalele 
direcții în care va trebui orien
tată In perioada următoare ac
tivitatea organizațiilor de tine
ret, vorbitorul a spus :

„Ia ceafrnatările complexe de 
Idei care angajeaxă lumea con-
teoiparană, studentul trebuie să 
ae aitaeie pe pozițiile militante 
ale ■oeialismttiui științific, ale 
partidului nostru, aă adopte o 
atitudine activă, combativă.

In taviUmfcfcil natera «arie?. 
Preocupi rea centrali trrtmte 
să fia orientată spre intenaific*- 
rea «utatanttaii a muncii poli
tice pentru creșterea rămxxnde- 
rii «tudenților fa '.de pregătirea 
de specialitate. Conferința a ac
centuat ca premisă a unei acti
vități eficiente mutarea centru
lui de greutate al muncii de e- 
ducatie în ani șl grupe de stu
diu, unde să se acționeze per
manent pentru instaurarea unui 
climat favorabil pregătirii per
severente, să se intervină ope
rativ fată de manifestările de 
superficialitate. supunînda-se 
lunar dezbaterii în adunări ge
nerale problemele de învăță- 
mînt și comportare ale studen
ților.

Perfecționarea Invățămintu- 
lul superior presupune hotiri- 
raa fiecărui student de a-sl în
suși temeinic cunoștințele de 
specialitate, datoria organiza
țiilor de tineret de ■ acționa 
consecvent în vederea determi
nării Înțelegerii exacte • sensu
lui tuturor prefacerilor «tructu- 
rale pe care le cunoaște școala

Ia careu; Arebeterfior »-e re
liefa*, eu laerv».
te&WMrea suodl Rrrfeeteoa- 

priaeMl al vfBOI de ercantta- 
tte —• na poet» fi prrmă ta anat 
•mila tara! u au poate aă sega« 
jexe eseCustv răiMteerJe șl

ar fl comma profeotecMlft a o- 
•ortștieL Procesul prsBtrt"^ 
eoeapteAo a vlMaraM apactaBst

vitațe petiftaP-adarBtreA pe 
care atxrt chemate si • deaft-

să-și ferweie convingeri ideo
logice ferme. In acest seni vi 
trebui ea organizațiile de tine
ret să-și lărgească eforturile a- 
tit In ceea ce privește asigura
rea unei informări prompte, 
competente și bogate în legă
tură re problemele politicii in
terne șl internaționale a parti
dului nMtrn, cit șl în crearea 
cadrului potrivit unor dezbateri 
tot mai largi a problemelor teo
retice, unor confruntări argu
mentate de opinii pe teme ideo
logice. Nu ne este indiferent ce 
lei de specialist pregătim. Este 
de maxim Interei pentru noi 
sâ formăm tineri cu o înaJtă 
competență profesională și o 
Înaltă ținută ideologică. De a- 
eeea trebuie aă ne orientăm 
mal mult activitatea practică 
către formarea atitudinii mili
tante a studentului, aă solicităm 
intens pe fiecare student la 
viața colectivității, să creăm 
in via|h de organizație cadrul 
dezvoltării spiritului de respon
sabilitate socială, a elementelor 
disciplinei revoluționare, trăsă
turilor de militant social.

Găsesc justificate șl va tre
bui aă analizăm cu toată aten
ția propunerile conferinței pri
vitoare la perfecționarea vieții 
da organizație, a cadrului de a- 
t rage re mal largj a studenților 
la activitatea obștească. Perfec
ționarea este, de fapt, un pro
ces continuu șl. după cum știți, 
in urma Hotărirli Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie-dreern- 
brie 1M7 s-an adoptat soluții do 
slmplifleara a sistemului mun- 
eti noastre organizatorice. Este 
Intr-adevăr necesară o structu
ra organizatorică ■ activității 
Uniunii Tin ere toiul Comunist 
specifică mediului universitar, 
care să asigure rezolvarea uni
tară a totnrar problemelor vie
ții studențești, ev! ti nd parale
lismele existente In munca co- 
nriteteior U.T.C. șl consiliilor a- 
ssciațulsr. Organizația unică a 
scadenților, revoluționară, mi
litantă. va treboi să reprezinte 
intreara studențime șl aă asi
gure participarea tutursr stu- 
dentfsr la activitatea ei-.

Textul telegramei adresate 
CC. al P C-R-. tovarășului NI- 
COLAE CEAUSESCU, a fost a- 
doptat de către partiripanțl! la 
conferință lntr-c atmosferă de 
entmlanm. de Însuflețire patrio-

ADRLAN V AAILESCU 
ION TRONAC

Desfășurîndu-și lucrările
după o importantă etapă par
cursă de școala superioară ro
mânească pe calea înfăptuirii 
Directivelor C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea învățămîntu- 
lui în R.S.R. și a Legii învăță- 
mintului. recenta conferință a 
asociațiilor studențești din Ti
misoara a relevat. în cadrul 
unei analize aprofundate, con
tribuția specifică pe care au 
avut-o, alături de toți factorii 
ce concură la pregătirea vii
toarelor cadre de specialist!, 
organizațiile de tineret din fa- 

Bl cultătl.
Desigur, eficienta sl calitatea 

muncii organizațiilor U.T.C. si 
asociațiilor pentru sprijinirea 
procesului de învățămînt sînt 
reflectate, direct și semnificativ, 
în modul în care studenții îsi 
îndeplinesc îndatoririle profe
sionale. de rezultatele sesiunii 
de examene. Bilanțul general 
al aniloT precedenți subliniază 
creșterea numărului celor care 
au promovat toate examenele 
precum și numărul mare de 
«tudenți care obțin note bune 
și foarte bune. De pil
dă. rezultatele finale, cu care 
e-a Încheiat anul universitar 
trecut au indicat o promovare 
de aproximativ 92 la sută, față 
de 87 Ia sută în anul anterior. 
Dar. asemenea date statistice 
nu spun totul despre o schim
bare hotăritoare a concepției 
tuturor studenților în legătură 
cu pregătirea lor profesională. 
Dovada cea mai elocventă sînt 
rezultatele sesiunii de iarnă 
din acest an universitar. în care 
doar 55 la sută din numărul 
studenților au reușit să promo
veze toate examenele, procen
tajul de promovare fiind. în 
toate institutele, mai mic decît 
sesiunea de iarnă din anul pre
cedent. Astfel, dacă la Institu
tul pedagogic procentul de in- 
tegraliști a scăzut cu 1 la sută, 
la Universitate. scăderea este 
de la 87 la 77 la sută, iar la 
Institutul agronomic, de la . 79 
la 73 la sută. Atrage atentia si 
un alt fapt : cei 331 studenti cu 
trei șl mai multe examene ne
promovate de la Politehnică $i 
Agronomie, pentru care. în con
dițiile aplicării noului regula
ment al activității profesionale

a studenților, exiată perspecti
va repetenției chiar după cesi
unea de vară.

învățămintele desprinse din 
dezbaterea atentă a activității 
desfășurate de către organiza
țiile U.T.C. și asociațiile studen
ților. în primul semestru, expe
riența recentei sesiuni subli
niază necesitatea unei îmbună
tățiri substanțiale a muncii or
ganizațiilor de tineret din fa
cultățile timișorene. în primul 
rînd, în legătură cu munca pro-

matarftaîa te emferintiL aaro- 
na centrală a oegKuzatiSor 
U.T.C. și a asociațiilor studen
ților în perioada imediat urmă
toare constă în intensificarea 
substanțială a muncii politice 
pentru dezvoltarea răspundem 
fiecărui «tudect fată de însu
șirea temeinică a cunoștințelor. 
Prin modalitățile specifice, pro
prii — a căror eficacitate este 
sufident ae bine cunoacuîă si 
activator orrexiizatiilar de t- 
nerat am facultățile fteoteorme! 4e

TIMIȘOARA

CLIMATUL UNANIMEI
RESPONSABILITĂ Ti FA TĂ DE

J J

âe acttvt&ML h»-
Ire ale

univers ilare, pentru dezvolta
rea deprinderii de a munci or
ganizat și pentru înțelegerea 
profundă a îndatoririlor pe cere 
Ie ridică calitatea de student, 
se va organiza un complex de 
activități care să cuprindă dis
cuții metodice cu cadre didac
tice și student! fruntași din anii 
mari — .Cum ifi învățăm-, 
..Informarea bibliografică, aju
tor prețios 1n pregătirea profe- 
s^onaU". ..Pregătirea profesio
nală și Înalta răspundere so
cială a stodentutei". Îmbinate 
n eijmitiu de lucrări, proiec
te aLe Knrtenti rwr din anii moi 
mart

• Crefortaito a adoptat tatere 
AtiBaofari vis. lireafoțili rte- 
waaal MndAAtltor d -a ceocrul 
utivwreftar Ttetiaaara la Cbo- 
EarM adresați lavegil sîuden- 
Usti a pstrxi tr către atunarea 
gsuwriil a aeocteUei stixăenti- 
ter dte Faevltetea de ESoaofte 
dia Bucurrvti-

PREGĂTIREA PROFESIONALA

F e . • •

fesioaală. Trebuie avut In vede
re cu maximum de seriozita:e 
faptul că sesiunea din iunie va 
fi incomparabil mai grea pen
tru cei 4 213 studenți care vor 
avea de susținut examene res- 
stanțe si chiar proiecte și lu
crări de laboratoar din semes
trul trecut. Potrivit noului re
gulament al activității profesio
nale, în sestunea din toamnă ae 
pot susține cel mult trei exa
mene, ceea ce. în lumina expe
rienței ultimilor ani. presupu
ne eforturi serioase pentru pre
gătirea si susținerea cu succes 
a sesiunii din vară.

în acest cadru, s-a reliefat cu

la rerUfeaol

-3»at otodretil Ceptratel pai- 
vmtlar Tlmtreara» prevUl» 
tiu*ae ai specialiști

T. ION

AMBIGUITATE SI
■J

CONTINUITATE
(Urmare din pag. I) 

lingvistic de „metalimbaj". De 
la Flaubert și pînă la noul ro
man. „metaliteratura" este pre
ocupată — după Barthes — de 
sine însăși. Am putea vorbi cu 
aceeași îndreptățire despre o 
..metacritlcă" artistică, de o 
critică interesată în primul rînd 
de propriile ei construcții. A- 
ceastă remarcă nu se referă la 
ponderea crescîndă pe care au 
dobîndit-o discuțiile metodolo
gice în critica ultimilor ani. 
Concepțiile care încrucișează 
contestîndu-se reciproc, meto
dele cu puncte de plecare con
tradictorii, tot ceea ce justifică 
formula des folosită de „Turnul 
lui Babei" explică această pro

liferare de discursuri asupra 
metodei. „Metacritica" dobîndeș- 
te însă caracterul unei indife
rențe, mărturisite sau nu, față 
de obiect, de opera de artă care 
devine o sursă neutră de ra
diații. Frecvent pomenita „criti
ca creatoare" implică scepticis
mul. Opera valorează prin capa
citatea ei de a stimula sclipirile 
interpretative.

Anulînd sau punînd indefinit 
în paranteză latura permanentă 
din relația fundamentală per- 
manență-variabilitate, acest joc 
neoalexandrin, practicat adesea 
cu grație și cu virtuozitate, 
trece peste adevăruri conside
rate prea elementare. De exem
plu, peste faptul că deși sînt 
repuse mereu în discuție de

punctele de vedere ooi, de ■- 
bandonări și redescoperiri, den 
nu pretind la o rigoare it2co- 
patihilă cu noțiune* de valrere. 
ierarhiile artistice se condone 
și se mențin. Nu-1 «ubstiratas 
pe Ford lui Shakespeare, njti 
pe Tel eman lui Back. TretxAe 
remarcat că atunci eîod zm-ci 
propun să scoată în relief o fi
gură de plan secund, dnd vor
besc despre literatura treruiă. 
exercițiile critice de tipa! 
„creator", revin la Racine, la 
Stendhal, la Eminescu.

Riscul acestei obsesii a ambi
guității — traduse sceptic — 
este de a împinge critica și este
tica spre un fel de narcisism. Ete 
se ascultă cu satisfacție vorbind, 
sînt atente mai cu seamă la ele
ganța propriilor gesturi. Aceas
tă atitudine, foarte deosebită de 
vechiul scepticism metodologie, 
e destul de facilă. E mai difi
cil să cauți modul de a integra 
diferitele interpretări avind a- 
celași obiect. Nu printr-un me
diocru eclectism, ci ținînd sea
ma de multiplicitatea punctelor 
de vedere pe care le poate sus
cita o operă. Dacă ae mărgi
nesc la un anumit unghi (struc
tural, sociologic, biografic, stilis

tic sau axiologic), interpretările 
pot să nu se întâlnească oar să 
ramlnă compatibile Intre ele. 
Estetica și critica tind laaă spre 
totalitate, spre integrarea opera
țiilor particulare Intr-o tater- 
p re ta re unitară.

Nici istoria criticii, nici Băo- 
ria esteticii nu pot areaate Ia 
căutarea continuității. AstM aa 
căutări interesează, in măsor* în 
care exclud simplificările. Difi
cultățile sînt certe. Dar tre
buie să amintim dtev* fraza 
dintr-un text ce ar merita citat 
în întregime — Întoarcere* lui 
Tudor Vianu la tMarta stilului 
pe care o constituie „Arta pro
zatorilor români-.

„De ce să parcurgem pe ju
mătate un drum pe care ii pu
tem străbate și mal departe'?— 
Faptul ca fenomenul literar este 
poate ireductibil în ultima hd 
adîncime, nu trebuie să ne îm
piedice a-I reduce atît cît putem. 
Nici biologul nu este în stare 
să dea seama de întregul mis
ter al vieții, ceea ce nu-1 îm
piedică să-și continue investi
gația și să strîngă din ce în ce 
mai mult cercul determinărilor 
sale. Misterul nu-i justifică in
dolențele și ezitările rațiunii".

CM peartuj re Pu^refti mmM î prtterie de to 1 ostatafW dtf

Munte, tu, pierdut în coruri 
Strigat smuls tăcutei sforo 
Ce ne naște și ne cere
Pas de vrere și nevrero

Tu, privighetoare — zbor 
Intre soare și cuvinto 
Da la azi la oseminte 
De la timp spre mainainfa

Bunule, străbunulo, 
Lasă-|i frunza să vorbească 
Pomii să călătorească 
Sus, prin țara Românească

Mare, tu, înfrîntă-n rîuri 
Strigăt fără de-nceput 
Val din val și lut din lut 
Mal visat și nevăzut

PAMim

Dați-mi chipurile voastre 
Să mă doară și slujească 
Pomii să-i călătorească 
Din tăcerea lor cerească 
Sus, prin Tara Românească.

NICOLAE DRAGOȘ

COLUMNA LIII

De oțfi învingătorul, dă porunca I

So-ncruntă codrul oșteplîndu-fi glasul 
înduioșată țipă insîngerata lunca 
Eu. spre legendă fac, întîiul, pasul 
.Priviți învingătorul cum își ascunde glasul I

Munți neclintiri în preajma, 
Verde scut, fîntini ce-n vene 
Albe iți filtrează râcorilo 
Salomonite-n lut și iarba 
în apus de soara, treaza.

