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La București, în sala Palatului Marii Adunâri Naționale, 
«ep astăzi lucrările celei de-a Vll-a Conferințe a Uniunii 

iciatiilor Studenților din România. întrunirea înaltului for 
Jențesc, chemat sa analizeze activitatea organizațiilor 

U.T.C. și asociațiilor din cela 47 de institute de învăfămînt 
superior ale Jării, constituie un remarcabil eveniment în 
viafa universitară a patriei. Conferinfa va deschide noi 
perspective de îmbunătățire a muncii în toate domeniile, de 
perfecționare a vieții de organizație, va dezbate și va 
aproba proiectul de Statut al Uniunii Asociațiilor Studen
ților din România, va alege noul organ de conducere al 
U.A.S.R.

In prezent, școala superioară românească străbate o 
etapă importantă de muncă efervescentă pentru transpu
nerea în viafă a hotărîrilor Congresului al IX-lea al parti
dului și ale Conferinței Nationale a P.C.R., privind continua 
perfecționare si modernizare a învățămîntului din tara 
noastră. Se înfăptuiesc prevederile noii Legi a învâtămîn- 
tului, măsurile menite să asigure progresul permanent al 
activității de formare a noilor generații de specialiști, al 
conținutului și metodelor procesului instructiv-educativ. Ho- 
tărîji să folosească din plin condițiile optime ce le sînt 
create, studenjii de pe întreg cuprinsul patriei se prezintă 
la actuala Conferință animați de dorința fierbinte de a 
răspunde prin fapte grijii eu care partidul și guvernul, în
tregul nostru popor îi înconjoară, de a se instrui temeinic 
pentru a contribui din plin la nobila operă de desăvîrșire 
a construcției socialismului în patria noastră.

Cea de-a Vll-a Conferință a U.A.S.R. va prezenta un 
, amplu bilanț al succeselor care vorbesc despre strădania 

sfudențimii de a se pregăti cu răspundere pentru a face, 
la locurile de muncă, aovada competentei, a prestigiului 
diplomei universitare. Studenfii Țârii învață cu conștiincio-
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Marți dimineața a părăsit 
Capitala primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, cu 
soția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită ofi
cială in țara noastră.

Premierul suedez a fost în
soțit de Torsten Nilsson, x mi
nistrul afacerilor externe, ba
ronul Cari Rappe, ambasado
rul Suediei la București, Ole 
Jodahl, secretar general în 
M.A.E., contele Wilhelm 
Wachtmeister, directorul afa
cerilor politice în M.A.E., Olof 
Landenius, șeful Protocolului 
M.A.E, de consilieri și ex- 
per(i.

De la reședință, primul mi
nistru Tage Erlander și soția 
au fost însoțiți de președinte
le Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, și de ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu.

La aeroportul Băneasa erau 
prezenți. pentru a saluta pe 
oaspeți la încheierea vizitei 
lor In țara noastră, Ion Cră
ciun, ministrul industriei u- 
șoare, Bujor Almășan, minis
trul minelor. Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice,

Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, 
Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României la 
Stockholm, membri ai condu
cerii altor ministere, conducă
tori de instituții centrale, zia
riști români și străini.

Au fost de față K. V. Mâke- 
la, ambasadorul Finlandei, R. 
W. Hansen, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Danemar-
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în drum spre patrie, primul 
ministru al Suediei, Tage Erlan- 
der, a adresat, de la bordul a- 
vionului, președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, următoarea telegramă :

Domnule prim-ministru,

Părăsind teritoriul român, țin 
să vă exprim profunda recunoș
tință pentru primirea ce a fosl 
rezervată soției mele, ministrului 
afacerilor externe, colaboratorii™

„Scînteia tineretului*'
(Continuare în pag. a V-a)

CARNET
DIURN

Tot respectul nostru 
pentru arhrtecfii care fac 
din Bucureștii anilor din 
urmă o adevărată izbîndă 
a geometriei. Admirație 
pentru slujitorii rigorii, 
pentru dușmanii neîmpă- 
ca|i ai cartierelor.

Dar pînă ca uriașele 
cvartale-orâșele sâ pri- 
meascâ o consacrare 
supremă, plnâ ca inimile 
noastre să fie împăcate

mai e un drum lung. Cîno 
e cel care semnează „re
cepția" caselor de beton? 
Putem să-l influențăm, 
îi putem corecta decizia ? 
Nu, fiindcă el, el e tim
pul.

Așadar, să mai aștep
tăm sâ se nască mii de 
prunci, pe acoperișurile 
plane să încolțească — 
din semințe aduse de 
vînt — ierburi bizare, să 
trăim toate anotimpurile 
cu convingerea că șîntem 
martori anonimi ai unor 
îndrăznețe începuturi. Să 
așteptăm pînă ce mobi
lele din case își vor mai 
pierde ceva din nesuferi
tul lor lustru festiv și vor 
căpăta semnele vieții 
(zgîrieturi, decolorari, 
prefaceri) să așteptăm 
să rmbătrînească ușile 
de lemn și treptele 
de piatră. Abia atunci 
după ani și ani, vom avea 
o mai exactă măsură a 
ceea ce s-a făcut. Știm, 
în ciuda oricăror rezer
ve, și în truda constructo
rilor rezidă laudele una
nime ale tuturor celor ce 
iubesc noul.

(Continuare in pag. a IV-a)
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• CADRAN ȘTIINȚIFIC : La 
ce lucrează academicia
nul Eugen Macovschi

• INIȚIATIVA ARE CUVIN-
TUL (vești din activitatea 
organizațiilor U.T.C.)

• „MINITEHNICUS

• O întrebare pe zi

• Stagiunea muncii patrio
tice : METAMORFOZELE 
DIN ..VALEA ȘARPELUI*

Un domeniu incă neglijat in agricultură

SPORIREA FERTILITĂȚII
PAJIȘTILOR NATURALE
Ocupînd peste 50 la sută din 

•uprafata agricodă pajiștile natu
rale constituie o mare bogăție 
a județului Gorj. Inginerul Ion 
Basarabă.. șeful secției bază fu
rajeră din cadrul Direcției agrț- 
eole remarca faptul că exploa
tate științific pajiștile naturale 
ale județului Gorj ar permite 
creșterea a cel puțin 50 000 tau
rine și 200 000 ovine. Anul trecut 
însă pentru că au fost complet 
neglijate pășunile și fînețele 
care la un loc ocupă 103 000 hec
tare au asigurat hrana nece
sară pe timp de 365 de zile abia 
pentru o treime din aceste efec
tive (? !) Cauza ? Una singură : 
neglijarea aproape completă a 
acestor suprafețe.

Firesc, adunările generale ale 
C.A.P. din ianuarie-februarie 
a.c. au evidențiat această defi
ciență abordînd măsuri dintre 
cele mai eficiente. Tov. Nicolae 
Vovlea, secretar al comitetu
lui județean de partid, afirma că : 
„însumate", hotărîrile C.A.P.- 
urile prevăd aplicarea reguli
lor de minimum agrotehnic ne 
aproape 60 000 hectare pajiști 
naturale, fapt ce se va traduce 
în creșterea producțiilor medii 
de masă verde cu cel puțin 1 500 
kg la hectar. Adăugind la a- 
ceaeta angajamentele tinerilor 
de a defrișa arboretul, de a 
distruge mușuroaiele și de a 
fertiliza suprafețe însemnate 
de pășune se creează posibilita
tea ca în 1969 producția de 
masă verde si fînuri să asigure 
hrana a 50 000 unități vită 
mare.

Este jumătatea lunii aprilie. 
Ce s-a realizat pînă acum din 
ceea ce s-a propus în ședințe ? 
Tocmai acest lucru l-am urmă
rit în cadrul raidului anchetă 
organizat zilele trecute în jude
țul Gorj. La C.A.P. din BengeștL 
pe «ceretarul organizației 
U.T.C., tehnicianul Iulian Ca-

tenă l-am întîlnit duminică di
mineața împreună cu aproape 
100 de tineri la fertilizarea ce
lor 155 hectare pășune în punc
tul Vale. Defrișaseră arboretul 
de pe 10 hectare $1 împrăstia- 
sesră cîte 200 kg. azotat de amo
niu la hectar pe o suprafață de 
60 hectare. Un prim pag asupra 
celor 10 000 kg masă verde cît 
6-a prevăzut aici să se realize
ze în 1969 de pe pășunea natu
rală.

Avem convingerea — remar
ca inginerul agronom Ion Po-

pescu prezent la această acțiune 
— că prin măsurile de minim 
agrotehnic ce Ie vom întreprin
de : spargerea mușuroaielor, 
defrișarea, curățirea de pietre, 
fertilizarea prin tîrilre și ad
ministrarea mustului de grald 
și dozelor minime de îngrășă
minte azotoase, vom realiza în 
acest an cam de două ori mal 
mult decît media de masă ver-

GH. FECIORII

(Continuare In pag. a V-a)

Umerii de oțel ai Porților 
de Fier

Foto: O. PLECAN
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TEHNIC-CLUB
Mai este necesar să subliniem 

atractivitatea modelismului ? 
Din totdeauna confecționarea de 
modele a captat interesul tine
rilor, pasiunea contractată de 
obicei în anii de școală ampli- 
flcîndn-se în timp. Plăcerea de 
a realiza cu propria mînă com
plicatele făpturi din lemn șl 
carton împlinește, simultan, de
zideratul raționalizării timpului 
liber. Și. să nu uităm : modelis- 
mul prefigurează adeseori pre
ludiul viitorei profesii, comple- 
tînd alteori fericit, ocupația 
de fiecare zi.

Este dincolo de orice îndoială 
rolul pozitiv pe care 
mul în diferitele sale 
— navo, aero, racheto. 
tomodelele — îl poate 
cimentarea dialogului 
tehnică". Discuția de 
încearcă să pună în 
tocmai cîteva din elementele de 
natură să impulsioneze pe viitor 
lărgirea interesului tinerilor 
pentru acest sector important al 
tehnicii aplicative. Avem drept 
interlocutor un vechi pasionat 
al domeniului : tovarășul ION 
BOBOCEL, secretar general al 
Federației Române de Mode
lism.

— Să începem prin a consem
na cîteva cifre. La ora de față 
fn țară funcționează aproxima
tiv 100 de cercuri de modeliștl 
pentru pionieri, numărind cam 
200 de membri fiecare. La Mă
ciuliile sportive sînt 86 de sec
ții în cadrul cărora activează

NOI DE

LOCUINȚE Ambasadorul

modelis- 
variante 
sau mo- 
avea în 

„tineret- 
astăzl 

evidentă

cei, și mpmbril Ambasadei 
Suediei la București.

Pe clădirea centrală a aero
portului erau arborate drape
le de stat ale României și Sue
diei.

După ce au fost intonate 
imnurile de stat ale celor 
două țări, primul ministru, 
Tage Erlander, și președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au trecut în 
revistă garda de onoare.

Oaspeții și-au luat rămas 
bun de la persoanele oficiale 
venite la aeroport.

La despărțire, cel doi șefi 
de guverne 
căldură.

s-au salutat cu

(Agerpres)

★

și mie însumi, în 
mele.

mei, precum 
timpul vizitei

Va încredințez de sinceritatea, 
seriozitatea și profunzimea con
vorbirilor noastre.