Bărbați, și femei, și copii 
Drum mineral, drum vegetal, drum—

Numele spus în arbori, In lăncile Ierbii 
Munții ni-l știu, legende cuminte 
Culcate în cer.

Veacuri ne știm, șl milenii ne știm 
Cu nouri și arbori, cu soare șl rîuri 
Laolaltă ni-om fost călători 
Și așa vom rămîno 1

în culorile gliei, chipul ni-i scris, 
Ochii în ape, culcate pe munți 
Și în șesuri
Tristețea în srilpii modești, do stejari 
Trupuri plecate din codrul ce sîntem 
Statornic de pază

Săpați pentru vremuri în riurl. 
In arbori, în munfir 
Din străbuni în urmași. 
Din urmași în străbuni 
Nevăzută roată do foe a 
Anotimpurilor.

mscstpuc pe

limn, maiom

Palaș tăcut, sclipiri 
îngenuncheate, trunchiul rănit 
în chinga naputerii, ferestre 
moarto în cotata 
pe pragul do tîrziu 
al «oriL

Corbi în galop, spre-adincuri 
do pădure, răpite păsări 
cîntecului dac 
întemnițate-n ierni 
sd-nduro securea iemii-n 
trunchiuri de copac 
Săpate-n sfînci, în 
pietrele din ape, 
privirile, privirile—

Cu lanțuri unțjegat doar de poporul
Ce mi-l știu aproape, împărățindu-și vrerea 
El, cel dinții șî ultim împărat
In neguri trece-mi ochii I Zvirle-mi trupul 
Tărimului ce-n vremuri nu-și află începutul 
Din sulițe asmute spre umerii mei lupul 
Să-mi logodească singele cu lutul
Prin steaguri răstignite-n glie, să piară vîntul 
Nevăzutul rege ! Stindard să-mi fie singele — 
Solie promisă timpului ce mă petrece.
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Vreau să public mai jos rîndurile unei tinere, în
chinate chipului degenerat al celui pe care îl nu
mim — cu un termen învecinat esteticului — specta
tor. Spectator este, îndeobște, acel om care, de buna 
voie și nesilit de nimeni, dorește să consume arta. Este 
cel pentru care joacă artistul de film, teatru sau circ, 
cel pentru care se trudesc scriitori, regizori, sceno
grafi, pictori etc. Am discutat la rubrica noastră și 
altă dată despre marea tristele pe care □ trăiesc ori 
de cîte ori intru într-o sală de teatru sau cinemato
graf. Ce văd, de pildă, cu cîteva seri în urmă într-o 
sala de teatru din București ? Trei fete în pantaloni ; 
un băiat și o fată care în timpul spectacolului se 
țineau pe după gît, ca la horă și care ride au de se 
prăpădeau, nu de ceea ce se spunea pe scenă, ci 
de ceea ce își aminteau ei din viata lor personală ; 
un bărbat beat, care dormea pe umărul nevestei și 
o femeie bolnavă de gripă, care a tușit absolut tot 
timpul. Iertați-mă că întreb : ce căutau la teatni 
cele două fetișcane care n-au auzit pînă acum că la 
un spectacol se cere o tinută sobră ? Ce căutau la 
teatru cei care doreau să se îmbrățișeze și să ridă, 
cînd puteau face asta foarte hine într-un gang ? Sau 
tipul care dormea pe umărul greu încercat al ne- 
vestei ? Sau femeia care tuș°a ? D? ce nu au rimai 
acasă, ca să doarmă sau.să ceai de tei ? De cu- 
rind, utl prieten actor îmi povestea câ și-a îngăduit 
într-o seară, fiind în turneu, pe scena uniri orășel 
de provincie, să atragă atenția spectatorilor asupra 
gălăgiei de nesuportai care era în sală. Tn clipa 
următoare, cineva de la balcon l-a înjurat de mamă 
și a ieșit din sală.

Sigur că toate acestea dovedesc o dezolantă Sipsi 
de cultură și civilizație, iar cineva îmi spune că nu 
este posibil ca în cițiva ani să-i obișnuim pe toți 
oamenii să stea în sala de spectacol ca credincioșii 
în biserică. Totuși* cred că indignarea generală i-ar 
putea pune la punct cel puțin pe cei care întrec

loc cu acești oameni. De
oarece, cînd spui „specta
tori din Borănești" în ex
presia aceasta pot fi cu
prinși ;i oameni liniștiți, 
oameni cu mintea întrea
gă. Adesea mi-e sila să 
mă duc la un film sau la 
un spectacol la Căminul 
cultural. Vd mărturisesc 
că din aceste motive, nici 
nu prea ies din casă. No
roc cu televizorul ți apa
ratul de radio".

măsura în modul cel tnai 
soarea unei tinere dintr-o

„Nu-mi luați scrisoarea 
în nume de rău. Nu că 
«criu așa, doar ca să inf 
aflu tn treabă.* Nu. Indig
narea este cea care mă în
deamnă. Km că scriu cil 
să că cer sfaturi, ci pen
tru că nu mă pot abține 
ra să nu că scriu. Știți, 
cînd am citit articolul a- 
cela în care un „oltean" 
era indignat de faptul că 
Aurelian Andreescu a a- 
runcai cu un scaun in 
sală, am • fost cu totul de 
partea olteanului, lată că 
acum însă, încep să-i dau 
măcar puțină dreptate lui 
A. Andreescu. Nu, nu 
creau sâ pledez acum 
,.pro" Andreescu. V# ex
plic îndată motivul aces
tui „pro"'. Nu zîmbiți fi 
nu aruncați, că rog, scri
soarea. Nu știu să scriu 
literar sau, mă rog, n-am 
veleități de scriitor sau 
măcar de ziarist, lui că 
n-am scris în viața mea 
nici un rînduleț de poezie 
sau proza. Ca să înțele
geți mai bine ca toi isto
risi totul. Simbâtă s-au 
pus afișe prin care se a- 
nun fa că ta veni la Că
minul cultural un grup de 
artiști de circ pentru a 
susține un spectacol. Deci, 
duminică, 23 martie, sala 
Căminului cultural din sa
tul Borăneșli. comuna Co- 
șerer.i, județul Ilfov, ora 
16,30. Da, e ora începerii 
spectacolului. îmbulzeala 
mare. In sala arhiplină — 
mirosuri diferite. Noroi 
mult, deoarece puțini în
drăznesc să și-l dea jos de 
pe picioare atunci cînd 
intră în sală. Gălăgie foar
te mare. Totul la superla
tiv, după cum s-a văzut. 
Spectatorii se strigă unul 
pe altul, în gura mare. La 
fel se fac glume, care mai 
de care mai nesărate. Pe 
scena aproape goală, o 
masă, cîieta scaune. A- 
pare prezentatorul (el în
suși executantul citarea e- 
rerciții de prestidigitație), 
dar n-apucâ să rostească 
primul cuvînt că și pri
mește replica unui „isteț" 
din sala. „Isteții" aceștia 
stau cu căciulile și pălă
riile pe cap în sală. Apoi 
apare unul dintre artiști, 
care anunță că va execu
ta un număr cu cercuri. 
„Istețul" din sală strigă : 
..Urcă-te pe masăf". Era 
logic că dacă se urca pe 
masă nu mai pit ten jon
gla cu cercurile. Apoi alți 
cițiva „isteți" strigă „bis", 
fără să aplaude măcar, fis
urile se cer aiurea. Se stri
gă bis printre scuipăturile

grosolan. Iată mai jo« sen- 
comună din județul Ilfov : 

cu coji de semințe. Abia 
se aude ce se spune pe 
scenă, cu toate că artiștii 
vorbesc cît pot de tare 
Iată că se face puțină li
niște. Prin ce minune ? Pe 
scenă se desfășoară acțiu
nea unei mici scenete. Dar 
tocmai acum apare EL 
(din soiul foarte răspindit 
in șuti, cu nasul roșu, urrk- 
flat de băutură. El. mâna 
sa grozavul. El, invincibi
lul, atunci cînd e. criță. A- 
cest „grozav" și invinci
bil" se numește Tudor 
Niță; sau cum îl mai nu
mesc. cei din sat, Tudor 
a lui Boboc. Ei bine, ce 
credeți că i-a venit Iui 
Niță în cap ? Nici una. 
nici două, că el crea id 
intre fără bilet. 1 s-a ex
plicai d nu se poate. Da 
de unde, el susținea mor
țiș ca este controlor fi ed 
vrea să radi daci bimea 
are bilete in regulă. I 
cerut să arate actele care 
să dovedească că e con
trolor. El susținea ci este 
și că nu vrea să le arate. 
Pe două fete le-a ame
nințat chiar cu bătaia 
pentru că nu i-au arătat 
biletele. Bineînțeles. că m 
*ală s-a produs ilaritate. 
Mulți s-au urcat pe scau
ne, ca să cadă re se m- 
timplă (ti interesa r» 
mult ce se inlimplâ afară 1. 
Pe scena, artiștii au înce
put să-i roage pe specta
tori «5 se așeze, să fie a- 
tenți. N-au fost, însă, ar- 
cultațL „Controlorul" a 
far* introdus apoi într-o 
altă sală. unde probabil i 
s-a „explicai" cîte ceva, 
dm glasul lui tot se au
zea. Cu greu, spectatorii 
și „isteții" s-au liniștit. Vă 
imaginați, cred, ce nervi 
au autul sa provoace a- 
cesti „spectatori" asupra 
ee’oi care doreau sâ vadă 
cera. dai mai ales asupra 
artiștilor. Ce forța i-a fă
cui oare, pe acești artiști 
să se stăpîneasca ? Bine 
câ gîndurile nu pot fi au
zite.

Am omis sa vă spun că 
acest Tudoi a' lui Boboc 
este om cu copii mărișori. 
Ce vor vedea copiii la el ? 
Ce lucru bun vot învăța ? 
Are un fiu în clasa a 
Vfll-a. Este aproape co
pta fidela a tatălui său : 
agasant, obraznic.

Dacă se poate, publi
cați cîteva rînduri din 
scrisoare sau scrieți du ni
ne (noastră ceva despre a- 
eesti „spectatori" din Bo- 
râneșii. Mi-e rușine, pur și 
simplu, că pot fi la un

Tot despre astfel de spe
cimene vorbește în scri
soarea lui și cititorul MIR
CEA CONSTANTIN MI
HAI, din Cluj.

..Doresc « m «crtftr 
rînduri Si pun tn dimtM 
o latură destul de neplă
cută a unor indivizi al 
căror compi.*tament vici
ază atmosfera caloriar'ft oa
meni. Te dud, de exem
plu, k stirpt de «ip*4«w»d 
intr-tot Iacei si petreri 
citece clipe plăcu'e rn 
coripfnM unși pnettn ac» 
prietene, să te deconec- 

unei orchertre de rg?ej^- 
rant Dorești, sșsdsr. si •/ 
snn*i bine aătx si dunei 
cdm și desSeu. fără si 
fu deranjai de dp. Ci te 
mtintpli. msi ? lată un 
exemplu — ți feecnâe ti 
ci mărturisesc ci aceals 
nu este vrricsL J/i Jar ■»- 
1r-p simbăti «M«a la ■«- 
serii restaurez Joi jCcn- 
tinmtsT din Cluj, 
nă cu un pnefea ccre-ff 
dnirerM tn acea =i ono
mastica. Piiranzsad m N- 
cal ne așezăm ffc—h 
o masă. AlăturL La «fei 
masă, petru mdtcizi intr-a 
veritabili Sare de eaferze 
etilică. i$i deapănă ispră
vile vitejești preferind m- 
jurii la adeem comeseni
lor din fur, debttind obsce
nități pe care lurtm mc le 
suporiă, ndfctnd amesnn- 
țător scaunele le adrese 
celorlalți. Mare cbim a 
fost pentru «al sa supor
tăm această atmosferă. în 
fiecare minut triiem sen
zația vreunui paha» sn 
scaun care ar h putut 
reni spre capetele stoestre. 
Am chemat ospătarul și 
î-tmi relaiat cazuL dm de
geaba. Ospătarul, u ărf- 
ist debeat. mm auțin do
tat fizicește, m s-a fncu- 
metof ai ceară diz^^infs- 
loi beHsM si pMwmrd 

_ y • et£a-
lor a omb davori moi o ori. 
după cme OB plerai de 
bună voie. Umed ăt arme 
lor o serie de oamem 
pentru cert tema df des
tindere a devenit una de 
•uplidi, de nutatisțacțu, de 
incertitudini Spuneti-v:t 
ce trebuie fa.rm noi. 
CfmtMmatnrii, paxtr-j u vră- 
pe da eces'e ranania t»- 
irtpd'^r care ne impz- 
riiici puținele cbpe pe 
care le dănm dt ma^ pbme 
da bună dî^pozdie 3 Vot. 
cimsumat^riv nu ne mstem 
rizhm di-Cci cu bețivii, 
pentru că nu este meiBea 
atribuția noattriL Ospăta
rii ar trebui si găseasoa 
soluția, chemind pe none- 
hal de ordine f milițianul de 
serviciu de pa strada res
pectivă), ca să invite pe 
bețivi de a părăm localul. 
Mai propun caca : ospăta
rul să nu mal dea băutu
ră celor care depășesc H- 
mi'.ele normale. Ce pă
rere aveți P Trebuie să 
facem ceva ca să scăpăm 
de asemenea oameni ? 
Dați-ne o soluție, căci a- 
iungem la disperare. N-o 
să mai putem meige sea
ra la un local fără a ne 
întreba : oare astăzi rine 
ne mai deranțează ? Mai 
este și problema ..lipituri
lor Unii indivizi s-eu 
specializat în „livitun". 
Vin la mam tn și, fără 
sâ-ți ceara voie, se așea
ză. Tu, om cu bun simț, 
îl servești cu un jwhar de 
cin, iar el se simte hine 
și rumîne in continuare. 
De la masa ta tre.ee la 
alta și uite-așa, se des
curcă ..lipitura" toată sea
ra. Ce facem și cu ăștia ; *

Despre chestiunea ridicată de dumneavoastră s-a 
discutat pînă la plictisire in presa noastră și con
cluzia care s-a vehiculat permanent a fost aceea a 
înrîuririi de către opinia publică a elementelor îna
poiate. Sînt și eu de acord să înriurim, dar atunci 
cînd ai pe cine să înrîurești. De multe ori e, însă, 
nevoie de intervenția organelor de ordine, care să 
acționeze fie cu scoaterea afară din local, fie cu 
amenzi sau chiar cu predarea pe mina justiției, a- 
tunci cînd se încalcă legi precise ale conviețuirii. 
Un tînăr îmi scria, de pildă, acum doua săptâmîni 
că nu a putut să rămînă >n cel mai de lux local 
al Craiovei, unde ie afla cu logodnica și părinții 
acesteia, deoarece niște indivizi de alături vorbeau 
insuportabil de murdar, de indecent. Ospătarul, soli
citat să-i pună la punct, a răspuns : ..la restaurant 
fiecare e liber să se exprime cura vrea la masa lui“. 
Ca să nu mai vorbesc de ceea ce se în timpii noaptea 
în restaurantele gărilor, unde nu poți intra decît 
dacă ți s-a unt cu viata- Dar daca îndrăznești 
cumva sâ calci pe la ora trei noaptea în barul ..Me- 
lody“ din București, transformat in cea mai infamă 
circiumă, si mai ești cumva $i cu nevasta ? Vine 
imediat un individ la masă și-ți invită nevasta la 
dans. Dacă mi ești de acord, individul te așteaptă, 
jignit, la u^ă ca să te cotonogească, dacă nu cumva, 
intre bmp se răzgândește ri te pocnește cu siforuî 
în cap. Cu alte cavinte. vreau să spun că pe cine 
•e poate, să-l înriurim cu vorba. Pe cose nu — cu 
legea.

IILTIMA SAMSA 
PHTRII UI IRSNISI 
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Dra^ă Gtaorghlti,

Peatm ci fmi siapalic, au rai. de - 
in ipararej ta. «Jieithid pe aceeOi c*je cnoca.erj 
Kolii $i niir-.teml.il. mzidtHoțâ. O fac ■ pc.oioi 
rind penlni ci «n«nain ta di a «ena.tie ecraU <W 
hicidfjte si clinti rimeri, an frtel-j c& e> c3 
ești în «taie <i te cimi-țest: Perccra.1 <aj de
ci pentru ceea ce aî (lent 'dări nn ud mrrt. 
uiped. trebuie să fii musai ea-rtirur defrn'tS d- 
scnală. Iti iau apărarea, poale, >i dn ah natir. 
Atn fost și eu elev al unei scr-^i -ccnenriaie d iad 
amintesc câ și pe mine ml ciiînwa pe alun..- <ftaV? 
Umorului Mg treream ani uri nd reț-'-' e*J far u> 
timpul orelor son scriind versuri, sau citind -naiv 
Din fericire pentru mine, pe-atimci r-u se he^ra cn 
eli: nînarea, ci cu pumnul. în»i smintesc, de p:’ îi. că 
profcsonil de liinlia tuniTni. pentru o iro***e «cJw- 
tă la una din greșelile gram itîc.ile cu care îjî ore 
săra din belșug lerliile. m-a »j?.nt timp de c:i tri
mestru numai în genunchi. Acum tu nu trebui- 
»ă înțelegi de aici că vom tace împreună r» aso
ciație a viclimelnr profesorilor și că eu iți Încu
rajez necuviințele Lță de cadrele didactice. Pun 
această ..vtuhă bună*, așa cum ara vpns, deoarece 
mi-ai dat sentimentul câ știi sa te analizezi cu lu
ciditate 51 pentru că ai înțeles și tu acum că în 
viată există o multifile de lucruri «erioase. care im
pun n comportare pe rnăsuiă Fii $i tu mai mhru 
După ce termini școala, mai tîrziu, o să ai destula 
vreme să glumești. Scrie-mi cum evoluează situația.

I La întrebarea damnea- 
| voastră, răspund scurt : da, 

am un ideal. Care este? A- 
Icela de a trăi ca un om, 

gindindu-mă la atributele e- 
sențiale ce se leafă de acetit 
nobil titlu cu eare am avut 
lertcirea să ne naștem. Une- 

1 ari, aurind în fugă o aieme- 
I nea declarație poți trece 
I ușor pe lingă ea, fiindcă poa

te părea o simplă vorbă, o

I aspirație vagă, generală, fără 
conținut. Dar la să medităm 
mai mult ! Este, chiar așa de 
ușor să te farmer! ca să te

Ipoți comporta, să poți munci 
șl să te poți împlini ea un 
I om adevărat ? Sa arunci din 
tine slăbiciunea, lenea, lași- 

I tatea, frica, să devii altruist, 
I să iii capabil de fapte mari, 

să nu te orbească ți să nu
1 devii pradă tentațiilor care 
I te pot coborî la nimicnicie, 
1 «i totuși să trăiești cu mo

destie. eu respect pentru cei- 
I lilti? Părerea mea este eă 
I un atemenea am — pe ca- 
I re-1 întrevăd conform proto- 

lipalui imaginat a avea ca- 
Ililijile de mai rus trebuie 

construit, iar această con
strucție începe eu constrne- 
tia Imaginii despre el ; a 

I idealului de atins. Mal sînt
de părere eă idealul, așa 
caua l-am formulat, nu poa
le sa fie decît tangent la ce
rințele societății, emul fiind 

I membru al ei. Idealul face ca 
purtătorul lui el Însuși să 
aibă prin ideal o legătură di
rectă cu societatea.

Cun arată acest om ? 
Irxistă un adevăr matema

tic : cînd raia este egală eu

I

I

tera cercul se reduce la un 
punct. Avem nevoie, deci, 
de raze cît mai lungi de cu
prindere, dincolo de noi, in 
afara noastră. Pentru a nu 
râmîne puncte... Pentru a fi, 
între oameni, nu numai ur
măritori de scopuri perso
nale, dar și oameni !

dv., chiar și în sentimentul 
de dăruire semenilor, este 
absolut posibilă. Idealul meu 
este să-mi mențin și să-mi 
Sporesc aceste calități".

MAMA SKHfASTĂU

SODICA 08 DEA

„De mic copil aveam ten
dința, poate exagerată, de a 
dărui, de a ajuta. Pe atunci 
nu aveam conturată o posi
bilitate de a-mi manifesta 
acest îndemn lăuntric ce-mi 
dădea, ori de eîte ori aveam 
prilejul s-o fac, satisfacții 
deosebite. Dînd ajutor cuiva, 
îndeplinind ceva pentru ci
neva, simțeam că pot fi uti
lă, iar asta îmi crea o stare 
de fericire. Azi, iată, sînt me
dic. Cu mulțumire, deci, pot 
să spun că am descoperit și 
am găsit locul în care pot 
să mă manifest așa cum mă 
îndemna la început inima, 
iar mai apoi și conștiința, să 
■trăiesc : dăruind bucurii al
tora. Lucrez la o clinică de 
pediatrie, copiii sporindu-ml 
prin sensibilitatea, fragilita
tea și nevinovăția lor, ferici
rea pe care o resimt cu fie
care tîmbet de sănătate în
florit pe fețele lor. Trăiesc, 
astfel, sentimentul de utili
tate, zilnic.

Mi-am Îndeplinit, în acest 
mod, idealul ? Intr-un fel. aș 
putea zice da. O. dar ante
nele noastre, ce duc spre vii
torul nostru și al oamenilor 
totodată, sînt mult mai lungi 
decît de azi pînă azi. Perfec
tibilitatea, cum spuneați și

„Vă spuneam că pînă azi, 
deși nu mi-am pus întreba
rea dacă am sau nu un ideal, 
de. dorit doream, totuși, ceva: 
îmi place istoria. Am făcut 
liceul la seral dar n-am luat 
examenul de bacalaureat. 
Nu mi-am pierdut însă spe
ranța, așa că in primăvara 
aceasta urmează să mă pre
zint din nou ; aș dori să 
merg la facultate. Aceasta pe 
plan profesional. Aș dori, 
apoi, sa întîlnesc un tînăr 
bun, cinstit, drept, cu care să 
întemeiez un cămin în caro 
să fie atîta dragoste și res
pect .reciproc incit să poată 
primi copiii care, ffresc. vin, 
să le putem da o educație 
bună. ■

S-ar putea ca dv. iă spu
neți că acestea sînt dorinți 
fiieștl, și nu idealuri. Poa
te. Deocamdată, însă aceste 
simple planuri alcătuiesc 
idealul meu. Spunețl-mi dacă 
gîndesc fără profunzime...".

COSTtL PMCA

„Ca la inulți alții, desigur și 
idealul meu este să contribui 
prin faptele mele, la binele 
general, Ia fericirea oameni
lor. Tot așa de firesc Insă, 
idealul meu are și o particu
laritate : am crescut la sat, 
m-am legat sufletește de sat, 
de oamenii lui, de profesiu-

★

_Onduri. opinii. Poate cam 
multe imagini poetice, deși ex- 
pSsatnle se pot afla <ai ușurin
ță. Visul naște hiperbole; după 

— spun si canuenii de ști- 
nU — idealul pe care ni-1 fț- 
erm reprezintă un model înzes
tra4 ca trăsături ți calități per- 
•e’.'e. _âdeale-— Dar dacă inter- 
vennB o facem nn numai pentru 
a readace discuții tn planurile 
fvețti ale dezbatniL ci și pentru 
t toeerea a da unele lămuriri. 
Câa există. în scrisori, n destu- 
?e Bectantâți.

-Axtf?1. unul dintre tineri își 
~ rpe răspunsul la anchetă a- 

f— ,arl eă mi știe dacă na cura- 
»*- a cei £7 de arrf ai săi. este 
r-T-a dv reme să că p-a
ales ■■ ideal la ' ^ață. Dragă 
pruFtenr noi na țtim dacă nu 
cwn este cam pica tirziu. dacă 
încă oei a aspira tie funda mrn- 
Lii. daca mi ftn tocă ceea ce.

«■» imagnri a poeteî 
Nisa C—as repmmtă axul de 
cu' to r-xnx! cănria trebuie să 
-cască mem' Msabl al vieții 
noastre. O tinără ne scria că la
vîrsn de 4 ani 'isa să ajungă 
^xtoota- Derignr. no vom fi de 
acord că b aeeeti am pot avea 
ne xirr' C?țxlâra a^rră fcsâ

- aa.1 ton - —rfcnr smp^.-

âeâf ț-uc’-Jv* ujâiUete fa iscare 
deiefjd te fața afer

ente pe plin : vres sâ £3
<a tata, care eebrtară to 
care ctx>$trti»ește ea*e, care resS- 
zează p;: ect* saj educă copii ; 
van un 4 m a .tanti doctor-, 
'u^e ie iaoprvsSor'iejLră prir» «tfm- 
t» *a de i-i face pe corner U- 

Te joci. o*-
smde oameflclor mafcri. Pe ar
3». U v rțta șc~ri. alee mo- 
>*ie vrej d fi £r an fta «■- 
■< z’j mnsb ieds^9-to, d co- 
p'^xst- 1 £Bi=f==l rile. carori 
p?nâ -a arnăramto- Pe la 16—18 
«ui tosă. tinăru! este pregătit sâ 
depășească chiar jj această fază. 
K^swțnle kn încep «■ se coo- 
vtftee. pe bază rațională. într-un 
□ode? care ou siaj reprezinți 

copta fideli a Icvarășxjhn 
procesor cutare, c o proiecție > 

portret, la viitor, un
'M c-xntruit pe hâzi pro- 

!c«r calftățî dorinți- ținind 
Ar ărle personale, de 

fecul in care trăiești, de ce*a ce 
*rea societatea de la tine, de 
pi’tîîrjril? «i atenuările ei. de în- 
•uîoririîe pe cate le ai in raport 
de toate acelea. Acel portret 
ideal ești tn, numai tu ; nu-1 
poți împrumuta de Ia altul și 
nu-] poți da altuia decît. poate, 
spre consultare, portret pe care 
revenim s-o spunemJ începi a 

ți-1 dădi conștient, odată cu >- 
dolncrnu. A«a ci. ttimate prie
tene, atentic la cheltuirea fără 
scop a anilor tinereții !

2, O tîniră, A. F„ învățătoa
re, mărturisindu-ne ci n-are nici

SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR
Copilul minune

Băiatul a crescut mare : 
era mult mai înalt decît 

<? mama, iar cu tata vorbea de 
<< Ia egal la egal. Intr-o seara 
iS a găsit prin casă o vioară și
) s-a dus în camera lai. Părin- 
} ții au rămas uluiți : aerul se 
/ umpluse de sunete !

/ A doua zi l-au dus la un 
x specialist :
( — Ați văzut cum ține vioa-
S r* ? Nici marii maeștri n-o 

tin asa 1 Parcă-i o turturică :
2 în mîna lui vioara tremură ’ 
< Dumneavoastră ce ziceți ?
< Să-l dam la vioară ?
\ Uluit șl el, specialistul s-a 

V plimbat, mal întîî. îngîndurat
>2 prin sală, privindn-l din cînd 

în cîr.rt pe băiatul în miinile

VASILE BÂRAN
căruia vioara era,. într-ade* 
văr, ca o pasăre mică, mică... 
Mult prea mică pentru el.

Șl i-a privit ?i pe părinți. 
Și i-a sfătuit sî-1 dea la 

contrabas.

Revizuire
La un an după căsătorie, 

Romeo își luă ciorapii «1-1 
«runcă pe fereastră.

— Ce al, Romeo ? ie miră 
lulleta.

— Ți-am spus să mi-l 
speli ! țipă. asa. dintr-o dată, 
Romeo.

Julieta pufni în rîg :
— Ce vorbești ?! Dar tu ee 

cusur ai ?
Romeo aruncă pe fereastră 

ji pantofii. Ca să arate ca |l

ea poate arunca pe fereastră 
cite ceva. Juliet* dădu brînci 
unei vaze cn flori. Vaza ie 
rostogoli *i era cit pe-aci să 
sadă în capul unui trecător.

— Hei, orcă el seările re
voltat, de ce vă certați ?

Dar cel doi îi trîntiră ușa 
in nas.

— Vezi-fl de treburi ! Nn 
te amesteca dumneata în via
ța noastră personală !

Ajuns acasă, trecătorul se 
ssează la masa de scris. Muie 
pana în cerneală, tăie ultimul 
capitol și l«i lăsă capul 1n 
podul palmei copleșit de în
trebări :

— Ce să fac cu ei ? Ce să 
fac cu ei? A

Era Shakespeare. 
Finalul îl cunoașteți.

Desene de V. TIMOC

„RĂDĂCINI"

...Și ți-am făcut o scurtă vizită 
ca să văd unde lucreli...

Inile dătătoare de bunuri atlt 1 
de necesare, ale agricultu
rii. Idealul meu este, deci I 
să fac ceva pentru cei- ' 
lalțf oameni, dar să-l fac « 
aici la sat si aă-1 fac cît mai I 
bine, cu convingere, cu tra- | 
gere de inimă. Desigur, mă 
veți înțelege, nu se poate trăi 1 
nicăieri fără pasiune și o I 
viață în care Idealul ți-ar I 
sta in față doar ca un astru I 
rece, el ar rămine la o tot 
atît de mare distanță ca și I 
soarele față de un om care I 
nu vede..,".