Mâ înapoiez în Suedia foarte 
impresionat de a fi văzut Româ
nia și sper că fructuoasa coope
rare întreprinsă de țările noastre 
ca continua în folosul reciproo 
al celor două popoare ale noas
tre, precum și în avantajul unei 
înțelegeri mereu mai profunde 
între națiunile Europei.

Marii Britanii
1

De curînd la Petroșani și 
Dîlja au început lucrările la 
două cămine pentru ne fami
liști cu cite 300 de locuri 
fiecare, la Petrila se toarnă 
temeliile la un bloc cu 164 
de garsoniere, iar la Lupeni 
ale unui bloc turn cu 88 de 
apartamente. Construcțiile se 
execută în cadrul largii acți
uni de continuă îmbunătățire 
a condițiilor de locuit ale mi
nerilor din Valea Jiului. în 
total, în primul trimestru s-au 
dat în folosință aproape 300 
de apart am «sie din oeje 1 215 
planificate a se construi anul 
acesta în Valea Jiului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Brita
nii la București, Denis Seward

Laskey, în vizită protocolară 
de prezentare.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a luat parte George Macoves
cu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Franței
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit marți în vizită 
protocolară de prezentare 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar ăl Franței 
București, Pierre Pelen.

pe 
Și 
Ia

La primire, care a decura 
lntr-o atmosferă 
luat parte George 
prim-adjunct al 
afacerilor externe.

cordialâ, a 
Macovescu, 
ministrului

(Agerpres)

(Agerpres).

Il ACTIWTATH CBITIIIMtA
DESTINATĂ IIMIIIIIUI

Convorbire cu ION BOBOCEL
secretar general al Federației Române de Modelism

că prin îndrumarea 
modelism 11

afirmînd
tineretului către 
mijlocim acestuia primul con
tact cu tehnica modernă, legă
tură care, alimentată, se poate 
dovedi de durată, arătîndu-și 
mai tîrziu roadele. Se pare că 
•cest lucru nu s-a înțeles întot-

lăți normale a celor pasionați. 
O condiție esențială în acest 
sens o reprezintă ASIGURA
REA CU MATERIALELE NE
CESARE.

— Din cite sistem informați. 
In prezent s-au înfăptuit unele 
măsuri atit In ce privește pro-

Să punem in drepturile sale

MODELISMUL
cam lfl—15 constructori de per
formanță. Peste 100 dintre aceș
tia din urmă sînt virstnici. Da
tele statistice indică fără echi
voc o slabă răsptndire în rîndal 
tineretului a modelismului.

— Situația existentă Ia 
actuală este datorată, după 
rerea mea, inconsecvenței
care a fost înconjurat modelis
mul la noi. Nu spun o noutate

ora 
pă- 
cu

dea un a. Abia în ultima vreme 
modelismul a început să se bucu
re de mai multă atenție din 
partea organelor competente. 
Dar, un început bun nu trebuie 
confundat cu o reușită deplină. 
Succesul acțiunii de atragere în 
orbita modelismului a unui nu
măr cît mai mare de tineri este 
legat de crearea climatului favo
rabil desfășurării unei activl-

dncția de materiale cît șl pen
tru distribuirea lor. A luat fi
ință magazinul „Cutezătorii".

— Să nu fiu rău înțeles. Ceea 
ce s-a făcut constituie o reușită. 
Dar să nu rămînem aici. O 
ATITUDINE DE MASA IN FA
VOAREA MODELISMULUI — 
Iată situația către care trebuie 
■ă tindem.

— V-am ruga să exprimați

nai >c larg ca an «mi aveți In 
vedere.

— Am să încep printr-un e- 
xemplu. Slnt doi ani de zile de 
cind mergem la U CE COM pen
tru a-i convinge să producă tru
se de materiale tipizate. Am 
prezentat planuri de truse omo
logate de Ministerul 
mîntului. Și totuși nu 
faeă. Nu-I interesează, 
și pierdut din trusele 
tate.

Două vorbe desnre
TEIVL COMERȚULUI : o coo
perativă de la Cluj «-a oferit 
să execute baghete pentru mo
dele. Ne-a trimis mostre, făcu
seră calculul prețului de cost 
Au trebuit să treacă opt luni 
de zile ca să fie fixat prețul de 
vinzare 1 Aceasta în condițiile 
în care pe piață ie resimte o 
scală criză de materiale pentru 
confecționare.

S-au adus în ultimii ani peste 
3000 de motorașe. Au fost foarte 
solicitate, dar nu se pot utiliza : 
lipsește combustibilul. Între
prinderea „Reactivul" București 
a prezentat o serie de flacoane, 
la recomandarea noastră, încă 
din luna august. Șl totuși nu au 
ajuns pe piață.

— La ce vă referiți T

învăță- 
var să le 
Ba ne-au 

prezen-

MINIS-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

Subredactiile noastre județene 
au adresat multor tineri în
trebarea : ce faceți după orele 
de muncă ? Răspunsurile, foarte 
diverse, sînt greu de rezumat 
în cîteva cuvinte. Marea majo
ritate au optat Insă, pentru ca
sa de cultură sau căminul cul
tural.

SCHIMBĂRI SALUTARE

Ca ta da cultură din Tg. 
Neamț. O construcție nouă care 
a costat aproape trei milioane 
de leL După cum ne infor
mează colectivul subredacției, 
•ici se desfășoară zilnic a bo
gată activitate. Tinerii pe care-i 
întîlnești seară de seară, sint 
atrași de cele mal diverse mo
tive : un club „Tinerii-, o bri
gadă artistică de agitație, o for
mație de estradă, apoi jurnale 
vorbite, montaje de versuri, 
călătorii pe hartă. întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, 
cu actori, poeți și numeroase 
alte activități permanente sau 
periodice. în cadrul „casei" ac
tivează două formații de teatru, 
un cerc de artă plastică care a 
organizat Tntr-un an și jumă
tate 3 expoziții, și tot aici se 
țin cursurile universității popu
lare.

Surprinzător, într-o scrisoare 
pe care ne-o trimite din același 
oraș, tînărul Constantin Stăces- 
cu. se arată, nici mai mult nici 
mal puțin, că menționata casă 
de cultură nu-și justifică nume
le. Subredacția noastră a ținut 
să înlăture nedumerirea : tînă
rul în cauză n-a trecut pragul 
instituției pe care o ponegrește 
de mai bine de... trei luni ! Și, 
firește, în trei luni multe se 
pot schimba. Șl e bina cînd se 
schimbă !

Fapte îmbucurătoare ni se co
munică șl din Valea Jiului. 
Pentru o opinie competentă, 
subredacția noastră a solicitat 
actorului Alexe Corvin de la 
Teatrul din Petroșani să petrea
că împreună o zl la casa de cul
tură din localitate. Din scri
soarea pe care ne-o trimite în
țelegem că invitatul, nu numai 
că nu regretă ziua pe care 
și-a petrecut-o la casa de cul
tură, dar și-a propus să fie c$t 
mai des oaspetele acestei in
stituții. Redăm cu fidelitate 
scurtele sale relatări : ..La ora 
10 cînd casa de cultură își des
chidea ușile, într-o sală, la etaj, 
se adunaseră membrii cer
cului de filaterie ; erau vreo 50, 
majoritatea tineri. Nefiind un 
specialist în ale filateliel nu

am reținut d«cît cuvinte : 
clasoare. valori, țări străine, 
peisaje românești etc. In altă 
sală membrii cercului literar 
„Meșterul Manele" condus de 
poetul Radu Selejan își ținea 
obișnuita ședință de lucru. în 
sala mică, în acompaniamentul 
orchestrei „Color" a casei de 
cultură, se desfășura un con
curs de selectare a noi talente. 
Nu lipseau bineînțeles nici 
spectatorii. Am fost apoi specta
tor la repetiția echipei de teatru 
am urmărit o gală de box, spre 
regretul meu, nu am putut ve
dea la lucru taraful casei de 
cultură : în ziua aceea evolua 
pa scena căminului cutural din 
comuna Pui".

TREI DOAMNE, Șl TOȚI TREI.

împuternicit de subredacția 
noastră din Tulcea, Gheorghe 
Virjoghe a vizitat căminele cul
turale din trei comune : Ham- 
cearca, Niculițel șl Somova. Vi
zita lui nu era deloc întîmplă- 
toare : aceste cămine sînt recu
noscute ca avînd frumoase tra
diții. Se pare însă că proverbul 
cu „pomul lăudat" l-a urmărit 
pe corespondentul nostru. Fiind
că, iată ce-a constatat. La Ham- 
cearca în cămin e frig. Lemne 
sînt, dar „femela de aerviciu 
este liberă". Se intenționa orga
nizarea unei formații de teatru, 
s-au distribuit chiar și roluri
le. se alcătuise si un grup vocal, 
dar și una și alta s-au desfiin
țat înainte de a se înființa. Nici 
comitetul U.T.C. șl nici condu
cerea căminului cultural nu 
s-au străduit să ofere tinerilo'- 
activități cultural-educative, a- 
tractive, bogate în conținut. 
Se organizează din cînd în cînd 
cîte a joie a tineretului, cîte o 
săracă seară de dans sl cam 
atît. Tinerii așteaptă însă mult 
mal mult.

Raid-anchetS realizat de: 
LAURENȚIU POPA 
ALEXE CORVIN 
GHEORGHE VÎRJOGHE 
TITUS STOICHIȚOIU 
și MIȘU AVANU 

membri 
ai subredacțiilor noastre 

din județele: 
Neamț, Hunedoara, 

Tulcea, Gorj și Dîmbovița

(Continuare în pag. a V-a)
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„Studențimea noastră, care reunește în rîndurlle sale fii de mun

citori, țărani, Intelectuali, a fâcut $1 face dovada unei înalte răi- 

punderi față de cauza socialismului, fațâ do poporul căruia II 
aparține, muncind cu ardoare pentru a-șl însuși știința șl tehnica 

modernă, pentru a se putea achita cu succes de sarcinile ce-l vor 
reveni mîine în toate domeniile economiei, tehnicii, științei, cul

turii - acolo unde se făuresc valorile materiale și spirituale ale 

patriei noastre, acolo unde se asigură înflorirea societății socialiste**
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da «tudenți ;i tot ot!;io »pac . n*i tn 
devenire. Valoarea lor se mătoară oiMzi door ~-.ă ~ 
tură, tn capacitatea ți străduința do o asin-, j n«o»art 
pentru profesia viitoare. Dar dincolo de aceasta capacitate 
si străduință mai există ceva, ceva esențial, o forța mo
trice In stare să ridice mai sus condiția de a fi a s -J— tu- 
lui, pasiunea și înțelegerea studenției ca o act--state de croo- 
ție, ca o ucenicie facutd la înalta temperatura a msuncr 
creatoare.