MICU BCKCtA

„După părerea mea, a trăi I 
In sensul adevărat al cuvin- | 
tulul înseamnă a merge, a ■ 
înainta. In momentul cind 
simți că forțele tale de a | 
progresa (nu neapărat, sau 1 
nu în primul rind de ierar
hia funcțiilor este vorba) I 
te părăsesc, în momentul I 
cînd viteza scade, echili- * 
brol ți se pierde, te o- . 
prești, cazi. Am 24 de ani. 1 
am învățat, Ssînt inginer, I 
m-am căsătorit, lucrez Ia o 1 
instalație complexă care Îmi _ 
cere să învăț o limbă str&i- I 
nă, soția mea este profesoa- I 
ră. își dă definitivatul. Sint | 
mulțumit că în familie totul 
este bine și că, datorită acti- a 
vității noastre, peste nici una I 
dintre aspirații nu se depune I 
praful îndoielilor, al uitării | 
sau al neputinței. Consider 
că lupta mea pentru un I 
ideal îmi cere să urc mereu I 
niște trepte ca acelea despre I 
care am spus că nii-au deve- I 
nit bunuri cîștigate, și sînt 
sigur că le vor urma altele". I

lift ideal, d trăiește într-o to
tală stare de apatie, că „nu se 
simte îndemnată spre nimic", ne 
descrie situația ei : „în școala 
pedagogică îmi închipuiam viața 
dupi absolvire cu totul altfel de
cît a vid acum, la școala noas
tră. Mai vie, mai energică. Cînd 
s m intrat insă în cancelarie (la 
școala noastră sînt aproape 30 
cadre didacticei, și am încercat 
să mă apropii de un grup de în
vățătoare și profesoare, ce cre
deți că am auzit ? „Dragă, spu
nea una. doșca mea a scos 15 
pnL_~. M-am dus spre alt grup ; 
..Dragă, spunea alta, vaca mea 
a filat ieri, a făcut un vitei 
roșu—-. Profesorii parcă discută 
ceva mai mteresjnL dar si ei își 
consumă vremea citind mai mult 
^Sportul- ș> rrwntind meaunk- 
Iaîâ, deo. ore este situația mea. 
Ce pol face fctr-uji asemenea 
mediu ? Vnele coieșțe CTOfetra- 
ză și în ore <de citit nn citesc 
uimic, altceva decît despre gă
ini și vaci nu mai știu să dis
cute, îneît un tovarăș din altă 
parte, care cunoaște situația, in- 
triad o dată în cancelarie, a spus

înainte, idealurile însă, domni
șoară, dacă sînt într-adevăr idea
luri, adică capabile sâ nască în 
tine acele energii nemaipome
nite caracteristice unui om care 
face totul ca să ajungă într-un 
punct, acestea nu se pot prăbuși 
cu una cu două. Ele îndeamnă la 
luptă, dau curaj, dezvoltă inte
ligenta, într-un asemenea mediu 
îl scot pe om în prim plan, îi 
dau dreptul de a vorbi, de a 
cere să fie ascultat. Ce s-a în- 
timplat, deci, cu dv. de v-ați 
așezat nu deasupra acestei „cloș- 
cârii-, cum o denumea acel 
oaspe, d tocmai dedesubtul, ori 
numai la marginea ei ? Nu cum
va, însuși idealul dv. era cam 
firav, cam subțirel ?

Ne întrebați ce vi. recoman
dăm. In nici un caz fuga. Ar fi 
fdacă aveți un ideab de-a dreptul 
rușÎDOtsă. Țipați, domnișoară I 
Treziți cloștile- Amintiți Cance
lariei In care intrări zilnic că a 
fi profesor înseamnă a fi model 
pentru alții, mai mici, si asta nu 
poti deveni ținînd iglițele și ghe
mele pe catedră. Amintiti-Ie că 
sînt intelectuali, adică oameni

0 SUPREMA 
ASPIRAȚIE

boci ziua intrebîndu-1 ironic pe 
director: jer mai face doșcâria 
d*. — referindu-se, desigur, 
Ia această atmosferă lipsită de 
orice orizont). Am pierdut, deci, 
Și eu orice avînt, și idealurile 
mele s-au pierdut cu totul. Mi-e 
groază să mă gîndesc la viitor, 
căci ar trebui să pun cap la cap 
aceste lungi ceasuri de plictisea
lă, lungindu-Ie cit o viată, și ar 
fi insuportabil. Nu văd scăparea 
decît în a fugi-...

Tntr-adevăr, dopotele care bat 
în această scrisoare sînt atît de 
grave, îneît dacă autoarea și-ar 
fi dat adresa n-am fntîrzia o 
clipă să luăm trenul ori mașina 
și sa alergăm acolo. Fiindcă 
ceea ce se întîmplă, conștient sau 
inconștient din partea acelor oa
meni (cu pregătire intelectuală !), 
care nu trec de limita unor in
terese primare, necesare, firește, 
dar care nu justifică prin de în
sele calitatea de om, este foarte 
grav. Totuși, stimată domnișoară 
(înțelegem ca sînte(i necăsători
tă), și mai nejustificată ni se pare 
atît de rapida prăbușire a visu
rilor, a idealurilor dv. 1 Nu cum
va avuseserăti doar impresia că 
dispuneați deja de un țel în 
viață, de un ideal ? $tim, mediul 

poate îngreuna mult un mers

trecu ti nu doar prin examene, ci 
prin cărți, prin lumi de idei...

Nu vă lăsațî copleșită de cloș- 
cărie, domnișoara ! Și nelăsîn- 
du-vă pe dv. n-o să-i lăsați nici 
pe ceilalți. Aceasta, întradevăr, 
este o luptă care merită să facă 
parte dintr-un ideal adevărat

3. Liviu S. (nu vă spunem nu
mele complet, și veți înțelege de 
ce): folosiți. în răspunsul pe 
care-1 dați, expresii care jenează, 
nu prin conținutul, ci prin for
ma lor : vorbiți în formule atît 
de generale îneît nu se mai știe 
unde sînteti dv., cel care exis
tați în realitate. Ancheta noastră 
cere o comunicare sinceră, nu 
declarații (c drept, unele copiate 
din unele referate șablonarde, 
ori învățate la niște ședințe ste
reotipa). Iar dacă o să ne spu
neți ca, în fiecare zi cînd va 
treziți, vă țineți singur o confe
rință despre idealul pe care-1 
aveți, n-o să vă credem : n-ați fi 
un om viu. Mai meditați...

4. Cineva care semnează 
M. I. K. este cuprins de un alt
fel de plictis deeît învățătoarea 
de mai înainte : „la ce bun, 
toate ?“ se întreabă el. E cineva 
care să pretuiască eforturile, 
dacă le-aș face, sentimentele

DATORIE
O fabula da 

AUREL BARANGA
Un câfel de buzunar 
Tntîlni un Saint-Bernard 
Și-l apostrofâ potaia 
Gudurîndu-se poltron :
— „Ai crescut cît Himalaia 
Cum sâ te mai ia mamaia 
în manșon ?*

Credeți c-a râspuns dulâul

MORALĂ 
Chelfâneald,
Cum ar fi fâcut, de pildâ, ori

șicare fabulist ?
Nici prin gînd, nici pomeneală •. 
Om serios, fugea să scape de la 

moarte 
Un alpinist.

I 
bune, dacă le-aș manifesto ? Are. I 
se pare, și unele greutăți materi- | 
ale (se știe că mai există și ase
menea greutăți), dar spune că nu I 
asta îl deranjează, ci oboseala I 
spirituală. Are 21 de ani și, din ■ 
cauza acestei stări incerte, fără 
nici o perspectivă, s-a întrebat I 
dacă n-ar fi mai bine să se „re- I 
fugieze în moarte" (!!). Deocam
dată „mai face o concesie", mai ■ 
speră să vadă ce va urma... !

Ce poti să răspunzi unui ast
fel de tînăr ? Am putea, dacă 1 
i-am ști adresa, să-l invităm să I 
stăm personal de vorbă cu el (Ia I 
noi în redacție este oricînd bine 
venit), ori să-i rugăm pe alți ti- I 
neri să-i scrie părerile lor. Nouă | 
cazul ni s-a părut însă intere- 
sânt prin altceva : el demonstrea i 
ză unde se poate ajunge atunci I 
cînd din viața cuiva lipsește ori- 1 
ce urmă de ideal, ce prăbușire _ 
interioară se poate produce în | 
tine însuți cînd ajungi la o ase- | 
menea stare de vid. Viața e pri
ma, suprema valoare de care dis- I 
punem, notam în articolul ante I 
rior pe marginea anchetei, dar I 
ca să devină viață omenească ea 
trebuie să capete un scop, să fie 1 
valorizată. Or. a găsi nn scop I 
a da un sens propriei vieți nu I 
depinde — după părerea noas
tră — In primul rind de alții, c’ ■ 
de dumneavoastră personal, prie- I 
tene M. I. K. Altfel. cum v-ați I 
închipui ca. în condițiile grele 

trecutului, în situația In care I 
sufereau poate ani grei de de- | 
tențiune oamenii care știau ce 
vor să facă în viața nu-și pier- 1 
deau o clipă încrederea în ideal I 
î$i apărau si nu-și zvîrleau în | 
noroi dreptul de a trai ?.Milioa- 
ne de exemple se pot da. și mi- I 
lioane de cârti se pot deschide | 
penLru a confirma acest simplu 
adevăr. Greutățile, deși nedorite I 
întîlnite de oameni adevarați- I
măresc temperatura idealului. I
conturînd și mai clar traiectoriile 
luptei. Ceea ce vă lipsește- dv. în I 
primul rind nu este ..ajutorul din I 
partea altora*4, ci propriul dv. 
ajutor. Unui tînăr sănătos nimic I 
nu-i poate da dreptul la aseme I 
nea gînduri, mai ales azi. li ru- ’ 
găm pe cititorii noștri, dacă este 1 
vreunul de altă părere, să ne co- I 
mumce de ce. 1

5. Și, în sfîrșit, scrisoarea cu 
care vrem să încheiem articolul 
de față își ia ca adresă o expre
sie apartinînd tînărul ui Costel 
Cîmu, din Aleea Nicolina, Iași 
El spune: „există idealuri mari 
și idealuri mici". Intr-adevăr.
expresia „ai un ideal mic", circu- 
lă. Ea reprezintă insă și o reali 
tate ? Pot exista și idealuri... 
mici ? După părerea noastră pol 
exista scopuri mărunte, ținte 
ușor de atins, apropiate. Idealul 
însă (dacă respectăm noțiunea) 
nu poate fi decît mare. El du
rează cît o viață. Te apropii me
reu de el, perfectionîndu-te ca 
om, dar îti lasă mereu în fața 
perspectivele deschise.

I

EUGEN FLORESCU

ANECDOTE
DIALOG INTRE DOI 

COLONIALIȘTI

Primul spunînd :
— înainte noi făceam con

cediile în colonii.
Al doilea plîngăreț :
— Astăzi aceleași colonii 

ne dau nouă concediu !

DOVADA

Tntr-un restaurant ticsit, un 
bătrînel se ridică de la masa 
Dentru a-și lua singur o 
ceașcă cu cafea-

Cînd revine, vede un tînăr, 
voinic, așezat pe locul său Ia 
masă.

— Scuzați, vă rog. spune 
bătrînelul. eu am rezervat 
acest loc.

— Dovada ? răcni tînărul, 
instalîndu-se mai comod pe 
scaun.

— Dovada este porția de 
plăcintă cu cireșe de pe 
scaunul pe care sînteti așezat 
dvs.

REGRET

Mama : ..Au fost cinci pere 
pe masă. Cum de n-au mai 
rămafe decît două ?“

Gigei : „Mimico, era întu
neric si nu le-am văzut pe 
toate".

LA ȘCOALA

Profesorul : „Titi. știi tu 
ce este un ^corp transpa
rent ?“

Titi : „Este un corp prin 
care se poate vedea

Profesorul : ..Poți să-mi 
dai un exemplu ?“

Titi : „Desigur, gaura cheii 
de la cămară."

teml.il
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MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, 
CORNELIU MĂNESCU, 
VA FACE 0 VIZITĂ

IN U.R.S.S.
La invitația guvernului so

vietic, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, 
va face o vizită oficială Sa U- 
niunea Sovietică, în perioada 
7—9 aprilie a.c.

Plecarea delegației 
P.C. din Israel

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Comunist din Israel, formată 
din tovarășii Meir Vilner, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Israel, Saliba Ham is și 
David Henin, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al parti
dului, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost salutată de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Consfătuire 
metodico-didâctică
Sub auspieiile societății de ști

ințe biologice — secția didactică 
— vineri dimineața au început 
în Capitală lucrările consfătuirii 
metodico-didactice cu tema „Pre
darea biologiei în școală în lumi
na noilor cercetări".

La consfătuire participă acade
micieni, profesori universitari și 
cercetători în domeniul biologiei 
din întreaga țară.

(Agerprti)

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România. NICOLAE CEALȘESCL. a primit din partea dr 
GUSTAV W. HEINEMANN, o telegramă în care se ipune :

Vă mulțumesc mult pentru felicitările dumneavoastră- tramume 
cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Repubhc^ 
Federale a Germaniei. Acest gest amabil m-a bucurat în moo 
deosebit

Primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațrunL

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan. 
ISMAIL EL AZHARI, o telegramă în care se spune :

Cu fericita ocazie a realegerii Excelenței Voastre ca președinte 
al Consiliului de Stat al României, ne face o mare plăcere mic 
ji colegilor mei, membri ai Consiliului Suprem de Stat ai guver
nului și poporului Republicii Sudan să vă transmitem felicitări 
cordiale împreună cu urările de fericire și sănătate pentru Exce
lența Voastră, bunăstare și prosperitate pentru poporul prieten 
al Republicii Socialiste România.

Sperăm în mod sincer că relațiile între țările noastre se vor 
întări și pe mai departe.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, a trimis tovară
șului IOSZEF CYRANKIEWICZ, președintele Consiliului de 
Miniștri «1 Republicii Populare Polone, următoarea tele
gramă :

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia exprimăm profunde condoleanțe fn legătură cu catastrofa 
aeriană de lîngă Cracovia și vă rugăm să transmiteți familiilor În
doliate întreaga noastră compasiune.

Vineri dimineața a sosit în 
Capitală o delegație parlamen
tară japoneză condusă de Fu- 
kunaga Kenji, membru al Di
etei Japoneze din partea Par
tidului liberal democrat, care 
va face o vizită în tara noas
tră. Din delegație fac parte de
putății Yamaguchi Shizue, 
(Partidul Liberal Democrat). 
Shimagami Zengoro (Partidul 
Socialist), Hîrose Hideyshi 
(Partidul Socialist) și Furuchi 
Hiroo (Partidul Liberal Demo
crat).

Vineri la amiază a fo*t sem
nată înțelegerea de colaborare 
pe anii 1969—1970 între Uniu
nea scriitorilor din .Republica

Institutul de petrol, 
gaze și geologie 

la 20 de ani
Cont ing.

SHEORGHE BĂNĂȚEANĂ

înființat în anul 1948, cu 
scopul de a da tării cadre in
ginerești pentru industria 
noastră petrolieră, Institu
tul de petrol, gaze ți geolo
gie sărbătorește in aceste 
zile două decenii de Activi
tate. prezentîndu-se cu un bi
lanț de realizări care îl si
tuează printre instituțiile de 
prestigiu ale învățămîntu- 

Uui superior din tara noas
tră. fiind de asemenea bine 
cunoscut in peste 55 de țări 
ale lumii.