Nu este o afirmație, ci o realitate. Tn interiorul oees*»i 
cifre — 150 000 de studenți — se disting sute, mii pc-'e 
de tineri care la titulatura ob-snv-ta de sludeat aaaugfl 
emblema „eminent*. Ne gindim cd toți aceștia merita un loc 
aparte, dobîndit de ei înșiși, în viața universitaro — ca pre
țuire și stimulent moral. Lor — confirmînd tncd o datd ca 
talentele reale însoțite de o mare putere de țnuncd, izbu- 
tesc să contureze profiluri remarcabile de intelectuali — 
se alăturd acei tineri studenți, care, incd din perioada stu- 
denției,au dovedit nu numai excepționala lor pregătire pro-
f 8 SO n □ lâ, dar sâ și impunâ valori noi, create de ei. Se con-
firmd astfel $i justețea unui odevOr cd, astQzi, intr-o mâsurd
cu mult mai mare decît intr-o perioadâ. nu prea
tatâ a științei și culturii românești, este posibila afirmarea,
la o vîrstâ destul de frogedfl, a unor personalități formate.

Acestor valori, care oferd dovada unei Însușiri profesio-
nale la un oșa nivel, tncît primele lor rezultate aspiră să se
înscrie pe linia marilor succese ale acestor ani, tuturor aces-
tora le consocrăm și noi un loc aparte în coloanele ziarului,
deschizînd pentru ei o rubrica pe genericul căreia să stea
scris : „VALORI LA PANOUL DE ONOARE AL STUDEN-
ȚI EC. Acești studenți e mineriți despre care vom scrie sini

viitorii „șefi de promoție*, cei ale câror nume se vor înscrie
în cartea de aur a instituției de învdtâmînt respective.

Valoarea lor, reflex direct al condițiilor cere stau astQzi
la baza studiului și a modemizârii procesului de Invdîdmlnt
Superi or, ne permite sâ proiectâm cîteva personalități în de
venire, viitori oameni de științd și cuiturâ, al cdror profil
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amfiteatre.
odevărct se înfăptuiește de pe acum, în laboratoare și

TINEREȚEA
O PERMANENTĂ

EMOȚIE
Deși foarte tînără — înființa

ta în urmă cu doar cîtiva ani — 
Secția de calculatoare a Facul
tății de electroenergetică Timi
soara, se poate mindri cu nive
lul de pregătire pe care îl au 
absolvenții săi de plnă acum.

— La noi. îmi spune 
Vlăduț. studentă în 
încă se mai vorbește 
de studenți lnzineri 
al anilor trecuți cînd 
de grup a obținut rezultate re
marcabile sub conducerea lecto
rului Vasile Baltac.

Deslușim u$or din spusele 
studentei admirația De care a-

Dorina 
anul III, 
de seriile 
absolvenți 
un astfel

ceasta o poartă esninentilor ab
solvenți. dar Înțelegem totodată 
pasiunea ei toarta Înrudită cu a 
tinerilor cercetători stiințifid.

— într - adevăr. dinto-deaJ- 
na mi-am dorit aă lucres la 
calculatoare Era o fascinații 
încă din liceu si vă mărturi
sesc că ani de-a riadul a trebuit 
lă mă lupt cu părinții mei să-l 
pot convinge să-mi dea voie să 
vin la această facultate. Arg-- 
mentul împotrivirii lor «ra : 
«Nu eaîe o facultate pentru 
fete !“ Dar nu aveau dreptate. 
Ca să-mi conving mama, mi-a- 
minteac că m-am străduit să fac

VALORI Reportaj de
GHEORGHE ISTRATE

numă- 
Eram 

tre bu-

o i ta tiz tic ă generală cu 
rul inginerelor din tară, 
poate naivă dar știam că 
ia să reuaasc. Sini pur si sim
plu fcadrăgosWă dc facultatea si 
a« munca mm. Anul m cupria- 
dt doar 2t de studenxi. Eu «lat 

de an în locul lui Ion Fto- 
rirică rxecat U studii In Fran
ța- Avem ua procram foarte 
!ocăreaL In mod foarte neceear. 
Nu știu dacă ne-aU văzut labo
ratoarele sau ciminul; In astfel 
de condiții excelente, ti-e si ru
șine să pierzi o oră degeaba... 
Vă fae o mărturiiira De la 1® 
ianuarie anul acesta, slnt mem
bră de partid, deci la M de ani 
lint membri de partid. Tine
rețea mea e o permanentă 
emoție. Si nerăbdare. Pentru 
Droteaort fiecare dintre noi sîn
tem un ,.eaz-. sîntem puțini, 
doar H. Mult! avem burse re
publicane. dar ou bursa contea
ză în orimul rind. d bueuria pe 
care ne-o aferim nauă înșine 
•1 profesorilor noștri foarte va- 
lorocL Proiectul meu de an se 
numește : «Circuite lodce cu 
tranzistoare pentru comutare 
de curent"- Aceeași wnă o pre-

LA PANO UL
Citesc si pentru careul nostru 
științific studențesc. Am impre
sia că de rezultatele ei depinde 
proba tinereții, a viratei mele 
de plnă acum. Si toți sîntem la 
feL Vă închipuiți dt de impor
tant aste ca la 21 de ani să pro
pui lumii ceva. Si vorbele mele 
nu pot fi un entuziasm gol. 
Venit! în laboratoare si vă vet! 
convinge .

în laboratoare tinerețea, en- 
hiiriasmuL talentul sl nas hm ea 
converteau ideile în faptă. De 
fapt urmăream numai o etapă 
de pregătire a marilor Lzblnzi 
viitoare.

DOVADA
UNEI CREDINȚE

i

f ar e®t tarul Avram Heller, pro
decanul Facultății de Electro
tehnică ■ Institutului politehnic 
Timisoara a desprins din panoul 
de onoare fotografia studentu
lui lean Jartă. La cererea noas
tră. pentru a ilustra materialul 
de fată si cind cineva i-a apro
piat de noi întrebător :

—- De ce 1-ati scos, tovarășe 
prodecan ?

— A făcut o prostie. încearcă 
1 cm ta o glumă.

— (Mirat) cine ? Jurcă ? el ? 
cînd ?

— Azi 1 Și vot U.T.C.-ul. nu 
Stiti nimic despre asta ?!

— Nu. Nu 1 El ? (dumirindu-se, 
exclamind autolinistitor). Jurcă, 
în nici un caz 1 E din Lugoj !!! 

într-adevăr loan Jurcă e din 
Lugoj, mai precis din comuna 
Tapia. Visul lui din totdeauna 
a fost să devină fizician. Nici 
acum,
secția de calculatoare, nu a re
nunțat la această idee.

— De ' - -
cel mai 
mă pot 
pasiune 
culatoarelor este o obsesie pen
tru mine șl Idealul este să pot 
mări viteza lor de lucru — aici 
găsesc |i eonfulența cea mare cu 
fizica.

student în anul IV la

fapt calculatoarele 
minunat teren pe 

apropia de vechea 
— fizica. Memoria

Secretar U.T.C. al anului IV, 
loan Jurcă își împarte activita
tea întră sala de curg, laborator, 
comitet U.T.C. bibliotecă sl 
cămin. _

— Fără o mare dragoste pen
tru tehnică, aici nu poți rezista. 
Se cere un 
foarte mare.

Va trebui să stăm cit mal 
mult timp în preajma profesori
lor noștri. E poate cea mal rară 
ocazie din viata noastră ca timp 
de cinci ani să fim înconjurați 
de atîtia profesori valoroși —

volum de muncă

Ltni^fe / Laboratorul fonic oferd o atmosferă intimă necesară studiului individual. „Celulele 
sonore" re* or universurile mari ale $tiinfei

dla51 noi trebuie să folosim 
plin această șansă.

Inginerul loan Naforniță, 
însuși asistent la 23 de ani, 
mărturisește :

— Dacă ar fi trebuit să 
dau un nume de student 
fiind ceJ mai modest, cel mai 
muncitor, cel mai pregătit — 
desigur că tot pe Jurcă I-a$ fl 
numit.

Dar Jurcă este de altă părere:
— Din păcate nu-1 cunoașteți 

pa Ștefan Kllyenl. din anul V 
E în practică. Anul trecut în 
noiembrie, la cel de al V-lea se
minar național științific stu
dențesc, 1 s-a acordat un pre
miu special. deasupra tuturor 
premiilor, pentru o lucrare cu

•I
M

_____ ideile care 
zile mâ munciseră. Si 
dat într-adevăr peste 
minunați- Acum, după 

cinci ani de facultate,

PASIUNEA

•fie lent* «con amici maximă.
Ml se vorbise tnaă că ai loan 

Jurcă pregătește un proiect da 
diplomă Interesant : ..Memoria 
operativă la un calculator nu
meric per alei". Totodată, îm
preună cu alțl zece colegi al 
iii, urmează aă realizeze în ca
drul cercului științific al ca
tedrei de Electrotehnică un im
portant dispozitiv în legătură 
cu automatizarea proceselor 
unul laminor. In acest scop 
vor face excursii de documen
tare la Ctmpia Turzil, la lami
norul căruia urmează să 1 se 
aplice acest diapozitiv, urmînd 
ca la primul șemlnar de comu
nicări științifice să prezinte re
zultatele acestei experiențe.

— St mțl fiind. putem acor
da un minimum da proce
sului general al malacii din tara 
noastră. Dispozitivul nostru ar 
micșora timpul de lucru la la
minor. ar elibera o serie de 
posturi de muncă, dăruind for
ța de muncă ce ar putea fi folo
sită cu o altă eficientă. Aatăzl 
se utilizează la laminoare cîteva 
instalații barate pe relee. Noi 
vrem ca întregul proces de lu
cru să se întemeieze pe elemen
te electronice pure, socotind $1 
faptul eă această instalație ofe
ră o siguranță mai mare. Aces
tei lucrări de cerc științific 
vrem 9ă-I dăm o eficientă 
nomtcă maximă în practica 
nală.

TINEREȚEA
Tînărul întrerupse pentru 

cîteva momente firul discuției 
pe care o purtăm da-a lungul 
străzilor Galațiului și privind 
cu atenție în jur. spuse :

— Dar să vi-1 arăt. trebuie 
să fie și fotografia lui pe-aici 
pe undeva, deoarece candidează 
in F.U.S. Am găsit-o ! Iată o- 
mul căruia îi datorez foarte 
mult 1

Dedesubtul unul portret ener
gic. cu privire dreaptă, inteli
gentă scrie : Gelu Kahu, direc
tor al ICPRONAV.

— Sosisem în Galați încărcat 
cu visuri, cu proiecte. cu 
teancuri de planșe dar, mai 
ales, cu voința de a infringe 
mulțimea de piedici pe care le 
întîmpinam mai întotdeauna, de 
a-mi materializa 
ani de 
aici am 
oameni 
aproape 
sîntem un grup mare de entu
ziaști. dintre care se distinge 
în mod deosebit colega mea. 
Adriana Stoica. Iar directorul 
Gelu Kahu este acela care ne-a 
dat cel mai substanțial ajutor, 
material și spiritual, în ceasuri 
de cumpănă. Ne apropie de alt
fel și tinerețea.

De fapt, pe tînărul care îmi 
povestește 
tel Kiraly. 
Institutul 
Facultatea 
le — l-am 
cîtiva ani. 
că el este. împreună cu un grup 
de țineri conduși de el. con
structorul primei nave din lume 
cu rotoare portante imense. 
Abia acum aveam să afiu în
treaga istorie, fiindcă într-ade- 
văr exista o istorie lungă, neli
niștită, pe care Kiraly obișnuie
ște a-o mărturisească de fiecare

to a te acestea — Ma- 
student în anul V la 

politehnic-Galati, 
de construcții nava- 
cunoscut în urmă cu 
Atunci știam doar

dată cu emoția 31 pasiunea 
lui îndrăgostit de fiecare eta
pă a unui succes previzibil.

Atras de apă ca de un miraj 
cu taine încîlcite și semnificații 
misterioase, timp de zece ani, 
după absolvirea unei școli pro
fesionale metalurgice din Ti
mișoara, Matei a schimbat o 
serie de meserii fiind cînd un 
simplu marinar, cînd mecanic, 
iar mult mai tîrziu secund pe 
un vas. Acolo. în apa pe care o 
urmărea zilnic. începea să înțe
leagă efectul ciudat al unor legi 
specifice apei, legi pe care abia 
în facultate avea să le poată 
descoperi în profunzimea lor. 
Dar atunci, gîndurile îl înaripau 
în alt chip imaginația.

Totul a pornit de la o elice 
ruptă.

într-o împrejurare specială, 
cînd nimeni altcineva nu se do
vedi capabil să repare cu rapi
ditate paleta unei elice rupte, 
tînărul practician, după o docu- 
^-ontație serioasă, realiză o eli
ce nouă, care imprimă navei 
respective o viteză cu mult mai 
mare decît elicea originală, de 
fabricație străină. Asa apăru în 
mintea tînărulul Kiraly ideea 
rotorului portant imers, idee 
care cîtiva ani la rînd fu res
pinsă ca fantezistă 
ingineri cărora 
le cerea sfatul.

Neintimidat, 
nunță. Și astfel, 
1964, de-acum fiind student în 
anul I. împreună cu un grup de 
amatori entuziaști, cărora li se 
alătură și pensionarul septuage
nar Ladislau Berecz, Matei ex
perimentă pe canalul Bega pri
ma navă din lume cu rotoare 
portante imerse.

Succesul nu fu unul obișnuit. 
Ci un triumf general, cu ecouri 
prelungite în rindul specialiști
lor. telereporterilor. gazetarl-

de multi 
tânărul visător

Kiraly nu re- 
în vara anului

lor din tară și de peste hotare. 
Adriana Stoica, cea mai apro
piată colaboratoare a lui Kira
ly, adaugă:

— Anii caxe au urmat acestui 
prim succes au însemnat o mun
că stăruitoare de acumulare șî 
perfecționare. Institutul de Cer
cetări și Proiectări Navale din 
Galati ne-a îngăduit, sub directa 
supraveghere a specialiștilor 
săi. să experimentăm următoa
rele noastre tipuri de proiecte, 
ca astăzi să putem afirma că 
sîntem pe pista unor foarte im
portante realizări, pe care Ie 
vom comunica în curind la se
siunile științifice studentesti.

— Cu fiecare idee am emoții, 
se justifică Matei. Ideea trebuie 
s-o ajuți să se nască. SI aceasta 
n-o poți face decît învătînd 
foarte mult, studiind fără goluri.
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O ORĂ DE PRAGTIGĂ. Halatul Imaculat, aparatele ultrasensibile, instrumentele așteptind să detestase gesturi precise, plențe cu parametri optimi, oadrana cu 
cifre vii, compun o atmosferă specifică studiului practic — dar peste toata acestea veghea stăruitoare a studentului. Aici, printre organisme da mașini, printre 

circuite electrica ți benzi cifrate, poate că un mare viitor savant încearcă emoția primului rezultat raci, sau revelația bruscă a primei idei directoare In creație sa 
Științifică viitoare. Seriozitatea, pasiunea și continuitatea cu care studenții se pregătesc aid, sini atribute care deopotrivă ti vor caracteriza fi la locul ds producția. 

Anii de ucenicie sub îndrumarea competentă a profesorilor tint toți acești ani de facultate care se depun ea fundament diioard profesii.

Foto: SORIN DAN

DE ONOARE
AL STUDENȚIEI

evoluții sigure în arta filmu
lui. In afara calităților profeaio- 
nafle certe, el este foarte dotat 
81 din punctul de vedere al reali
zării scenariilor regizorale. Ur
mătorii ani de studii sper că vor 
confirma șl mai mult dovezile 
noastre de încredere.

Mircea Daneliuc se mărturl- 
lește greu. Din cele ce-mi spune 
pot totuși să recompun drumul 
«irmos al tânărului care si-a ur
mărit pasiunile cu credință, fără 
a-si risipi pe drum visurile ener
gia si entuziasmul. După termi
narea liceului, deoarece în ca
drul actualului I.A.T.C. nu func
ționa si această facultate — re
gie de film — el a urmat Si a 
absolvit cursurile Universității 
din Ia$I — si la virata de 23 de 
ani era profesor de franceză la 
îma din școlile orașuluL

Cu pasiuni nepotolite. în toți 
anii facultății a făcut parte din 
echipa de teatru e Casei stu
denților din Iași, unde a creat 
roluri diverse, mult apreciate. 
De altfel, la Festivalul studen
țesc din 1966, primește un pre
miu de interpretare.

In anul următor vine Ia Bucu
rești si se înscria la Facultatea 
de regie-film.

— Teatrul exersat In andl ce
leilalte facultăți m-a învățat 
foarte multe. M-a condus să am 
o idee despre ritm. despre 
ceea ce Înseamnă relație sce
nică. mal apoi o relație filmlcă 
între personaje. M-a ajutat să 
înțeleg problemele de inter
pretare propriu zisă, da exterio
rizare a ceea ce simțeam teoretic 
iau instinctiv. E important «ă 
știi ca tot ceea ca faci în viață

VISURILE 
Șl AMBIȚIILE 

SECER DOVEDITE
— Pe Săndoiu fl găsesd cu 

figurantă la „Casa de vegetație**, 
îmi spuneau toți studenții pe 
care îi opream pe coridoarele 
Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu" din București. E nelip
sit de lingă plantele luL

Oricît de ciudată mi i-a pă
rut la început această denumire, 
pe Ilie Dumitra Sindoin din 
anul V al Facultății de agrono
mie l-am găsit, într-adevăr, la 
„Casa de vegetație". Așa aveam 
■ă aflu că această „cresă" — la
borator este un ansamblu de 
construcții si utilaje în cere, 
prin cultivarea plantelor în vase 
de vegetație, există posibilitatea 
dirijării și controlului cîtorva 
factori de creștere.

Tînărul de 22 de ani elimină 
imediat formulele protocolare 
dintre noi si mă invită să in
trăm In subiectul discuției. .

Mai întii l-a mirat faptul că 
vreau să scriu despre el. Vîrsta 
lui nu este prea bogată în fapte 
deosebite, iar visurile si ambi
țiile se cer mai întîl dovedite. 
Munca e o creștere continuă, 
multilaterală, iar studenția nu 
este decît una din etapele — 
ce-i drept, determinantă — ale 
acestei neîntrerupte perfecțio
nări. îmi mărturisește că, inițial, 
ar fi vrut să urmeze medicina, 
dar cum niciodată n-a su
portat să vadă oameni sufe
rinzi. atinși de boală, s-a decis 
fă urmeze agronomia (pasiune 
transmisă și de tatăl său). în

să canalizezi în spiritul unei pa
siuni superioare. Vreaii ca în 
filmele mele să fur realitatea, 
să-i filtrez frumusețile, să-i 
sintetizez adevărurile. E doar o 
experiență cîștigată cu multă 
truda. Alte idei mă frămîntă 
acum, mal mari. Primele reali
zări sînt doar antrenamente 
pentru ceea ce cred că va fi 
profesiunea mea. Am scris un 
scenariu la care țin mult și care 
va fi un film de lung metraj — 
„Boala" i-am zis, provizoriu — 
despre studenție. E o dezbatere 
pe teme sociale, de etică șl 
tinerețe. 11 văd realizat. Maxi
mum de randament pe care-1 
poate da un regizor e filmul de 
autor. De aceea eu cred în Ber
gmann, în Antonioni șl în alții 
ca ei. îmi plac fiindcă știu că 
niciodată nu voi face filme ca ei. 
Sînt titani. Sînt filozofi. ȘI 
fiecare dintre noi aspirăm să 
avem filmul nostru, creația 
noastră. Iubesc la acești mari 
realizatori omenia lor. dragos
tea cu care studiază și ajută 
omul. Un regizor este șl medic 
si profesor și cetățean — este 
toate la un loc.

Văzusem filmul studentului 
Mircea Daneliuc. Era un repor
taj critic la adresa anumitoT 
oameni. Dar din secvențele lui, 
ceea ce în chip evident se re
liefa. era tocmai acea dragoste 
de oameni despre care el mi-a 
vorbit mal apoi- Fiindcă Mircea 
Daneliuc poate să fie și medic și 
profesor și poet și cetățean. 
Adică ceea ce și-<a dorit dintot- 
deauna : un regizor. Un regizor 
adevărat. Fiindcă succesul nu 
cunoaște formule. Ci numai 
muncă și talent.

notați aceasta, fiindcă sună cam 
pueril. Realmente însă, noi. vii
torii agronomi ne sincronizăm 
emoțiile dintr-o zi în raport cu 
evoluțiile plantelor De care le 
cercetăm. Pe mine mă preocupă 
îndeosebi culturile irigate.

Aflasem acest lucru înainte de 
t-1 cunoaște și mai ales știam că 
tema proiectului său de diplo
mă aparține tot acestui dome
niu : „Contribuții cu privire la 
«tabilirea regimului de irigație 
și a consumului de apă la po
rumbul pentru siloz in cultură 
dublă-.

La această lucrare Hie Dumi
tru Săndoiu lucrează de patru 
ani. Patru ani de cercetări minu
țioase în laborator, de experi
ențe pe culturi diferite și în 
condiții diferite — timp în care 
numeroase rezultate — semne 
ale evoluției studiului și a ni
velului de înțelegere — au cons
tituit obiectul cîtorva comunicări 
în cadrul seminar iii or științi
fice studențești. De altfel, o 
foarte interesantă lucrare axată 
pe o problemă privind transpi
rația plantelor într-o experi
ență cu regim de irigație, susți
nută de Ilie D. Săndoiu la sesi
unea din anul trecut, a fost în
cununată cu premdul întii. Pre
ședinte al cercului științific de 
fitotehnie. tînărul student decla
ră : x

— Cercurile sînt un labora
tor de informare șl formare a 
studentului. Eu le acord un mare 

interes șl depun tot efortul ca 
activitățile lor să fia cît mai 
eficiente. La sesiunea din aprilie 
numai cercul nostru va prezenta 
16 comunicări. Eu mă voi pre
zenta cu două referate : unul 
despre nevoia de apă pentru 
germinația porumbului, iar ce
lălalt — în vederea elucidării 
proiectului meu de diplomă — 
despre studiul regimului de iri
gație la porumbul pentru silo2 
in cultură dublă și despre anu
mite încercări de corelație în
tre consumul de apă și transpi
rație. Pentru fiecare referat am 
lucrat cîte 2 ani. Chiar astăzi 
după amiază prezint, la o șe
dință de cerc, rezultatele pe 
care le-am obținut pe o instala- 
lație modernă de cercetare. Con
dițiile de lucru în cîm© pun 
probleme neașteptate și foarte 
variate. Seceta, bunăoară, ne 
este favorabilă nouă, pentru 
cercetări, dar nu e bună pentru 
producție. De fapt, seceta este 
un dușman mai puțin periculos, 
consecințele ei se pot preîntâm
pina. Pericolul mai mare este 
al apei abundente și, în acest 
caz, se pune problema baraje
lor de apă, a drenajelor șl a 
amenajărilor de nivelare a te
renului, lucrări care cer inves
tiții foarte mari. Și noi trebuie 
să aducem cel mai substanțial 
anort. Ca și în cazul deserturi
lor din nisipul cărora trebuie 
să scoatem viața. Ca și în cazul 
raționalizării culturilor, deoa
rece un sol îl poți distruge în 
trei ani în așa măsură că nu-1 
mai repari nici în douăzeci. în 
țara noastră se pune problema 
amenajărilor de irigație, a în
zestrării tehnice de cea mai 
înaltă calitate, se pune problema 
avertizării udărilor în perioa
dele de vegetație prin înființa
rea stațiilor de avertizoare. Sis
temul mare .,Cara-Su“ va con
centra peste 170 000 ha într-o 
vastă irigație cu apă din Du
năre. Așa vom realiza visul îna
intașilor, al ..clasicilor'* din do
meniul agronomiei. Noi, tinerii, 
„învățăcei" lucrăm în spiritul 
înaltei tradiții a școlii româ
nești de agronomie.