Naționalizarea industriei 
petroliere, înfăptuită Ia 11 
iunie 1948. nevoia refacerii 
acestei industrii distrusă în 
Mire parte în timpul războiu
lui si a dezvoltării ei, a pus 
problema unui număr mare 
de cadre specializate, ceea 
ce a dus la înființarea Insti
tutului de petrol si gaze, la 
început ou 2 facultăți (foraj- 
extractie si tehnologia petro
lului). apoi, în 1950. înființîn- 
du-se facultățile de utilaj 
petrolier sf geologia petro
lului. în decursul anilor, 
profilul institutului s-a lăr
git. facultatea de geologie 
cuprinzând și secția de pros
pecțiuni geofizice, iar fa
cultatea de tehnologia extin- 
zînd pregătirea si în proble
mele petrochimiei.

în cei 20 de ani de activi
tate. institutul a dat tării 
peste 4 000 de ingineri. Multi 
din absolvenții institutului 
îndeplinesc munci de mare 
răspundere în aparatul de 
stat. în industrie. îft institute 
de cercetări, în învățămînt 
etc, Institutul se mîndreste 
cu faptul că mare parte din 
absolvenții săi sînt acei care 
au contribuit la ridicarea 
producției de petrol a tării 
noastre la nivelul actual de 
peste 13 milioane tone, pre
cum si la proiectarea și con
strucția unor noi rafinării, 
la proiectarea și construi
rea instalațiilor noastre de 
foraj ; multe au luat atîtea

premii internaționale și sînt 
foarte solicitate ia export.

Institutul de petrol, gaze 
si geologie este unul din pu
tinele institute din lume care 
pregătește ingineri ?i con
feră diplome de doctor în 
domeniul specialităților pe
troliere. Renumele. precum 
si profilul facultăților sale 
determină mulți tineri din 
străinătate să-și facă studiile 
la institutul nostru ; aceasta 
se reflectă tot mai frecvent 
în acrodurile culturale înche
iate de statul Vomân cu alte 
state, Dorința statelor de a 
cunoaște bogățiile subsolului 
lor și de a le scoate la su
prafață apare firească. mai 
ales în ultimii ani s-au des
coperit numeroase regiuni 
petrolifere noi. Astăzi, 20 • . 
din numărul studenților noș
tri sînt student! străini din 
36 de t&ri ; în d -rsul celor 
20 de ani de ex ?ntă. 840 
cetățeni străini din 56 de 
tărj (12 țări din Europa. 15 
din Aaia. 18 din Africa «i 11 
din America Latină), au ob
ținut titlul de inginer petro
list sau de doctor, au făcut 
•pecializarea în anumite do
menii la catedrele noastre 
sau în cadrul cursurilor post
universitare. organizate la 
institutul nostru în ultimii 4 
MU sub egida UNESCO.

Sărbătorirea a M de ani a 
activității Institutului de pe
trol.‘gaze șf geologie, reali
zările sale în cadrul dezvol
tării generale a tării în epoca 
construcției socialiste. mobi
lizează cadrele noastre didac
tice pentru a depune toată 
capacitatea și energia lor 
creatoare, la dezvoltarea in 
continuare a institutului, 
pentru pregătirea tot mal 
bună a specialiștilor petro
liști. Ia nivelul jtiinței fi 
tehnicii mondiale, buni cetă
țeni. luptători activi pentru 
ridicarea patriei noastre pe 
culmi tot mai înalte d» civi
lizație si progres.

Socialistă România și Uniu
nea scriitorilor dm R. D. Ger
mană.

Documentul prevede, prin
tre altele, organizarea de ma
nifestări culturale reciproce, 
schimburi de informații ăi ma
teriale documentare, vizite de 
scriitori, sprijinirea traduceri
lor din literatura țărilor res
pective.

Documentul a fost semnat 
de Virgil Teodorescu, vicepre- 
ședînie al Uniunii scriitor Jar 
din RomAnU, și Walter Ger- 
risc ti, împuternicit *1 Uniunii 
scriitorilor din R D

După vizita oficială făcută 
în țara noastră la invitația 
guvernului Republicii Socia
liste România, ministrul rela
țiilor externe al Republicii 
Argentina, dr. Nicanor Costa 
Mendez. împreună cu soția, au 
părăsit vineri dimineața Capi
tala, Indrepdndu-se spre 
Roma.

Vineri la amiază. Ion Coszna. 
membru al Consiliului de Stat, și 
Virile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerii or externe, au semnat 
în registrul de condoleanțe des
chis la Cancelaria ambasadoru
lui Republicii Democratice Con
go la București în legătură cu în
cetarea din viață a fostului pre
ședinte al R. D. Congo, Joseph 
Kasavubu.

Vizita delegației 
tunisiene

Delegația tunisiană, condusă 
de Mong! Slim, ministrul justi
ției, a făcut vineri dimineață o 
vizită ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, cu 
care a avut o convorbire oficială.

La amiază, ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, a oferit, în cin
stea oaspeților tunisieni, un de
jun la care au luat parte Corne- 
liu Mănescu, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Emil ian Nuceacu, 
președintele Tribunalului Su
prem, și alte persoane oficiale 
române și tunisiene. A fost de 
fată Mahmoud Maamouri, amba
sadorul Republicii Tunisiene la 
București.

In timpul dejunului. Adrian 
Dimitriu ji Mongi Slim au toas
tat în sănătatea președintelui 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba. și președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceauș eseu, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

Seara, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București, Mah
moud Maamouri. a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației tunisiene.

Au participat tovarășii Lean te 
Răutu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Adrian Dimitriu, Pompi- 
lin Macovei. președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Cu prilejul amersări eliberării Ungariei
Cu «dteftd c*X * • 

XXIV-a ar.;- '-'Ir: a el t-?răr 
Uaianei de jujul fascist, 
ambasademl Șepcii.;;.Popu
lare L'nțare la București. 
Joisef Vince, a ofeM Tineri ia 
azniazâ, un : octeil In saloane
le ambasade-

Au teat parte tovarâții 
Gheorxhe ApostoL Iosif Banc. 

Petrescu, vicepre- 
șed’nt* al CcnsJitUsi ce Stat. 
Ion Bain. Ten Cri'ivn, Aure! 
Moffa. Xirdice t-izenc. mir.iș- 
tr.. VîsJc Șentfe ic '1. “ âj 
ministrul; exlnar.ă,
rcmrfwcâtori aj > taiienr,:; 
c-ntrale s: «rțan-r^'i «sfer.est. 
rumeni se ț-.usțâ. *rtl șt cui 
-.’-'ri cer—*-. ți cfl-.erl supe
riori. ziariști.

A j participai - i ăe — :-ste.: 
diplomatice »:rr--’ zla Baoe- 
rești și al;i m-H-T, ter; 
lui diplomatic.

*
Cu pri-aiKl oesei dr-a Î+-» 

aniversări a eUberar Vte- 
gariei de sa® .ng-ci fasesL 
amt lorul R P Ungare «s 
Buc irei». Jnresf Văsce, 
ț;t de membra ambasadei a 
depui vineri co
roane de Cor- te •
eroilor lupte? pentru iSrrj- 
tea popcraău; r. a pă'.rtei. 
pentru soetabsm. ji -a M—-:- 
mentul emCcr sc-.e.:;; S" 
Capitală.

La solemmt»*d au partici

pat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe ți 
Ministerului Forțelor Armate. 
La Monumentul eroilor so
vietici au foat prezenți. A. V. 
Basov, ambasadorul Uniun.i 
Sovietice ia București, ți 
membri ai ambasadei.

Cu prilejui calei de-a XXIV -a 
a.niveniri a diberLr< Ungari-: 
«ie snb ț im) faacât nai sad - 
ml Repvțftetj Papolare Uneue 
la Rixc—ri Jszset Vine». » 
rostit ■ cuiUntasF l» posturile 
noastre de p teievjrase

~LiîxruT rrnBțuW kv
. i ? 1- : af î?:

EKghlirr.

. 40 DE ANI DE LA CONGRESUL SINDICATELOR UNITARE

DE LA TIMIȘOARA

ADUNAREA FESTIVA
La Timișoara, centru muncito- 

re«c ca vechi tradiții în mișcal*ei 
revîuuțjooari din țara noastră, ■ 
avut foc vineri după-amiază, în 
«h Operei. <J adunare festivă 

de Consilia] Central 
jJ Ucranii Generale a Sindicate- 
for, ea pnfopd unvmâni a 40 
de am U Congresul sindicate- 
for unitare dm România, ținut la 
T'PTtțrun între 2 și 5 aprilie 
19C3.

în prffiMhul adunării an lnat 
kc Constantia Drăgan.

al Comtetuhn Executiv 
al CC al F-CJL vicepre-
vcdmte al Cosssahultd Central al 
t’axvsi»-: Generale a Sindîeataloi 
dxr R.-=t-1xk, Chenrthe Petreicu. 

al CcaKJrurii C«itra] al 
L;.QS.R_ Aler^dra Senoovici.

ai Central
«f P€-R- Talese», prim- 
seeret?* iî ptfîețean
"Hssis ai F președ r:tefo

r^ar. F.reen. pceștCnreie Corni- 
ji fcdcțeAn al «ndxa-

muncitorești din România, parti
cipant! la Congresul sindicatelor 
unitare, reprezentanți ai oameni
lor muncii din localitate. In sala 
erau prezenți veterani din Timi
șoara și din alte orașe ale țării, 
foști delegați la Congresul sindi
catelor unitare din 1929, membri 
de partid din ilegalitate, activiști 
ai Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor și ai or
ganelor locale sindicale, nume
roși oameni ai muncii din între
prinderi și instituții.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Drăgan, ca
re, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a transmis un salut 
călduros vechilor militanți ai miș
cării muncitorești și sindicale din 
România prezenți la adunare, 
alături de reprezentanții de as
tăzi ai muncitorimii timișorene. 
Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, însemnătatea Congresului 
sindicatelor unitare ținut la Ti
mișoara, moment de seamă în

istoria luptelor conduse de P.C.R. 
pentru realizarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare din 
țara noastră.

Despre semnificația aniversării 
a 40 de ani de la Congresul sin
dicatelor unitare ținut ia Timișoa
ra a vorbit tovarășul Alexandru 
Sencovici, vechi militant al miș
cării muncitorești din România.

★
In încheierea adunării, forma

ții artistice ale sindicatelor și in
stituțiilor de artă din localitate 
au dat un spectacol festiv.

★
în cursul dimineții, foștii dele

gați la Congres, prezenți la Ti
mișoara cu ocazia acestei ani
versări, au vizitat Clubul munci
toresc „2 aprilie 1929“, locul 
unde s-au desfășurat lucrările 
Congresului sindicatelor unitare, 
precum și diferite întreprinderi, 
Universitatea și noile cartiere ale 
orașului.

Seara, în onoarea oaspeților, 
Consiliul județean Timiș al sin
dicatelor a oferit o masă tovă
rășească.

(Agerpres)

MERIDIAN
• Etapa a treia a Turului ci

clist jitemițioMl A--.âhs, des
fășurată pe un traseu' In lungi
me de U0 km pini la Coestaa- 
tine, a revenit lui Gcsta Petter
son fSuedia). cronometrat In 
5h «'34’*. Etapa a 4-a. Constan
tine—Annaba (ISO kzn), a revenit 
Iui Gonfichnrek. (R_ D. Germană 
în 4h3T4S”. Cu același timp au 
fon cronometrați al ti 9 aler
gători, printre care au figurat 
și cicliștii români Tudor Vasile 
si Ciumeti. clasați pe locurile 
1 și respectiv 9. In clasamentul 
general individual conduce G. 
Petterson cu 19h 23’45”. urmat de 
Mickein (R. D. Germană) la 
5’25”.

• Partidele disputate în ziua 
a doua a turneului internațional 
feminin de handbal de la Bu- 
huși s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Confecția București 
— Spartak Subotița 19—9 (8—4) ; 
Textila Bufniși — Goldberger 
Budapesta 12—12 (6—7).

• S-a stabilit ca boxerul de 
cat. grea, Joe Frazier, campion 
al lumii (versiunea statului 
New York), să-1 întîlnească pe 
Jimmy Ellis, deținătorul centu
rii forului World Boxing Asso
ciation. învingătorul din acest i 
meci va fi recunpscut oficial 
campion mondial la „toate ca- ' 
tegoriile". Meciul se va desfă
șura la 17 iunie, la Houston.

• în primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
Europei Centrale" la fotbal, la 
Viena s-au întîlnlt echipele Wie
ner Sport Klub și Union Teplice 
(Cehoslovacia). Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (1—0). Returul acestui 
joc va avea loc la 30 aprilie 
la Teplice.

• Numeroși spectatori au ur
mărit la Tbilisi returul semifi
nalei „Cupei Cupelor*4 la bas
chet masculin dintre formația 
locală Dinamo și echipa Pa- 
nathinaikos Atena. BasChetba- 
liștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 103—71 
(50—29) si s-au calificat pentru 
finala competiției.

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 14 

Etapa din 6 aprilie 1969

.V* Ciuj — steaua «■ *
Vagonul — Rapid x
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. 1 
Jiul — Poli. Iași 1
Petrolul — „U“ Craiova x
Farul — F. C. Argeș 1
St. roșu — Poli. Galați 1
Metalul Tr. S. — C.F.R. Arad x 
Cagliari — Milan 2
Inter — Torino 1
Juventus — Napoli 1
Verona — Fiorentina 2
Bologna — Roma x

DQUĂ INTERVBURi IPENTRUI DV.
Dumitriu II: „AM DN 

DOR DE FOTBAL
FatbâJsj i lb plia» *♦-

taaiiiAfte țeaacce primăverii 
aa predai e <x>4erir te cemea- 
txriL Ce f*ee CTA ? Ciae ti 
retreprate ? Vem cfodpi »■ ■■ 
la Aieaa ? la avaiaaaa dt sa- 
biectc ia aiiai că primăvara a- 
eeas&a a detoatax ea aa mare 
abseat : Damifrie IL Nativ pea- 
fri eaxe i-am sciicitai aa iater- 
via talger ea I Iatrrbiri

1 — Emile vpaae-mJ te re<. ta
arinal riad, earn te ea si-
năialri ?

— absolut si tra
tamentul pe care l-am urmat 
si-au spus CU VI.'I MU. Mă simt 
excelent sf asn un dor de fot
bal.. Axrum ciad echipa merge 
stau w *-i:4 ca pe jar.

2 — Ai ficat a călătorie 1> 
Aachea. Ce te-a impresianil 
mai mult acolo ?

— A juca fotbal în R.F.Q, 
este un lucru extrem de greu. 
Aici se practică un fotbal, în 
primul rînd. de angajament fi
zic. Toate jocurile sînt consi
derate Ia fel de importante și 
lupta pentru ocuparea unui Ioc 
în edhipă este pe viață și pe 
moarte. Puiu Ionescu mi-a măr
turisit că abia aici a înțeles cît 
de aspru e fotbalul.

3 — Spnne-mi, te rog. cum a 
fost primit Puiu de suporterii 
echipei Alemannia ?

— simpatia
spertavortiar repede prin zorul 
său tehnic- Anridentul pe care 

’.-a «ufent l-a tănut o vreme 
departe de stadion. Reintrat în- 
^-un meri la Aachen, la sfinți

te 
numeîe. 
primul 
se face 
ds lim-

cefor 99 da minute. M 
soecutari îi scandau 
Ziarele au scrii că este 
fotbalist străin căruii i 
o altfel de mamfertxre 
pa tie.

4 — Ce părere si ăe 
fartanes lut de Rapid 1d 
lulil ieșea ?

— As numi acest start 
start al redresării morale a 
Ier*irului. Antrenorii au 
echipei si fiecărui jucător încre
derea în propriile forțe. încre
dere care s-a amplificat pe .fon
dul unui climat de disciplina 
generală.

5 — Duminică, Rapidul joaeă 
un meci important pentru confi
gurația viitoare a clasamentulni- 
Ce pronostic dai ?

— Jocul bun al apărării mă 
obligă' să cred într-o victorie 
sau cel puțin un meci #gal.

6 — Neagu și Mazurachis sînt 
pe cale să formeze un cuplu. 
Cu care ai prefera să joci la re
întoarcere în echipă?

— Cu... amîndoi. Poate Ma
zurachis va fi retras, poate...

7 — Pentru că sintem la capi-

ce Darere 
intîlniri

rtartul
ac-

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

(AZI $1 MIINt)
• BOX : Finalele campio

natelor naționale. Sala Flo- 
reasca, sîmbăta de la orele 
18,30 și duminică de la ore
le 10.

un 
co

red at

talul pronosticuri, 
despre apropiatele 
la Atena și Lausanne ?

— Atena ? Dacă la tradiție 
băieții vor adăuga o mare pu
tere de luptă, un joc calm în 
apărare și unul de scoatere din 
ritm a adversarului Ia mijlocul 
terenului, victoria nu ne poate 
scăpa. Mf^iul de la Atena este 
unica șansă pentru noi. Elveți
enii sînt mult mai... necruțători.

8 — Cînd vei juca iarăși fot
bal ?

■— Mi-aî pus o întrebare 
cumplit de dureroasă. Asta în
treb și eu pe medici. Mi se răs
punde mereu : „Ai răbdare, 
Emile, cit de curînd44. Mîine aș 
intra pe teren dacă n-aș fî în
vățat o nouă disciplină. — dis
ciplina medicală.

• VOLEI i Dinamo — Pro
gresul București (m) și Uni
versitatea — A.S.E. (f). Sala 
Dinamo, sîmbăta de la orele 
17,30 ; Medicina — Rapid 
București (f), sala Progresul, 
sîmbătă de la orele 18 ; Du
minică, în sala Giulești, de 
la orele 8 : Flacăra Ro
sie — Politehnica Galați (f) ; 
I.E.F.S. — Politehnica Brasov 
(m) ; Semănătoarea — Elec- 
troputere Craiova (m) ; Con
strucții — Vagonul Plo
iești (m).

• NATAȚIE : Concurs in
ternațional de sărituri de la 
trambulină. Bazinul Floreas- 
ca, sîmbăta si duminică, de 
Ia orele 10 și 17,30.

CORNEL IONESCU

• POPICE : România — 
Cehoslovacia (j) masculin și 
feminin. Arena ,,Voința" (ca
pătul tramvaiului 5) sîmbăta, 
de la orele 16 și duminică 
de la orele 8.

u

De 
in 
le

A BOXULUI"

„SĂPTĂMlNÂ

Nicolae 
Gîju o discuție cu „cărțile pe 
față" despre... Gîju. Fără eschive, 
fără ocolișuri și fără teama de 
adevăr. In jurul campionului 
nostru european — unul dintre 
boxerii cei mai iubiți de specta
torii sportului cu mănuși — au 
apărut de la o vreme o mie de 
semne de întrebare. Gîju nu mal 
e Giju ? Ce s-a întîmplat ? 
ce pierde meciuri pe oare, 
mod normal, ar trebui su 
cîstige extrem de ușor ?

într-o repriză de... sinceritate 
trebuie să lămurim lucrurile.

— Mie gazetarii mi-au făcut și 
bine și rău... Cînd am cîștigat 
m-au ridicat în slăvi. Cînd am 
pierdut, au fost necruțători. Unii 
au lovit si... sub centură. Asta 
m-a durut cel mai mult. De ce 
au procedat astfel ? In box există 
și... înfrîngeri. Chiar și un cam
pion european poate avea zile 
negre. Uneori poate am avut 
nevoie de mai multă înțelegere, 
de cuvinte calde, care sînt mal 
folositoare la durere decît la 
bucurie...

— Nu cred că ai dreptate. Al 
întotdeauna o „presă 

lăsăm asta... Se 
des in ultimul

avut 
hună". Dar să 
vorbește cam

• CICLISM : „Circuitul, 
Vcința". Traseul — „bucla14' 
bulevardului Leontin Sălăjan 
(Balta -Albă), duminică de la 
orâ 10.

Manifestările consacrate a- 
niversării a două decenii de 
la înființarea Institutului de 
petrol, gaze și geologie din 
București au început vineri 
dimineața printr-o ședință 
festivă care a avut loc în 
aula institutului. Au parti
cipat conducători ai unor 
ministere, instituții centrale 
si de învățămînt superior, 
academicieni, cercetători din 
institutele Academiei și dd® 
partamentale. studenți.

In cadrul ședinței a luat 
cuvîntul prof. dr. docent 
Mihai Bogdan, rectorul In
stitutului, care a trecut în 
revistă succesele obținute de 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie.

în cuvîntul său, acad. 
Stefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, a subliniat, 
printre altele, că împlinirea 
a două decenii de la organi
zarea Institutului de petrol, 
gaze si geologie se înscrie ca 
un eveniment de seamă pen
tru școala, economia $i știin
ța românească, sărbătorirea 
evenimentului constituind 
încă o dovadă a prețuirii și 
grijii permanente pe care 
partidul și statul o manifestă 
pentru învătămîntul nostru.

Au mai rostit cuvinte de 
salut ing. Nicolae Toader. 
ministrul petrolului. Marin 
Rădoi, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., acad. Gheorghe Mur- 
fieanu, primul rector al in
stitutului, Inginerii Ion Ma- 
nolescu si Anghel Popescu, 
în numele absolvenților, 
prof. univ. Constantin Din- 
culescu, membru corespon
dent al Academiei, președin
tele Consiliului Național al 
inginerilor și tehnicienilor. 
$i studenta Ana Martinciuc.

După încheierea ședinței 
festive, asistenta a vizitat 
expoziția documentară ame
najată în incinta institutu
lui. Au început apoi lucrările 
sesiunii științifice jubiliare, 
pe agenda căreia sînt în
scrise comunicări privind 
geologia stratigrafică, mine
ralogia și petrografia, geolo
gia aplicată și prospecțiuni
le geofizice, forajul sonde
lor șî exploatarea zăcămin
telor de petrol si gaze, ingi
neria chimică, tehnologia 
petrolului și tehnologia pe
trochimică. utilajul pentru 
schelele petroliere.

Sesiunea continuă.
(Agerprea)

(Unrwre din pag. I)

contemplă el nu coutfi 
doar semnele unor in
scripții posibile, ci, mai 
ales, trecerea razei de 
stea ori cantitatea de lu-
minâ de lună înmagazi- 

\ natâ în atomi.
Citindu-I( am avut ra

pida, neapărata viziune 
a unei cârti scrise cu 
procedeele cărții despre 

f naiduc — despre Emines- 
cu la București.- Există 
extrem de puține măr
turii despre anii petre- 
cuți de Eminescu în ora- 

’ sul care avea sâ-i fie și 
loc de îngropare, și isto
ricul literar s-a văzut ne
voit sâ citeze, iarăși și 
iarâși, aceleași citeva 
date clasice (jurnalul lui 
Maiorescu sau amintirile
lui Slavici), ori dubioase
le pagini scrise de câtre 
autori obscuri cu speran
ța nu de a slăvi, ci de a 
se „lustrui" pe ei. Și,

totuși, nu ne putem li
mita la ceea" ce gene
roasa (și misterioasa, 
prin uriașa cantitate de 
material necercetat) Bi
bliotecă a Academiei ne 
oferă spre cunoaștere, 
trebuie să abordăm mij
loacele unor investigări

SCAFAN
DRUL 

totale, detectjviste aproa
pe. Mâ gindesc la răs
foirea unor pubficafii 
despre core,, din capul 
locului, se știe că nu sînt 
legate, de existența poe
tului, dte escaladarea ar
hivistică (mișcare direct 
proporțională cu a sca
fandrului.. 4, • colecționa
rea dotelor celor mai di
verse ori aparent inutile, 
etc., etc. Da, vreau să

pietrele de 
cqre a 

trecut EmineScu. Vreau să 
știu cînd □ răsărit — și 
a apus —- soarele bucu- 
reștean’al lui 15 iunie 
1889, vreau sâ privesc 
prin sticla ferestrelor 
prin care ochii lui cu pri
vit, sâ ating clanțele de 
uși de el atinse.-S-ar pu
tea contura un mai exact 
contur al poetului, în 
măsura în care e posibil 
s-o facem și- aș vrea ca 
Mihai Stoian (ori altul) 
să-și asume aceasta ^da
torie de interes suprem 
(dacă nu atît pentru not, 
pentru viitorime, care nu 
ne va ierta câ am Ffisat 
să se treacă în neant pa
șii Luceafărului) și, de va 
ti nevaie, toti ceî ce 
trăim sub zodia emines
ciană îl vom ajuta să 
ducâ.la împlinire visul q- 
cesta, cartea despre Emi- 
nescu-Necunoscutul.

știu toate 
coldarîm .peste

timp că steaua ta a început 
apună, că...

— îmi place modul franc 
care-mi vorbești. Atunci afli 
steaua mea de-abia de-acum în
colo va începe să strălucească 
mai puternic.

— Cum să îhțeleg replica 
încredere în propriile forțe 
lipsă de modestie ?

— Cum vrei. Dar eu mă 
nosc mai bine și am dreptul 
am ultimul cuvînt.

— Te-am văzut la Sibiu, 
meciul cu bulgarul Savov 
deși arbitrii te-au frustrat 
victorie, tu nu ai fost... Gîju. 
Mi-am adus aminte de înfrînge- 
rea de la Belgrad, de înfrînge- 
rea de la Olimpiadă.

— Of, Olimpiada 1 Nu-mi mal 
aduce aminte, că plîng iar. N-ai 
de unde sa știi că am plîns după 
Olimpiadă. Dar. află că am 
plîns...

— Fără teatru. Ce s-a întîm- 
plat, de fapt, cu tine ? Ești greoi, 
boxezi crispat, chiar fără vlagă, 
reflexele — formidabilele tale 
reflexe — par tocite, zac, undeva, 
înecate în lene... Ai îmbătrînit ?

— Glumești ? Am 25 de ani I 
Nici gînd să pun mănușile în 
cui !

— Atunei ?
— Atunci... Nici eu nu-mi dau 

bine seama ce s-a întîmplat cu 
mine...

— Mai corect 
timplă...

— Nu, corect 
tîmplat. Cred, 
mi-am 'revenit, 
formă excelentă,..

.— Ascultă. Nicolae, Ui place 
vinul ?

• FOTBAL : Meciuri de 
divizia A. Progresul — Cri- 
șui Oradea, stadionul Repu
blicii, duminică de la ore
le 11. Dinamo bucurești ■— 
Dinamo Bacău, stadionul Di
namo,' duminică de la orele

Finalele naționale 
O ADEVĂRATĂ

ar fi : ce se în-

este : cț s-a în- 
sînt fiigpțj oă 
Mă simt intr-o

îmi place 1 Adică așa, ca 
oricui... Un pahar, douăA. De ce 
întrebi ?

— Am auzit că hei cam mult. 
Am auzit că de cîteva ori al 
chefuit. Te-ai îmbătat de necaz ? 
Să știi că nici suecesele și nic ta 
insuccesele nu trebuie înecate 
în vin...

— Nn este adevărat 1 Adică, de 
băut am băut, dar nu ca să-mi 
pierd capul. Dan lumea exage
rează. Dacă te vede cu un pahar 
în față, gata te-a și taxat : bețiv ! 
Si nu este cazul meu. Dar să 
Știi, am terminat cu paharul.

— Și fumatul ?
— Ah ! Tot gura lumii...
— Se mai spune că după ce ai 

cucerit centura de campion eu
ropean, ai devenit un îngimfat, 
că la antrenamente...

— Nimio din toate acestea. 
Pur și simplu o perioadă neagră, 
pe care am depășit-o. Simt eu 
că am depășit-o 1

Am pus punct acestei discuții, 
poate neplăcută pentru campio
nul nostru. 11 așteaptă două în
treceri grele : campionatul na
tional și campionatul european. 
Două mari ocazii de reabilitate 
pe care Gîju, sper, le va folosi.1 
Optimismul suu este tonic.

P. TEOFIL

Campionatele internaționale
de natație ale României

La Cluj 
9-a ediție 
naționale 
niei. In 
înotătoarea română Cristina Stă- 
nescu a cîștigat proba de 100 m 
bras, stabilind si un nou reeprd 
național cu timpul de l'20”9/10. 
A doua victorie a culorilor noa
stre a fost obținută de Dionlsie 
Naghi în proba de 400 m mixt 
cu timpul de 5’06”7/l-0. Iată câș
tigătorii celorlalte probe : 100 m 
liber bărbați : Roberto Pangaro 
(Italia) 56”4/10. Concurentul ro-

a început ieri cea de-a 
a campionatelor inter- 
de natație ale Româ- 
prima zi de întreceri,

mân Hans Șchier a ocupat lo
cul doi cu timpul 56f’5/10 ; 100 m 
spate bărbați : Victor Filimonov 
(U.R.S.S.) l’01”2/10 ; 200 m liber 
fete Marianne Heidel (R.D.G.) 
Tlt“ : pe locul doi s-a clasat 
Cristina Balaban (România) — 
2’20”8/10 — nou record român ; 
200 m spate fete : Barbara Hof- 
mâister (R. D. G.) — 2’32”4/10;

' reprezentanta noastră Anca An
drei s-a situat pe locul doi cu 
2’40”4/10 ; ștafeta 4x 100 m liber 
bărbați : Steaua București 3’56” 
8/10.