Nu mă îndoiam de caJltatea 
rezultatelor pe care studentul 
Ilie Dumitru Săndoiu urma sa 
le comunice în după amiaza 
acelei zile la ședința cercului 
științific. Faptul că prof. dr. 
docent Nicolae Zamflrescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.S.R., șef de catedră la 
Facultatea de fitotehnie, a fost 
Interesat de lucrările tînărulul 
student, pe care, mai apoi, le-a 
•upra vegheat îndeaproape — 
constituie deja un argument 
convingător.

A cunoaște aparatele și in
strumentele cu care o viață 
întreagă vei „colabora* in 
profesiunea aleasă, înseamnă, 
de fapt, a te perfecționa pe 
tine însuți.

chiar cu sacrificiul reducerii 
timpului pentru distracții.

Prin studiu ne îngăduim nouă 
înșine dreptul de a visa și a 
construi. Dar cîte nu ne rămîn 
necunoscute ? Trebuie să știm 
să facem față oricărei situații. 
Mi-amintesc că anul trecut, vi
zitând cu grupa mea un vas ro
mânesc de transport, cînd cu 
toții ne etalam cunoștințele teo
retice, fiindcă eram plini de teo
ria relativității și de alte teorii 
care ne făceau, credeam noi, oa
meni universali, un bătrîn ma
rinar ne-a spus : bună trebă e 
și teoria asta dar dacă sting 
lumina, spuneți-mi. știți să ie
șit! din cargou ? $1 avea drep

UN TANDEM
VALOROS

— va ț»t vorbi foarte mult 
despre cele două călătorii în 
străinătate pe care le-aș numi de 
,.studii", deși n-au fost întocmai’ 
dar ceea ce eu nu pot exprima 
(fiindcă totul a fost copleșitor de 
nou, de interesant și instructiv) 
vă vor spune aceste diapozitive 
color.

Și masa ml se umplu dintr-o- 
dată de numeroase cutii de car
ton, în care, numerotate și eti
chetate. peste 300 diapozitive a- 
veau să-mi transmită inedite 
imagini din insulele, orașele, 
muzeele și castelele Marii Bri
tanii, precum și din văzduhul 
muzical al Vienei.

— La Viena am stat 8 zile 
invitat la cel de al II-lea Con
gres Mondial al U.I.E.A., dar 
privilegiul cel mare l-am avut 
în Anglia unde timp de două 
sâptămîni am putut să mă îneînt 
întîlnindu-mă cu întruchiparea 
celor maî rafinate dar si mai va
riate stiluri arhitecturale, sim
fonii de lumină si culoare, ame
țitoare pentru un vLitor arhi
tect.

„Viitorul arhitect" are numai 
22 de ani și e în anul V Ia Insti
tutul de Arhitectură din Bucu
rești. Se numește Mircea Enache 
și este secretarul organizației 
U.T.C. din institut Entuziasmul 
și stima cu care ni se vorbise 
despre el se dovedesc îndrep
tățite. 

tate. Era ultimul luam la care 
ne-am fl putut gindi. De bună 
seamă că n-am fi știut.

— Mi se vorbește despre im
punătorul șantier care se ve 
înalta la Orșova, adaugă gîndi- 
toare Adriana Stoica. Acolo va fl 
mult de muncă și pentru noi, cel 
care vom termina peste un an 
facultatea : un astfel de port cu 
perspectivele de dezvoltare pe 
care le are Orșova ar fl mal 
mult decît noroc. Acolo unde 
sînt idei mari si oamenii 
se străduiesc să fie la Înălțimea 
lor. Noi sin tem gata cu toată pu
terea de muncă, cu toată tinere
țea și cu tot entuziasmul

Mircea Enache este un tîn&r 
care vorbește cu pasiune nedo
molită despre orice, căruia fra
zele îi vin întotdeauna la înde- 
mînă și care își mișcă degetele 
neliniștite printre filele dicțio
narelor. antologiilor și studiilor 
teoretice în diverse limbi stră
ine așezate pe masa sa de 
lucru.

— Intrarea mea în viață s-a 
făcut corelată cu cea a fratelui 
meu, Radu Enache. Radu e în 
anul III la Electroenergetică — 
unde, ca și mine, e secretar 
U.T.C. pe facultate. V-aș ruga să 
credeți că niciodată între noi n-a 
fost ambiția de a ne scoate 
ochii unul altuia cu cite o notă 
de 10 mai mult. Ce e drept, eu 
am bursă republicană. De cînd 
fratele meu are bursă ..Gh. 
Gheorghiu-Deju — dar ceea ce 
ne alătură foarte mult este pa
siunea pentru studiu. I-am adus 
din Anglia cîteva cărți de eco
nomie (se pare că economia «te 
știinta care-1 pasionează în chip 
deosebit).

Cei doi frați, eminenti stu- 
denti. valoroși secretari de or
ganizația U.T.C., viitori intelec
tuali — sînt posesorii unei mari 
puteri de muncă, ambițiile lor 
fiind chiar tensiunea pasiunii cu 
care-șl urmăresc realizarea idei
lor.

Mircea Enache îmi vorbește 
despre ' $i menirea viitorului 

arhitect, dovezi ale dragostei eu 
care tînărul student își va îm
brățișa viitoarea carieră.

— Din toate sectoarele arhi
tecturii, In mod special mă inte
resează urbanismul. Orașul este 
viitorul spațiu pe care omul îl 
va popula și în care își va des
face ritmurile geniului său. 
Ar hi tec tur a este campionul artei 
utile ; un urbanist are ca primi 
■arcină organizarea perfectă a

IO AN JURCĂ, anul IV, Fa
cultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic din 

Timișoara 

ILIE DUMITRU SĂNDOIU, 
anul V, Institutul agronomic 

„N. Bălcescu"-București

vieții aociale în funcție de me
diu. de colective de muncă, de 
profesiune etc. De a asigura oa
menilor o anvelopantă protec
toare față de ostilitățile mediu
lui. ..A construi" în sens 
nu e o îndeletnicire automată, ci 
e menirea artistului, a omului 
sensibil, lucid, care să cumuleze 
în el sinteza artelor. Muzica si 
Doezia sînt indispensabile urba
nismului. sînt însăși ființa lui 
Ritmul, acordul, simetria, armo
niile nu mai aparțin unui do
meniu. Muzica se realizează 
ideal în compozițiile de urba
nism Văzind Domul din Milano 
Franz Liszt ar fi exclamat că e 
o muzică solidificată.

Astăzi, fără studiu, fără luci
ditate ești nul. Eu am constatat 
că toți marii creatori au o filo
zofie clară, o concepție bine 
precizată, ambiguitățile si osci
lațiile resimțindu-se ca frîne în 
interiorul operei lor. Si cită lu
ciditate si forță ne trebuie să 
construim ! Si cît mai trebuie 
să construim ! Fiecare lucru 
trebuie făcut la vremea lui. si 
tinereții noastre îl revine nobila 
sarcină de a-si construi edifi
ciile sale — orașele viitorului — 
înseamnă să-ți clădești propriul 
tău destin. Visul cel mare li 
care mă gîndesc cu teamă si cu 
circumspecție tine tot de pasi
unea mea. urbanismul. Sînt con
vins că va veni în curînd vre
mea — de altfel a si venit — ■ 
depășirii urbanismului de de
taliu. a atacării frontale a pro
blemelor mari de ooostruct!e.

SUCCESUL 
ARE FORMULE?
în sală se stinsese lumina. In 

gesturile înfrigurate ale omului 
aoărut pe ecran — care cu ml ini 
disperate răscolea zăpada de la 
rădăcina unui copac — desci
frai gravitatea cu care, me
taforic, lumea cu tainele ei 
se lăsa descoperită. Din troianul 
imens ieși la iveană o inscripție. 
Se putea citi : „Yoga — Un film 
realizat de Mircea Danelinc — 
Cu..-

Era genericul unui film pe 
care urma să-1 vizionez.

Așa l-am cunoscut De studen
tul din anul II de la I.A.T.C. — 
secția regie de film. Ceea ce ur
măream De ecran constituia de 

Concep si visez urbanismul — 
li să știți că nu mă hazardez, 
lucrul l-am început metodic, cu 
tenacitate și fără grabă puerilă 
— ca o frecventă activitate de 
sinteză ■ tuturor științelor so
ciale. politice, economice, eco
logice. psihologice ; văd aici — 
des! e foarte greu — introduse 
Științele exacte in problemele 
de estetică și compoziție, prin 
intermediul anumitor funda
mente matematice (știri, mărimi 
etc.). Am o cunoștință la Me
dicină (Mihai Cioroianu. stu
dent în anul n la Medicina ge
nerală). El a introdus în genetică 
calculul probabilităților si a ob
ținut niște formule pe care pro
fesorul său Ie-a numit eu toată 
seriozitatea „formulele Cioro
ianu". Profesorii noștri sînt pen
tru noi mari luminători de dru
muri- Voi fl recunoscător Întot
deauna pentru ajutorul pe care 
mi l-au oferit, profesorilor 
Gbeorghe Pe tras cu. format la 
școala de arhitectură a Iul Le 
Corbusier. Richard Bordenache. 
Anton DLmboianu. Titus Mocanu 
»i altora.

Pe masa de lucru a studentului 
Mircea Enache se desfășoară 
olanșele mai multor proiecte. 
Puteam citi : Ansamblu de lo
cuințe re malul leului Băneasa. 
Proiect pentru construcția unui 
patinoar si altele. Dar peste 
toate mi se părea că văd proiec
tul urrul vast oraș, fruct al visu
lui șl al lucidității arhitectului, 
al pasiunii si al talentului. Ora
șul propriei noastre tin ere țt 

fapt primul său film „de studiu" 
pentru care. în sesiunea de iar
nă. orimise nota zece. Filmul 
însuși era cea mai bună carac
terizare a realizatorului său.

Ulterior, regizorul Mircea 
Drăgan, Drodecan si Drofesor la 
clasa tânărului student, avea să 
completeze caracterizarea aces
tuia :

— Serios. Talentat. Conștiin
cios. Acestea sînt datele care 
conturează personalitatea stu
dentului Daneliuc. Primul Iul 
film, care nu este decît un re
portaj pe 16 mm., oferă totuși 
suficiente argumente care n* 
permit să avem garanția uz « 

trucît crede cu multă convin
gere că aici face tot un‘fel de 
medicină — a plantelor. M-am 
convins de acest lucru văzîn- 
du-1 gesturile delicate, contro
late cu care tînărul student ur
mărea nervurile unei frunze a- 
Dlecate peste marginea unul 
ghiveci.

— Aici ești legat de plantă 
ca un medic de pacientul său, 
mal corect, ca un părinte de 
copilul său — dar vă rog să nu

JMR/A MASAUCl. anul IU. 
Cawrrcatoruf „Ciprian Fo» 

rwzbm* - Rurv *c|l|

MIRCEA DANELIUC, anul 
II, IA..T.C.-Bucur ești, secția 

regie de f&n

VIOARA 
DE ARGINT

O fată da 21 de ani. înaltă și 
frumoasă, cu ochi meditativi. Și 
o vioară. Aceeași vioară cu care 
anul trecut obținea la Sofia 
Medalia de Argint la Festivalul 
Mondial al Tineretului. Și, 
bineînțeles, un profesor, maes
trul George Manoliu. decanul 
facultății de instrumente.

Fata se numește Maria Masi- 
llcl — și e în anul III la Con
servatorul „Ciprian Porum- 
bescu“ din București. îmi vor
bește profesorul :

— Un talent remarcabil. La 
noi munca este factorul predo
minant, care perpetuează valen
țele talentului. Și Masalici e 
foarte muncitoare. Masalici ne 
pregătește multe surprize. Și cu 
cît vor fi mai multe cu atît 
va fi mai bine. Previziunile. în 
cazul ei, de mult au devenit 
dovezi și certitudini.

Primele apariții pe scenă au 
făcut din vioară, pentru Maria 
Masalici, un instrument Indes
tructibil legat de ea.

— Aș vrea să înțelegeți cîtă 
dragoste port acestei bucăți de 
lemn vibrant. Dacă trece o zi — 
două fără vioară, mi-e dor de 
ea. Nu îmi imaginez propriul 
meu viitor fără acest Instru
ment. In anul I am făcut cu
noștință cu scena Ateneului. 
Acolo am trăit un fior rar, 
știind cîte mari personalități au 
făcut să vibreze cu arta lor a- 
ceastă sală celebră. In anul II 
am cîntat în sala mică a Pala
tului. Acum, fac repetiții în 
sala de concert a radio-telcvizi
unii. în vederea unui concurs : 
„Tribuna tinerilor soliști inter- 
preți". De curînd am participat 
la o altă tribună, la Brașov : 
„Tribuna viitorilor interpreți", 
organizata de orchestra Filar
monică din localitate, sub ba
gheta maestrului Ilarion lo- 
nescu-Galați. Aici am avut 
multe. satisfacții pe linie inter
pretativă. un singur regret nu
mai, că fiind Ia Brașov, n-am 
putut asculta decît cel de al 
doilea concert al extraordina
rului Menuhin.

Din pauza pe care o face am 
înțeles, mai ales focul Interior 
aL pasiunii Măriei Masalici. Ma
rii maeștri ai lumii sînt șl pro
fesori ai tinerilor lor admira

tori și interpreți. Fiindcă Maria 
Masalici știe că mai are multe, 
enorm de multe de învățat. 
Acum repetă cîte 5—6 ore pe 
zi. E mulțumită de atmosfera 
caldă, permanentă din dasa 
maestrului ei, peorge Manoliu, 
de dragostea cu care acesta 
lucrează cu flecare student în 
parte.

— In acest fel, dinsul ne ali
mentează încrederea în noi șl -în 
viitorul nostru. Cînd ai convin
gerea că profesorii tăi sînt 
extraordinari, te străduiești nu 
numai să-i mulțumești, dar. sti
mulat, să-i șl ajungi, chiar dacă 
acest lucru ar putea fi imposibil. 
Efortul neîntrerupt de creștere 
în interiorul pasiunii tale con
tează.

Profesorul «te într-adevăr 
mulțumit. Mulțumit nu numai 
pentru succesele Măriei Ma
salici.

Tot cu aceeași căldură ml-a 
vorbit și despre alte valori stu
dențești. Și, parca vrînd să fie 
aigur că nu le uit. maestrul s-a 
așezat la birou șl mi-a soris în 
' notes numefle altor stu
dent! care merită, deopotrivă 
cu Maria Masalici. să fie eroii 
unui reportaj : Radu Toescu — 
Dian. anul II, Mariana Sîrbu, 
vioară, premiul III la concursul 
„George Enescu" din anul 1967, 
Radu Chișu, oboi, premiul II la 
Festivalul — concura de Ia 
Fraga etc.

Maria Masalici adaugă :
— Am. într-adevăr, foarte 

multi colegi talentati. Sîntem o 
serie de studenți cu un nivel 
profesional foarte ridicat — și 
acest fapt este un permanent 
stimulent Ia autoinstruire la 
autoperfectionare. Veniți cu 
mine pe holurile Conservatoru
lui și veți auzi rîvna cu caTe 
fiecare repetă înainte de a se 
prezenta în fața maestrului 
sau.

Pe coridoarele lungi și lumi
noase. ele însele săli albe. 
Imense, de concert, tinerii își 
încălzeau mîinile pe instru
mente ascultătoare. Treceau 
unul pe lingă altul, cu pași plu
titori și concentrați. Pereții de 
marmură vibrau. Maria Ma
salici îmi snuse încet :

— Auziți ? Marmura noastră 
Cîntă...
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LA CE LUCREAZĂ 
ACADEMICIANUL 
EUGEN MACOVSCHI

0 NOUĂ TEORIE 
CU PRIVIRE 

LA STRUCTURA 
Șl PROPRIETĂȚILE 
’ MATERIEI VII

Pe acad. E. Macovschi, 
directorul Institutului de 
biochimie, l-am găsit lu- 
crlnd la manuscrisul noii 
sale cărți irBiostructura — 
structura materiei vii". A- 
ceastâ lucrare, rod al 
unor ani îndelungați de 
studii ei cercetări, pre
zintă specialiștilor din 
domeniul biochimlel o 
nouă teorie cu privire la 
structura ți proprietățile 
materiei oii. Răapunzînd 

cu amabilitate întrebărilor 
noastre. acad. E. Ma- 
covschi ne-a vorbit des
pre studiile care-1 pre
ocupă, despre lucrările 
pe care le pregătește si 
despre semnificația știin
țifică a rezultatelor pe 
care speră să Ie obțină.

— Una din problemele 
care mă preocupă de mai 
multă vreme — ne declară 
interlocutorul nostru — 
se referă la bazele bio- 
structurale ale radiolo
giei. Aceste studii teore- 

tice încearcă să lămu
rească mecanismul de ac
țiune al razelor ionizante 
asupra viului. Deținem 
deja unele date privind 
acțiunea razelor ultra
violete asupra țesuturilor 
vii și sperăm să obținem 
rezultate concludente in 
această direcție. Problema 
lămuririi mecanismelor 
de acțiune a radiațiilor 
asupra materiei vil pre
zintă un interes major 
în biologie și biochimie. 
Deși pe plan mondial stu
diile In această direcție 
sînt mai vechi, deși s-au 
elaborat numeroase teorii 
care încearcă explicarea 
acțiunii radiațiilor, nu 
s-au obținut încă rezul
tate definitive. Obținerea 
unor date teoretice pre
cise ar putea deschide 
perspective extrem de in- 

Jeresante In rezolvare* 
unor probleme de protec
ție Împotriva radiațiilor, 
în stimularea artificială a 
diviziunii celulare etc.

O altă direcție de cerce
tare care mă preocupă In 
prezent este precizarea 
legăturilor dintre bio- 
structură si acizii nu
cleici, în scopul sta
bilirii rolului bioatruc- 
turii In reglarea sin
tezei proteinelor. Aceste 
studii vor putea avea, 
după părerea mea, o im
portanță deosebită în ge
netică. dat fiind că acizii 
nucleici intervin direct în 
bloainteza substanțelor 
proteice.

In viitorul apropiat in
tenționez să trec la a- 
pllcarea teoriei blostruc- 
turii în domeniul medical, 
șl anume, în primul rînd, 
în studiul stărilor aler
gice. Aceasta, deoarece 
teoria biostructurii per
mite explicarea apariției 
stărilor alergice șl su
gerează unele posibilități 
noi de tratament.

INIȚIATIVA ARE CUVINTUL
VEȘTI DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

„AVEȚI LOCUL 
REZERVAT"... LA ESTRADĂ

Cu ani in urmă, un grup da 
entuziaști, artiști amatori, o- 
bișnulseră publicul din Rm. 
Vllcea cu un gen artistic mult 
gustat : spectacolul de estra
dă. Dar. încetul cu încetul, 
ansamblul s-a destrămat.

Dînd curs dorințelor publi
cului *1 bo U citării or tinerilor 
actori. Comitetul municipal 
Vllcea al U.T.C.. tn colaborare 
eu Caza de cultură a munld- 
piului, a ho Urî t să reînvie a- 
ceastă tradiție. Și astfel, în 
regla Iul Tltua Burducea, de 
la Teatrul de Stat din Deva, 
a avut loc, zilele trecute, pri
ma reprezentație a «pectaco-

„O FOAIE
Cu w* uuu toacrt- 

da ertttea ea», 
da •«■>:*. ftrtyjMtM 
~ .... Saa^^lt.
JoaU da
«lalea, «ditai* da
etxnldatul aoaneal 
U.T.C tari

-Al fte o toate a

TINERII
ARTIZANI

lului de estradă „Aveți locul 
rezervat". Pe un text de Teo
dor Zgâvîrdlci și cu o parti
tură muzicală susținută de tl- 
năra orchestră vîlceană «Lo
tus", cel circa 40 de artiști fi
rn a tort au oferit spectatorilor 
o serie de melodii Inspirate și 
clteva numere de balet (din 
păcate, mal puțin reușite). Tn 
continuarea activității sale, 
ansamblul de ectradl vllcean 
lși propune să realizeze un 
turneu în orașe'* ti comunele 
județului.

ȘERB AN SIMEDBEA

A NOASTRĂ'1

LA LUCRU

nwa4 In care trăim, 
dfifțr» evoluția ei 
6e-e mr’M'v tmpu-

• La marginea Craiovei, în- 
cepînd de lîngă gara cea

• nouă $i trecînd mai departe, 
spre cartierul Brazda lui 
Novac și fintîna Obedeanu-

• lui, se așterne o vale șfîșiată 
de gropi și eroziuni, denu-

• mită, de către localnici, „Va- 
lea Șarpelui". In primăvara 
aceasta, organizațiile U.T.C.

• ale Craiovei au deschis, aici, 
unul dintre cele mai mari

• obiective ale muncii patrio- 
tice.