Astă seară, pe ringul instalat la 
Floreasca, 87 de pugiliști iau 
startul în finalele campionatelor 
naționale de box. 11 centuri tri
colore de campioni își așteaptă, 
așadar, pretendenții. Toți cam
pionii anului trecut sînt prezenți 
la finale. Vj-i mai reamintiți ? 
Ganea, Ciucă, Gîju, Simion, Cu- 
țov, Antoniu, Silherman. Covaci, 
Chivăr, Monea și Alexe vor avea 
misiuni dintre cele mai dificile. 
Asaltul „outsiderilor“, ambiția 
unor tineri boxeri care s-au im
pus la zone, ca și dorința fiecă
rui pugilist de a obține „viza" 
forului de specialitate pentru a- 
propiatele europene sînt, laolaltă, 
criterii care ne îndreptățesc să 
anticipăm o luptă acerbă pentru 
întîietate. O luptă de Ia care noi,. 
spectatorii, așteptăm să ofere un 
spectacol atractiv și captivant, de 
o deplină corectitudine.
t Cum se . vor solda duelurile 

Gîju — Nedeleea și Mariuțan — 
Alexe ? „Bătrînul" Mariuțan a a- 
nunțat că vrea sa se retragă cam
pion... Organizatorii au făcut e- 
forturi să asigure toate -condițiile, 
pe măsura prestigioasei întreceri. 
Sarcina conducerii dificilelor 
partide a fost încredințată unui 
corp numeros de arhitri-ju- 
decătpri. Alături de cei 26 de ar
bitri români vor mai oficia și 
trei „neutri" de renume : Wolf 
(R.D.G), Kelemen (Ungaria), 
Laukedrey (Polonia).

Astăzi, în prima zi a marato
nului pugilistic, vor urca în ring 
12 perechi; cîte patru din cate
goriile semimuscă, cocoș și semi- 
ușoară.

Pe parcursul întrecerii „săpta- 
■ mînii boxului" într-o singură zi, 
vineri 11
spectatorii 
gaz.

îiitr-o singură zi, 
aprilie, pugiliștii și 
vor avea un scurt ră-

VIOREL KABA
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ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR CELOR PATRU MARI 
PUTERI • JARRING ÎȘI ÎNTRERUPE MISIUNEA • NOI 

ISRAEL Șl R.A.U.INCIDENTE ÎNTRE
• LA REȘEDINȚA particu

lară a ambasadorului Franței la 
O.N.U., Armand Berard, a avut 
loc joi prima reuniune a repre
zentanților celor patru mari puteri 
consacrată examinării mijloacelor 
de a se obține o soluționare po
litică, pe căi pașnice, a con
flictului din Orientul Apropiat. 
La această reuniune, alături de 
ambasadorul Franței, au partici
pat reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai S.U.A., Charles Yost, 
Marii Britanii, lordul Caradon, și 
U.R.S.S., Iakov Malik.

După convorbiri care au durat 
peste 4 ore, participanții la a- 
ceastă reuniune au dat publici
tății un comunicat în care se 
subliniază că problema examinată 
„a fost abordată pomindu-se de 
la rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 pe 
care o acceptă și o sprijină în 
întregime". Ei „au reafirmat 
sprijinul lor față de misiunea 
ambasadorului Jarring' — se 
spune mai departe în comunicat

„Cele patru mari puteri — 
arată documentul difuzat — sînt 
de acord că situația din Orien
tul Apropiat este gravă și ur
gentă și nu trebuie să se permită 
ca ea sâ compromită pacea și 
securitatea internațională". Anun- 
țîndu-se că în cursul primei în- 
tîlniri au fost abordate probleme 
de fond și s-a început definirea 
domeniilor asupra cărora există 
un consens general, comunicatul 
relevă că discuțiile au reflectat 
„grija comună de a se realiza 
progrese grabnice’ și indică fap
tul că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va fi informat 
pe larg asupra evoluției convor
birilor care vor fi particulare și 
confidențiale. S-a menționat, de 
asemenea, că vor fi menținute 
contacte cu toate părțile intere
sate.

Participanții la convorbirile 
cvadripartite au hotărît ca viitoa
rea reuniune să aibă loc Ia data 
de 8 aprilie. Ședințele se vor des
fășura prin rotație, la reședințele 
ambasadorilor celor patru mari 
puteri.

După încheierea primei ședințe, 
reprezentantul permanent al 
Franței la O.N.U., Armand Be
rard, a făcut o vizita secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
pe care l-a informat asupra des
fășurării consultărilor «i i-a remis 
în mod oficia] 
adoptat.

• AGENȚIA 
PRESSE, citind

mate ale O.N.U., anunță 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
secretarului general U Thant 
în Orientul Apropiat, își va relua 
funcțiile de ambasador al Suediei 
în U.R.S.S. în cursul lunii aprilie 
și va ramîne la Moscova în aștep
tarea unei evoluții a situației din 
Orientul Apropiat și a consultă
rilor dintre reprezentanții la 
O.N.U. ai celor patru, puteri.

Jarring își va relua misiunea în 
Orientul Apropiat imediat ce si
tuația o va cere sau la solicita
rea lui U Thant, a părților inte
resate sau a altor puteri. Ace
leași surse au indicat că Jarring 
consideră ca fiind inutil să du
bleze eforturile depuse în pre
zent de cefe patru puteri pentru 
& se găsi o soluție pașnică a con
flictului în Orientul Apropiat 
Răspunsurile pe care fe-a primit 
la chestionarul remis de el guver
nelor Israehdjtn. R-A.U-. Iorda
niei p Libeswfeă cu exeepț-i 
unor pasaje < nuutV.zîe ca avtnri 
un caracter au fost
remise icpn1 rr k ON.V.
ai celor patru puteri.

• CAIRO. — Fjcrvă qob co
municat dat pcbbcstzp; de 
major al armata ĂLA.L\ deasa- 
pra canalului de Soea a xvzt 
vineri dimineața an dud de ar
tilerie între forțele egiptene st 
israeliene, pe im front de ® de 
kilometri. Comflxăatnl
nează că unități israeliezse 
deschis focul în regiunea Soezu- 
lui, iar forțele egiptene an ri
postat.

• TEL AMV. — Un ii i - 
cat militar dat publicității la Tel 
Aviv menționează că 'meri, la 
ora 10,30 (ora locate , farțde e- 
giptene au deschis focul asupra 
forțelor israehene ftațifikk fa 
zona Mitleh. Puțin tsaap Man tu- 
riu. menționează cctetRnâratnL n- 
nitățile R_A_G. an bc^bardaf > 
pozițiile israefeane dân regnata 
portului TewfiE

Forțele isiaeliene an r. postai, 
tragind asupra unrtătdor ecțJte- 
ne stabonate de ceabStf part* 1 
Canalii Ini de Soez.

militare de-

VIZITA

fortificate 
am erica no-

ale patrioților 
sud vietnamezi

Revizuiri
la Ottawa

comunicsiui

FRANCE 
surse infoc-

Macovescu in Olanda
HAGA 4 (Agerpres) — Amba

sadorul României la Haga, Geor
ge Elian, a oferit un dejun cu 
ocazia vizitei pe care o face în 
Olanda George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

La dejun au participat Joseph 
Luns, ministrul afacerilor exter
ne al Olandei, E. Schiff, secre
tar general, J. A. de Ranitz, di
rector general al . afacerilor po
litice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Olandei.

A fost prezent ambasadorul 
Olandei la București, Dvrk van 
Eysinga.

în timpul vizitei în Olanda 
a primului adjuntt al ministru
lui afacerilor externe al Româ
niei au avut loc convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Olandei, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Corespondenții aflați 
la Saigon sînt extenuați 
de zvonurile care îi 
asaltează. Din anturajul 
lui Thieu pornesc ne
numărate vești prin 
oraș pentru ca, denbi- 
cei, informațiile „ultra
secrete" sînt destinate 
unui maximum de pu
blicitate. Consilierii 
generalului au învă
țat ceva din stilul ame
rican de reclamă. în- 
cereînd cu modestele 
resurse de care dispun 
în materie de imagina
ție să mulțumească ca
priciile Iui Thieu. Zvo
nurile care se nasc ful
gerător dar dispar la fel 
de fulgerător nu-1 sa
tisfac pe „președinte". 
Ei dorește o persisten
ță a noutăților furnizate 
cu titlu „confidențial" 
de către subalternii 
săi. Ultima mostră de 
acest gen o aflăm din- 
tr-un cotidian parizian : 
la Saigon se vorbește 
cu suspectă insistența 
despre o remaniere gu
vernamentală. Schim
bări de miniștri au mai 
fost. Uneori, schimbă
rile s-au produs atît de 
repede că nici repor
terii n-au putut memo
riza cu exactitate lista 
guvernului. Deci, iarăși 
modificări în fotoliile 
ministeriale. Dar, de 
asta dată, nu va fi o

a

în cursul nopții de joi 
spre vineri, forțele 
Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul 
de sud au atacat peste 
zece poziții 
ale trupelor 
saigoneze.

peoclamarea Legii marțiale, armata

Astfel, instalațiile 
ținute de forțele americano-sai- 
goneze în orașul Kien Tuong, la 
77 kilometri de Saigon, au fost 
bombardate de forțele patriotice. 
Totodată, patrioții au lansat ra
chete asupra taberei de la Phuoc 
Vinh a primei divizii aeropurtate 
americane. Noi ciocniri între u- 
nităti ale F.N.E. și trupele ina
mice au avut loc, de asemenea, 
la numai 25 kilometri de Saigon, 
precum și în Delta Mekongului.

Bombardierele gigantice ame
ricane „B-52", au efectuat în ul
timele 24 de ore raiduri în pro
vinciile Tay Ninh și Long An.

DELEGAȚIEI
U.T.C. IN BELGIA • VACLAV PLESKOT. secre

tar ae stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R. S. Ceho- 
amraee. care s-a înapoiat dih 
viata făcută la Paris, a decla
ra: oBui corespondent al agen
ției C-TJC că convorbirile avute 
ia ‘.jm*-’-» franceză au urmărit 
La primul rînd restabilirea rela- 
țuloT culturale, tehnice si eco- 
ncrr.îce precum și a dialogului 
pal-tie dintre Cehoslovacia și 
Franța. Totodată au fost abor
date probleme privind secu
ritatea europeană și posibilita
tea convocării unei conferințe 
europene In această problemă 

jf diferite aspecte ale si- 
caațieî internaționale actuale.

FSesxc: a subliniat că a fost 
rtlBMtta invitația adresată de 
președintele guvernului federal

Sărbătoarea poporului ungar

Festivitățile de
B l ii <F EST a 4. —

Afpwpnou Al

”i naticoa^. la F ‘
loc o ma_£ lî** « tzne-
retului ia care an paracrzial 
10 000 de tineri, precum ja nu
meroși locuitori ai orașuim.

In tribuna oficială din fața 
monumentului lui Lenin din Pia
ța Parărilor, au luat loc Losozt- 
ezi Pal, președintele Consituhii 
Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare, membri ai Biroului 
Politic al C C. al PM-S.U . 
membri ai guvernului conducă
tori ai organelor kxafe de partid 
și de stat, veterani ai miy-âr.: 
muncitorești din Ungaria, repre
zentanți ai unor defegații de ti
neret din țările socialiste sosite 
pentru a lua parte la festivită
țile consacrate eliberării Unga
riei.

A ax-ut loc o demonstrație 
sportivă, în cadrul căreia mii de 
tineri, elevi, studenți, muncitori 
îmbrăcațî în costume viu colo
rate au prezentat exerciții de 
gimnastică. A avut loc, apoi, tra
diționala festivitate a aducerii 
steagurilor sub care, de-a lungul 
anilor, au luptat pentru elibera
rea patriei lor cei mai buni fii 
ai poporului ungar, steaguri în

remanieresimplă
dau asigurări și slujbașii 
Iui Thieu însărcinați cu 
„indiscrețiile". Odată 
remaniat, guvernul de 
la Saigon va fi... lărgit. 
Aceasta-î bomba I

Schimbarea de mi
niștri am înțeles-n. în
să cu cine va fi ope
rată.......lărgirea politi
că" a cabinetului ? LE 
FIGARO observa, co
rect, că lărgirea ar tre-

la Budapesta

ii

Proiecte

japoneze

te

s o u 1T “t
al Cehoslovaciei, Oldrich Cernik. 
premierului Franței, Couve de 
Murville, de a face o vizita în 
Cehoslovacia.

DOI SATELIȚI LANSAȚI 
IN UNIUNEA SOVIETICA

la acte de vandalism și lansa
rea de bombe fumigene în stra
dă, devas tind, totodată, mai 
multe școli. In urma acestei si
tuații. guvernatorul statului 
Illinois a pus in stare de alarmă 
garda națională.

C« rn/«r«±2 cefei «-
mrenâri a ciaer:
•ear*. ConomJ a.
R- P. L n^arr e f ’mr o rrrep-
(ie m :-ăăm» Faria-
m^ntului dsn Au iaat
parif condiiCâtor. de pertid p 
de atet. ai «rgrtnirtrțntor 
reprezentonfi oi torțelor Brute 
dfe R. P. - 
țttințd ți 
producție, 
rtrăini. Au 
nea. membri ai corpului diplo- 
mnfic acreditați la Budapetta.

f

L'ngure, oomem dc 
culturi, fruntaș bi 
ziarițti maghiaTi p 
participai, de areme-

,.con-Acești 
se reprezintă 
numai pe ei.

ecou

membri, 
ducători" 
numai și 
Glasul lor n-are 
în țară. Politicienii sai- 
gonezi chhosc doar pre
ocupările 
turi bine plătite, 
n-au nimic comun 
încercatul popor 
Vietnamului de sud.

Thieu dorește, to
tuși, să obțină o „lăr
gire" a guvernului, căci

pentru pos- 
Ei
cu
al

bui să însemne 
trarea în guvern a noi 
grupări politice". Dar, 
constata ziarul. nici 
unul din miniștrii în 
funcțiune nu repre
zintă o grupare și încă 
mai puțin un partid. 
Există în Saigonul ofi
cial. adică în jungla po
litică patronata de 
Thieu, mai multe for
mații. Ele nu întrunesc, 
insa, atributele elemen
tare unui partid : au 
conducători dar n-au

are nevoie de „aliați“ 
politici mai stabili și 
mai puternici decît fă
li ții pe care a reușit să-î 
adune în jurul său. 
Pentru că asemenea ali- 
a|i îi sînt inaccesibili, 
Thieu încearcă să cre
eze aparențe. Ignorînd 
realitățile, și-a redus 
ambițiile la o noua în
scenare politică. Se a- 
firmă că „președintele" 
ar putea să recurgă la 
serviciile „Ajianței pen
tru libertate și demo-

cratie". Titlu] sună 
frumos, deși libertatea 
și democrația sînt «.sub
versive" la Saigon. Dar 
cui aparține aceasta for
mație ? Liderul nu este 
altul decît... secretarul 
genera] al „președinte
lui", adică un subaltern 
apropiat al lai 
Aflăm. în plus, 
FIGARO, că 
„alianță" n-are 
nici o activitate (ceea 
ce era, de altfel, de aș
teptat). Dacă zelosul 
subaltern și „alianța" 
sa ar putea fi socotiți 
inutili,alunci Thieu are 
în rezervă o altă forma
ție : „Frontul salvării 
naționale". De astă 
dată, este vorba de cre
ația unui.... genera] în 
rezervă. Anemice spe
ranțe cu asemenea „sal
vatori"...