’ Potrivit proiectelor întoc- 
g mite de arhitecții peisagiștl 

ai orașului, în „Valea Șar-
• pelui" se va crea — pe o 

suprafață de 20 de hectare —
• o veritabilă oază de răeoare 
v și verdeață, concurînd în

privința originalității cu ve-
• chiul parc, tot „al tineretu

lui " de la cealaltă extremă a
• orașului. Dar aici, posibill- 
g tățile pedoclimatice pe care

le oferă locul va face ca
■ viitorul parc de odihnă și 

agrement să fie dotat cu un

B STAGIUNEA
■ MUNCII PATRIOTICE

■ META'IORTOHLE
2 DIN ,,VALEA
J ȘARPELUI*4
• spațiu zoo-botanic, de studiu 
V al observație al tinerilor na-

turalUti.
• O parte din lecțiile de agrl-
• cultură, botanică și zoologie 

ee vor desfășura tot în parc,
• în cîmpurile experimentale, 
e sau In laboratorul de științe

naturale Inxeetrat cu toată
• aparatura necesari. Un sis

tem hidrotehnic va uni, prin-
• tr-un canal navigabil, o salbă 
e ce lacuri.

Deocamdată, toate cele !n-
• șirete aici se pot vedea nu

mai în proiecte șl calcule.
• Dar In fiecare zi, mari gru- 

puri de tineri craiovenl de 
la diverse instituții și între-

• prinderi angajați oferă din 
timpul lor liber, de distrac-

• ție, clteva ore cu entuziasm 
in „stagiunea muncii patrio- 
dce-. lucrează intens pentru

• a transforma „Valea șarpe
lui* Intr-o zonă primitoare

• de eîntece și de verdeață.
_ Val ea Șarpelui" ie va numi

• — ni se spune — ^Parcul
• tinerilor na tu ral iști*.

I M.

înainte de a fi dramaiturg, 
Ion Oimescu a fost (și cootinuă 
sa ffe) actor și poet. Fajatul de
pășește însemnătatea relativă 
a amănuntului biografic și în
lesnește explicarea cîtorva din 
constantele dramaturgiei sale. 
„Dramele puterii" (trilogie în- 
sumînd, pe lîngă „Anonimul", 
piesele pVea.c de iarnă" și „Să- 
getătorul", deja jucate la Iași), 
sînt opere de teatru poetic, în 
sensul superior al cuvîntului : 
nu o dramaturgie a metafore
lor, ci una de .ridicare a faptu
lui la nivelul semnificației poe
tice. printr-o perfectă știință a 
sugestiei, prin îndemînarea de a 
aburi limitele prea nete dintre 
planul realității si acela al fic
țiunii, prin aplecarea către sim
boluri. prin desenul precis al 
nuanțelor. Omul de teatru face 
din toate acestea o realitate 
scenică puternică, coerentă, 
aptă să-și transmită sensurile 
cu limpezime. Avem de-a face 
cu unul dintre cei mal înzes
trați si mai compleți dramaturgi 
afirmați în ultima vreme, și 
lucrul acesta n-a fost spus încă 
destul de răspicat.

în problematica extrem de 
complexă a puterii (răspundere 
enormă și încărcată de griji în 
„Veac de iarnă", ambiție deve- 
etatoare în „Săgetătorul"), „Ano
nimul" aduce un unghi de ve
dere nou : acela al altruismului, 
al bunătății, al sacrificiului da 
sine, caTe dă sens relațiilor 
dintre oameni șl face din lup
ta pentru putere o luptă pen
tru responsabilitate. Preftextual 
Istorică, ca și cele precedente, 
piesa narează istoria inventată 
a unui Petru Cercel dezabuzat, 
mîhnit. pustiit, pe care o falsă 
experiență l-a învățat efi oame
nii sînt. fără excepție, răi, ego
iști și mizantropi, si că singura 
posibilitate de a supraviețui 
este să-i învingi cu propriile 
lor arme. Competind pentru 
frontul Moldovei, în fața Sul
tanului, cu Mihnea cel Rău șl 
cu un anume Vlad, nepot al 
Chiajnei, fostul domnitor ac
ționează în conformitate cu 
acest principiu, pînă în motmen- 
tiH în care are surpriza de a 
descoperi că tînărul Vlad se 
sustrage unităților sale de mă
sură. Cîștigind tronul, prin ma
nevre feminine de care este 
străin. Vlad. al cărui model de 
existentă este bunul, romanti

cul, generosul Cercel de odini
oară, se sinucide pentru a-i 
ceda acestuia domnia, dar, mai 
ales, pentru a-i readuce aminte 
că oamenii pot fi și generoși, 
pentru a-1 întoarce, deci, la 
adevăr. Se înțelege că, învățînd 
aceasta. Cercel se găsește dezar
mat în fața lipsei de scrupule 
a lui Mihnea, își piesrde tronul! 
și viata, dar moare cu senină
tatea celui care a descoperit 
rosturile morale profunde ale 
vieții.

Prin piesă circulă și o sumă 
de alte caractere, definite cu

„AN0N1
NIT

de ION OMESCU
la Teatrul

„C. I. Nottara"

pregnanță, atît în comporta
mentul cit ei în semnificațiile 
lor : Hazachi, favorita Sultanu
lui, întristată pentru pustiul pe 
care îl laeă In urmă iubirea 
moartă a lui Cercel ; SuiltanuJ 
însumi, cîntărind cu răutate lu
cidă consecințele puterii șale 
nelimitate ; Velica, soția luJ 
Vlad. gata să sacrifice totul se
tei de mărire ; Pîrvu Ciungul, 
„am al tării". severă întrupare 
& unicei rațiuni — aceea a bine
lui țării. Firele care-i leagă de 
conflictul centrali eînt trainice, 
justificările lăuntrice ale acte
lor lor sînt temeinice, reacțiile 
lor sînt adecvate, limba pe care 
o vorbesc este plină de poezie 
și de teatnalitate. Nimic de re
proșat acestei piese excelente, 
de un patriotism profund șl 
fierbinte, de o construcție tea
trală șolidă.

Spectacolul, regizat de Daa 
Nasta, păstrează în bună măsu
ră aceste virtuți definitorii, 
adăugîndu-Je o alta : aceea a 
unei subtile tranziții de ton, da 
la ironia subțire din partea în- 
tîi. jucată în registru de come
die parodică, pînă la emoția 
sobră a părții a doua și la vio
lenta tragică a finalului. Este 
un adevărat exercițiu de meș
teșug regizoiral, care pune în 
valoare o latură deloc neglija
bilă a piesei și oferă cîtorva ac
tori — Mihai Heroveanu (Sulta
nul Murad). Elena Nioa-Dumi
trescu (Hazachi), Stefan Radof 
(Pugiedila) — prilejul unor de
monstrații de virtuozitate în 
gama unui comic de o faxatură 
aparte, cu mari implicații de 
profunzime, de seriozitate, ba 
chiar de tristete. Nu e mai 'P«- 
țin adevărat, însă, că modalita
tea aleasă de regizor pentru 
primul act, pe alocuri prea apă
sat parodică, nu concordă exact 
cu toate momentele din acee«- 
tă parte a textului ; de aici, 
nepotriviri care fac ca tranziții 
ulterioară de ton să pară bnM- 
că și crispată. Tot de aici, sen
zația — pe care nu ți-o poți 
împiedeca, chiar dacă, rațional, 
validezi soluția regizorului — 
că spectacolul devine el însumi 
abia în partea a doua. Aici ea 
evidențiază șd calitățile majori
tății interpretelor : ftorul, inte
rioriza ree șl căldura lui Emil 
Hossu (care face. In Vlad, cri 
mal bun rol al său de pînă as
tăzi), eenzația de goliciune, de 
pustiu interior pe case o creea
ză Dan Nasta In Petru Cercel 
(mai puțin convingător eînd sa 
„umanizează"), noblețea skmpJl 
si austeră a lui Georga Buznea 
(Pîrvu), agresivitatea colorată 
a Eugeniei Marian (Stana), ciu
dățenia felină a Ioanei Mano- 
leacu (Vriica). Ceva mai puțin 
semnificative slut apaTițlUe lui 
Val. Săndulascu (Sriim) și Ion 
Popa (Mihnea).

Scenografia lui Mfaieea Maro- 
«in (cu ajutorul, deloc iipeit de 
importanță, al bljuterrlilor eem- 
nate de Maria Stoenescu) com
pune o complicată — poate prea 
complicată — simbolistică a cu
lorilor, în decor și coatur^M ti. 
mai ales, organizează c’jtiRjrt 
exactitate spațiul de joc.

O ÎNTREBARE PE ZI:
„CUM A DEVEH1T HOT

COPILUL DV.r
va C3;

dia Capitală;
Ior-es.r- C^meiia — 

deva ta Școala de

reoerală ar. 171 
Bmareștî. aa farat 
dia magAiiaal ..Că
prioara* de 1a aa ee- 
tix«a mam de 1 IM 
lei.

O statistică ta 
„creștere* — aceea 
a forțărilor (de toate 
categoriile, iaeepjnd 
ca cele de bsnnire 
și terminind ca— 
turisme) ne arată ei 
unii dintre a «tari 
Btnt elevi. Un tea- 
nal de alarmă pa

eare-1 fcaf vabfla 
peatra a-ti t'
Ml aeeeaar ta eai 
eare poarta. aJitan 
de a^oari. a mare 
parte Afci răwaadi- 
rea fapieiae camm 
de

Florea Vîorei — 
elev aaaf HL Betai

p >1 pagii M tafr-

-otee — elev la aea- 
lam «eea — daaă 
tartari la aa aa- 
pâex camrrHal si I* 
m aărHer de rvpa- 
ra< i ■ l I Hrta i :

DLr Lan A_.t1 —
elev la Banala paa-

Boga Ion — eter ta 
■real v- 27 dia Ca 
ptali. setaadm d? 
Scurta Barei de la 
acaM Bceo — fan 
de aaieae de la ta- 
rfe^aele parcate ia 
cartteral Bereeai.

Sazkda Anstid-. e- 
levd 1a Banala prnfe- 
ateaaU -Electro- 
magaettaa*. a fnat 
piiati viazlad • bel

PanAografi. dia 
Barareszi — a lom

Victoria- fwriad
din baiaaafal aaei 
femei M ML

CoaEiru Jirca 
— 12 »i ti jamăia- 
te — ca sora sa. Jlr- 
ea Daniela, ia virilă 
de 11 aal ti jnnaătate 
(□. eteri ta icpli

Așteptăm răspan- 
sările părinților și 
prnfc^arilar ta între
barea : «ram a deve- 
ait ha| eapilal ui 
eleva! men T*. cn 
eertitadiaea eă le 
von primi Intr-nn 
tfrnu cit mai scări.