Zvonurile afirmă că 
Thieu ar putea să preia 
direct conducerea uneia 
din grupări. Nu s-a 
hotarît încă pe care sa 
o aleagă. E greu — 
între ele nu există a- 
proape nici o deosebire.

Să recunoaștem: ar fi 
o soluție. Dacă Thieu 
se plasează în fruntea 
unei grupări, ar putea 
lesne sa-și „lărgească" 
guvernul cu... propria 
sa grupare.

Thieu. 
din LE 
această 
practic

E. O.

• LA 4 APRILIE. în Uniunea 
Sovietică au fozt lansați sateli
ții artificiali ai Pâmîntolai 
„Cosmos-276- și ..Coimas-277", 
destinați continuării explorării 
spat ia! ai cosmic, potrivit pro
gramai oi anunțat anterior de 
ar rația TASS.

De Ia centrul de calcul «i de 
coordonare a iboralai sateliți
lor z-a anunțat ei aparatele in- 
staJLate Ia bordul celor doi sate
liți funcționează normal.

• tN R. F. A GERMANIEI 
țo: mai multe cercuri politice se

r-.Tință pentru abordarea rea- 
iisxă a problemei germane- După 
rezoluțiile a două organizații ale 
Partidului soc Lai -democrat care 
s-au pronunțat pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger- 

o uită organizație politică 
•repnrtartă a exprimat puncte de 
veoere asejsânătoure. Ccrexreșul 
extrage ‘-ar al Parucului H-

• VINERI a sosit la Rocna, 
într-o vizită oficială, ministrul 
relațiilor externe si cultelor al 
Republicii Argentina. NicanoT 
Costa Mendez. EI va avea în
trevederi cu oficialitățile guver
nului italian asupra unor pro
bleme privind relațiile dintre 
cele două țări, si va fi primit 
de Papa Paul al VI-1 ca

a 1NTS-0 INFORMAȚIE 
transmisă din Pakistan, agenția 
Associated Presa «■■■fi rf for
țele militare aeriene ale S.F-A- 
an incepot să de monteze baxa 
lor de comunicații de la Fesha- 
war, din nord-vestnl Pakista- 
nalal.

Agenția precizează ei instala
țiile de radar și telecomunicații 
au și fost demontate, iar echi
pamentul greu urmează să fie 
îmbarcat pe nave pentru a fi 
trimis In Statele Vuite. Opera- 
tiuâe de demontare urmează 
să «e tecMe pteă in Imb inie, 
cted expiră ren tractai de Închi
riere pe termen de lt aaL

Be ntsțiaoil că repreaen- 
taap ai ferpricr militare aeriene 
ate 1FA an făcui demeruari 
In vederea prelnrxirii arestai 
eanfistf. dar au intim pi nat re- 
nstența autorităților Fakista-

Irlandezii fi-
căsătoria

La numai zece zile de la încheierea vizitei întreprinse de 
mierul Canadei la Washington, de la Ottawa ne parvin știri 
confirmă, odată îjj plus, că guvernul canadian dorește să proce
deze la revizuiri în politica sa externă. Aceleași probleme căre 
au făcut subiectul discuțiilor cu președintele Nixon —• adică 
statutul Canadei în blocul nord-atlantie și relațiile americano- 
canadiene din cadrul N.O.R.A.D. (Comandamentul unificat ame* 
ricano canadian al apărării aeriene a Amerîcii de Nord) repre* 
zintă obiectivele principale ale revizuirii în curs. Nu se cunosc1; 
desigur, toate amănuntele în legătură cu discuții!? purtate de 
cei doi oameni de stat dar, în ciuda unui schimb deosebit de 
amabilități, s-ar putea ca președintele Nixon să nu-1 fi convins 
pe Trudeau să modereze substanțial intențiile guvernului său. O 
dovadă în acest sens este declarația pe care a făcut-o premierul 
canadian joi. în cadrul unei conferințe de presă. Canada — a 
afirmat Trudeau — intenționează să retragă treptat forțele sale 
staționate în Europa Occidentală, adăugind că țara sa „va conti
nua să iacă pai te din alianța nord-atlantică“. Particularitățile mo
dificărilor pe care guvernul canadian vrea să le aducă statutului 
țarii sale ca membră a acestui bloc militar vor fi dezbătute în 
cadrul unor consultări care vor începe săptamîna viitoare cu pri
lejul sesiunii jubiliare de Ia Washington a Consiliului ministerial 
al N.A.T.O.

Pentru Canada, arăta premierul Trudeau, reducerea concertată 
și progresivă a obiectivelor sale militare din Europa occidentală 
ar fi de o deosebită importanță, acum cînd guvernul dorește să 
acorde prioritate „supravegherii teritoriului și coastelor noastre 
adică apărării suveranității". Trudeau a mai subliniat că guvernul 
canadian își va continua eforturile în scopul realizării unei des
tinderi în Europa cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia^

Poziția nouă pe care o manifestă Canada față de N.A.T.O. ne
mulțumește profund S.U.A. Referindu-se la hotărîrca canadiană 
ASSOCIATED PRESS scria : „Ac««tă hotărîre este văzută la 
Washington ca o reflectare a unui sentiment larg raspindit în 
rîndurile membrilor alianței atlantice, că țelurile inițiale ale 
NJLT.O. s-aa perimat. De aceea, se manifesta tot mai multe 
cereri în favoarea unei revizuiri fundamentale a alianței". Rolul 
mai mult simbolic pe care vrea să-1 joace Canada în continuare 
în N^LT.O. tăgăduie reliefaiea cu și mai multă pregnanță a. situ
ației în care se afla diplomația americană. Ziarul INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE caracteriza succint reacțiile din cer
curile politice americane față de poziția canadiană : „Suportul 
politic și moral al Canadei este vital. Dacă nu putem conta nici 
pe Canada, cine ne inai ramîne atunci ?“

în ceea ce privește N.O.R.A.D. și implicit relațiile bilaterale 
cu S.U.A., din declarație reiese că guvernul canadian ar dori să 
statornicească colaborarea dintre cele doua țari pe o bază care 
să dea posibilitate Canadei să apere cu mai multă eficiență in
teresele sale. Mai concret, Trudeau a anunțat începerea unor ne
gocieri cu Washingtonul „pentru studierea tuturor problemelor 
privind cooperarea mutuală" și intenția canadiană de a cere 
S.U.A. ca toate bazele de apărare continentale stabilite pe teri&i» 
riul Canadei să fie conduse în exclusivitate de ofițeri canadie^ 
y nu Cunoscute fiind planurile Pentagonului s-ât
rutei ra cererea canadiană să întîmpine obiecții serioase Ia vii- 
ț na ret* ntgocieri *i să provoace fricțiuni între Washington și 
Ottawa.
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Plenara C.C. al P.M.U.P
La Varșovia se desfășoarâ lucrările Plenarei C.C. 

F.'LL J*_ în cadrul căreia au fost discutate metodele 
elaborare a planului in perioada 1971—1975 și sarcinile 
vederea creșterii eficacității investițiilor în economie.
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—fier cupru, titan, 
r i*—1* aJaminia (tocmai
Hrwteuteftc peniru care • 
tributară aproape cumplei 
■uporiulufi. .Kite proiecte se 
referi ia deaaiinnarea apei 
sarine ân acest dasseniu 
exiMă deja a experiență eu 
rezultate excelente pe o 
insulă pud recrut lipsită de 
apă dulce- din apropiere de 
Xificikh Mboasterul eumer- 
țului ți industriei a alocat 
peste 5* de uulioane dolari 
pentru cercetări ți aplicarea 
cetei mal bune metode de 
denalinfaare a apei marine, 
prima mare urină în acest 
domeniu ormind să intre in 
funcțiune la începutul anu
lui viitor. De altfeL șase mi
nistere ți acenții puverna- 
mentale participă in ultimii 
trei ani la cercetările legate 
de valorificarea bogățiilor 
submarine. S-a depus un e- 
fart serios în roast tui rea a- 
p arat urii științifice necesare. 
Bugetul oceanologie a ranes- 
cut o creștere continuă, cel 
pentru anal în curs fiind a- 
proape triplu față de cel alo
cat în 19GC. Potrivit proiec
telor elaborate de ministerul 
marinei s-a trecut la con
struirea machetelor unor sta
ții submarine de cercetări și 
ale unei „stații-pilot" de ex
ploatare. Se lucrează actual
mente la construirea unei 
„stații de cercetare subma
rină" in care zece oameni 
de știință vor putea lucra 
la o adincime de 2M de me
tri. Concernul Mitsubishi a 
pus în construcție o „stație 
țubmarină combinată" care 
să permită foraje piuă la o 
adincime de 4 010 de metri 
ți care să asigure condiții de 
lucru unui grup de 70 de 
specialiști.

„După folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice — 
spunea recent premierul Sato 
— cercetarea și folosirea bo
gățiilor submarine constituie 
pentru Japonia contemporană 
domeniul cel mai important 
și de cel mai mare interes". 
Crearea „comitetului guver
namental", care are menirea 
să pregătească operativ un 
raport global și să coordo
neze activitatea pentru cer
cetarea și folosirea comorilor 
oceanului, constituie încă un 
indiciu elocvent al acestui 
interes.

TENSIUNE LA CHICAGO

• GHETOUL NEGRU* am 
CfaJcsgv a cever.i: dm nou tra- 
tru* uror *.**«•< r.*e -mm'-esc 
pe ce-t si care
e-ârjMjlda: eu arestarea a peste 
trei mi: ce persoane dm riadul 
populației de culoare. Tensiunea 
se da îo ieste acțiimilor unor 
elemente extremiste, care, pro- 
fitind de reuniunile de come
morare a marții pastorului 
Martin Luther King, s-au dedat

• ÎN IRLANDA se înre- 
Eistremrik ■■■! dintre cele 
mai mari vraeente din lume 
de nedUălaritr Patririt ita- 
tislicilnr. 75 La sută dintre 
irlandezii intre ÎS și 45 de 
ani suit aecasăiorițî. Oficiile 
de stare civilă irlandeze, nu 
aa prea multă bătaie de cap. 
Ele înregistrează la 1 0*0 de 
laeuitari numai cinci căsă
toriți >e an. Această situa
ție își are o anumită expli
cație- Potrivit tradițiilor ir
landeze familia unui țăran 
lasă moștenire întreaga ave
re fiului cel mai mare. Pen
tru ceilalți nu există decît 
două posibilități : să-și cau
te o altă muncă sau să emi
greze. Deoarece a găsi de 
lucru nu este asa de simplu, 
aceștia nn-șj pot întemeia o 
familie.

în referatul prezentat plenarei, 
Bokslaw Jaszczuk, membru al 
Biroului Politic — după ce a 
scos în evidență rezultatele ob
ținute și experiența câștigată în 
organizarea și conducerea econo
miei poloneze — a făcut o tre
cere în revistă a ritmurilor de 
creștere a ramurilor industriale 
în viitorul cincinal (datele au 
fost prezentate în scris pârtie i-

Sentințe 
fără precedent

P. N.

Lucrările Congresului
HELSINKI 4 lAgerpres). — 

La cel de-al 15-lea Congres al 
P. C. din Finlanda, vineri au 
început dezbaterile pe marginea 
raportului Comitetului Central, 
prezentat de Viile Pessi. secretar 
genera] al partidului. Vorbitorii 
au relevat aspecte ale luptei P. 
C. din Finlanda pentru demo
crație, pace și progres social.

în continuarea lucrărilor, 
Aame 'Saarinen, președintele 
partidului, a prezentat proiectul 
noului program al Partidului Co
munist din Finlanda, iar Leo 
Suonpiaa. membru al Biroului 
Politic al C.C., a prezentat un 
raport cu privire la noul statut 
al partidului

*

La 4 aprilie, tovarășul Gheor- 
ghe Stoica, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C_R., 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și Vasile Po
top, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
care participă la lucrările celui 
de-al 15-]ea Congres al Partidu
lui Comunist din Finlanda, au 
avut o întîlnire cu conducerea 
Uniunii Democrate a poporului 
finlandez (U.D.P.F.). La întîl
nire au participat Ele Alenius, 
președintele U.D.P.F., Paavo 
Aitio, președintele Consiliului U- 
niunii, și Aimo Haapenen, secre
tar general al U.D.P.F. In timpul 
întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a avut 
loc un schimb de păreri cu pri-

P.O. din Finlanda
vi re la dezvoltarea contactelor și 
relațiilor între Frontul Unității 
Socialiste din Republica Socialis
tă România și Uniunea Demo
crata a poporului finlandez.

• „SENTINȚELE de o as
prime fără precedent nu pot 
pune capăt nesupunerii tine
rilor care refuză să se pre
zinte la încorporare", scrie 
ziarul „New York Post". Po
trivit datelor Biroului Fede
ral de Investigații (F.B.I.), 
organele judiciare au cerce
tat anul trecut dosarele unui 
număr de 60 000 de tineri 
din această categorie, și 
peste 11 000 au fost deferiți 
tribunalelor și condamnați 
la închisoare pe diferite ter
mene. Statisticile judiciare 
arată că în ultima vreme 
tribunalele federale pronun
ță sentințe mai aspre împo
triva tinerilor care refuză sa 
se înroleze în armată, refuz 
motivat în foarte multe ca
zuri de lipsa dc dorință de 
a lupta în războiul din Viet-

panților la plenară). Vorbitorul 
a subliniat, printre altele, nece
sitatea lichidării disproporțiilor 
existente încă între nivelul cali
tății produselor poloneze și ni
velul produselor realizate în ță
rile cu o indtistrie dezvoltată.

B. Jaszczuk a evidențiat 
continuare importanța dezvolt, 
ni industriei constructoare de 
mașini și a arătat că vor fi or
ganizate combinate industriale 
care să grupeze uzine cu profil 
identic sau care cooperează în
tre ele pentru asigurarea pro
ducției și a unei puternice baze 
tehnico-științifice.

Analizînd situația din domeniul 
investițiilor capitale, vorbitorul a 
subliniat că aceasta este nesatis
făcătoare, în primul rînd din 
cauza depășirii cheltuielilor pre
văzute pentru investiții, întârzie
rii în realizarea capacităților pla
nificate ale întreprinderilor noi 
intrate în funcțiune și a trasat 
căile de îndreptare a lipsurilor.

Pentru îndeplinirea judicioasă 
a sarcinilor trasate de plenara, 
a subliniat vorbitorul, va fi ne
cesară lichidarea unor vechi 
practici și greșeli, însușirea de 
către activul economic și de 
partid a perfecționărilor propuse 
în politica investițiilor și în noile 
metode de planificare.

în încheierea dezbaterilor re
feritoare la problemele economi
ce a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.
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construit primaIn estuarul Kisloi din Marea Barenf, regiunea Murmansk, s^a 
centralâ electrica sovietica pe baza de flux și reflux
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