AD. N1COLAU

PENTRU TIMPUL ©V. LI BER
înema

VlRSTELE OMULUI rulează 
la Republica (orele 9.30 ; 11.45 ;
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Modern
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 10,15 ;
13.30 ; 20,45). COMEDIANȚII ru
lează la Patria (orele 11; 14 : 
17 ; 20). ADIO GRINGO ru
lează la Luceafărul (orele t ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Bucu
rești (orele 8,45 : 11 : 13.38 : 16 :
18.30 ; 21). NOAPTEA E FĂCUTĂ
PENTRU A VISA, rulează la Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,3fi ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele lfi ; 13 ;
15:30 ; 18 : 20,30). RĂUTĂCIOSUL
ADOLESCENT rulează la Victoria 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) ; Feroviar (orele 9 în conti
nuare 15,45 ; 18,15 ; 20.45) ; Melodia 
(orete 8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45) . CĂLUGĂRIȚĂ ȘI COMI
SARUL rulează la Central (orele
8.45 ; 10,30 ; 12,15 : 14 ; 15,45 ; 17.» ;
10.15 ; 21). RECOMPENSA rulează 
la Lumina (orele 0 ; 16.30 : în con
tinuare 18,45 ; 20,45). BECKET ru
lează la Doina (orele 11.30 : 16 :
19.30 ; program pentru copil (o- 
rele 9—10). UN BARBAT ȘI O FE
MEIE rulează la Union (orele
11.30 ; 18.08), TATA (orele 20.30).
TOTUL PENTRU RIS rulează Ia 
Timpuri Noi (orele 9—21 In con
tinuare). PE PLAJELE LUMII ru
lează la Excelsior (orele fl : 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20.30). Flamura
(erele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30). LA EST DE EDEN rulează 
la Grivlța (orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 
13 ; 20,30) : Miorița (orele 9,30 ; 12 :
14.30 ; 17,30 ; 20). AVENTURILE
LUI TOM SAWYER ; MOARTEA 
LUI JOE INDIANUL rulează la 
înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
PIANELE MECANICE rulează
ta Buzeștl (orele 15.30 ; 18),
FIDELITATE (orele 20,30). PAȘA 
rulează la Dacia (orele 8,45 —
18.45 în continuare ; 18,45 ; 20,45) ;
Volga (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,30). PENTRU
TNCA PUȚINI DOLARI rulează

la Bucegl (orele I ; 1LB ; IXJi ; 
16 ; 18,15 ; M.3S) ; Glut ești (orele
15.38 : 18 ; 2S.38) : Rahova (orete
15.38 ; II), MESTEACĂNUL ore
le 2S38). PRINȚESA rulează ta 
Unirea (orele 18 ; 2« 38) PAGINII 
KUMEROV (orele 15J»1. R1O BRA
VO rulează ta Ura (orele U M ; 
19) ; Vltan ferele 13.38 ; 1». CASA 
MAMEI NOASTRE rulează 13 
Drumul Sării (orele U; 17J8)
PE TEREN PROPRIU riileart ta 
Cotrocenl (orele 15.38 ; IS). MONT
PARNASSE 13 (orele 38.3») FELJ>- 
MAREȘAL.A rulează ta Crtngati 
(orele 15,98 ; II ; M.3S) ; Progresul 
(orele 15.M : ID- DRA38A CIO- 
CIBLIEI (orele M.38). RISCURILE 
MESERIEI ratează ta Floreases 
(orele 1 ; 11.13 : 13.45 ; 18 ; ILlf . 
M M) : Gloria (orete : • | ÎL» I

IJselotte Pulver 
Cunoscuta actri
ță de teatru fi 
cinema de origi
ne elvețiană de
butează în film 
în 1948, pentru a 
deveni, după clți- 
va ani, una din 
vedetele cinema
tografului inter
national.

La noi a-a fă
cut cunoscută cu 
prilejul filmelor 
lui Kurt Hoff
man, „Hanul din 
Spessart", „Fan
tomele din Spes
sart” și „Gentle
manul din Coco- 
dy“. O vom re
vedea, în aceas
tă lună, pe ecra
ne, în cea de a 
treia producție 
Spessart, șl anu
me în comedia 
„Vremuri minu
nate M Spe«. 
MTt*.

V r

IX» : » : 3Ltf : n» bou» 
BAT CIUL G ALBUȘ ruVază ta 
Virorteu «orrie lXJi . IR. TAI Șl 
GENEBAL torrie 3XJV Popular 
"rvte mi : U. DBCWUBJ hore
le 3SJ»L TATA DE PAW1LII ru- 
WttA ta Aurora /orde • ; 1LU : 
IUI ; ■ ; IXU . MJV, ; Arta (ore
le 3 W II.<5 în cer tmuare ; ÎS : 
3» 151 L N OM PENTTIU ETEK- 
M1TATE ruleaxl ta MoțUor torele

Hă rXPtESLL COLOVB 
LLT.U1 VON ETAN rvta«M ta 
Munca (orele :? : lfi. AUTOB1- 
ZATTE DE CASATOBIE icrele 
» ITll CSCZ rulează la Coe- 
rros (orele 1SJ8 : 18 : 38.15) CRI
MA Tn STIL PEBSONAL rulează 
ta Tomis (orele »—13 în eoctinua- 
re îs : iau ; ».Jt). buna ztua. 
CONTESA rulează ta Flacăra fe
rele 15.38 : 18). NU UITA.- GAIA 
LUGOVAIA ferele 38.38) VELI
TUL LUPILOR rulează 1a Feren
tari (orele 1SJS : 11 : ».15). MADE 
IN ITALY rulează 1a Pacea (ore
le 13.3» : IS : 2S.15). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTRU A VISA 
(15—18 aprilie) VlRSTELE OMU
LUI ni aprilie). COMEDIANȚH 
(13—31 aprilie) rulează la Sala Pa
latului.

MIERCURI 18 APRILIE 19M

Opera Română : CARMEN, ora 
1A.M : Teatrul de Operetă : MY
FAIR LADY, ora 19.» ; Teatrul 
,.I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTADA- 
TA, ora 19.30 ; (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI, ora 19.30 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC, 
ora 20,00 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- (B-dul Schitu MSgu- 
rcanu) : LIVADA CU VIȘINI, ora
M,M; (Sala Studio): COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC, ora 20 ; Teatrul Mic: 
PREȚUL, ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara” (B-dul Magheru) : O CA
SA ONORABILA, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : ANONIMUL, ora 20,80 ;

Teatrul Glutefti : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA. ora 13,38 ; 
Studioul LA.T.C. GEME Nn.
ora 13J8 ; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victortet) : ȘORICELUL $1 
PĂPUȘĂ, ori IT.M ; (S«ta din 
ttr. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN, ora lî.ta ; Teatrul satiric 
mișcai ..C. Târnise” : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO, ora 18,38 ; 
(Sata din calea Victoriei) : FE- 
MU. FEMEI. FEMEI. ora 19 38 : 
Teatrul de estradă ..Ion Vasiles- 
CV : HANUL MELODIILOR 
POPULARE, ora M.W ; Circul de 
Stat S ELECȚIUNI DE PRIMĂ
VARA. ora HJi.

MIERCURI II APRILIE 1M9

• 17J8 — Telex TV. • 1T,M — 
TV. pentru speclaliftl. Consultații 
pentru medici. Parazitologle • 
18,t5 — Limba germană. Lecția 
nr. 51 p li.» — Club XX — emi
siune pentru tineret. „Pledoarie 
pentru cultură- p 19,M — Tele
jurnalul de seară. — Buletin me
teorologic p 19,38 — O Interpretă 
îndrăgită a cîntecului muntenesc : 
Irina Log hi n p 19,45 — Monogra
fii contemporane. „Rîurlle se în
torc spre izvoare- de Horia Va- 
silonl p 28,85 — Desene animate 
p a,15 — Telecinemateca : „Al 
41-lea- — o producție a Studiou
rilor sovietice p 21,45 — Dialog 
cu telespectatorii. Prezintă Tudor 
Vomlcu p 22,M — Avanpremie
ra p 22,15 — Itinerar european. 
Barblzon — E. Martin p 22,30 — 
Telejurnalul de noapte.

CASELE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI p Concert de 
muzică ușoară susținut de for
mația „OUmple-M" (Sala Mare,

miercuri, ara ».3>ț p Micro-con- 
certu] formație: de muzică ușoară 
^Solaris- ; „Tradiție, stil modem'
— rectal de poezie universală. 
Interpretează Radu Basarab (Stu- 
dent-Club, miercuri, ora 23).

CLUJ p '“estivalul ..Primăvara 
studențească" p Formația de tea
tru a Casei de cultură a studenți
lor prenntă „Ultima oră-. come
die tn trei acte, de Mihail Se
bastian (Sala de spectacole, 
miercuri, ora 28.38) j Seară de 
creație • Prezentarea producții
lor originale, literare și muzicale 
ale s tu den ți lor (Sala Clubului, 
miercuri, ara 13).

GALAȚI • „Glasul Primăverii"
— concert spectacol susținut de 
formația „Cristal-. Solist : Ale
xandru Jula (Sala Teatrului de 
stat, miercuri, ara 19,38) p Ate
neul studențesc prezintă : „Lupta 
de idei In glndirea contempora
nă- — simpozion organizat cu 
concursul catedrei de științe so
ciale, de la Institutul politehnic 
(Sala de spectacole. Joi, ora 20)-

IAȘI p „Cetatea firenză" — pie
să In două părți, de A. Brumă- 
Prezintă formați» de teatru a Ca
sei de cultură (Sala de spectacole, 
Joi, ora 28) p Poezie. Debut edi
torial : Ion Chiriac (Clubul Arte
lor, Joi, ora 29) p Muzică de jazz : 
Formația condusă de Titel Po- 
povicl (Student-Club-Bar, Joi, 
ora 20).

LA CLUBUL TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Universal-Club (sectorul III) : 
Cursul „Istoria culturii și civili
zației românești- ; „începuturile 
civilizației modeme1', vorbește 
cercetătorul Radu Hlncu de Ia 
Institutul de istorie șl teorie lite
rară „G. Călinescu- (ora 16,30) ; 
Clubul Elevilor (sectorul IV) : 
„Tribuna discuțiilor interesante" : 
„Trucajul în film-, vorbește Ing. 
șef. I. Purcărea de la Studioul 
„Anlmafilm" (ora ÎS) ; Tehnlc- 
Club (sectorul V) : Cursul „isto
ria aviației românești" : „Cosmo
nautica. Probleme actuale ale cu
ceririi spațiului cosmic", vorbește 
lng. Radu Stoica, energetlc-șef la 
aeroportul Băneasa (ora 18,30) ; 
Seară de poezie Ion Mlnulescu 
(ora 19).

tn momentul cind biografia 
piesei lui Sorescu abia începe, 
bibliografia ei critică este 
deja impresionantă. O amplă 
discuție — poate prea amplă în 
raport cu obiectul — a reunit 
în jurul ei condeie dintre cele 
mai autorizate, care au crezut 
a-i descifra vibrația filozofică, 
forța de esențializare. capacita
tea de a compune o imagine ar
tistică unitară asupra raoorhirl- 
lor complexe dintre om și uni
vers. Ca un corolar al sensului 
acestor dezbateai — tn care 
trebuie să recunoaștem si *pe- 

exeeetilor pentru spend*- 
tta — pies- a rf>-
titart • tataMâ care
1-1 ee—acceptarea cres:-

.Jona" propune o perahcll 
a omuhii aflat in luptă 

cu carnete nd nbsolat al idevi- 
m!ai Lntr-o secundă a existen
ței sale diurne, omul—oricare om 
— trăiește revelația fulgerătoa
re că este înconjurat de un uni
vers ale cărui legi interioare. 
Încă necunoscute, li pretind un 
imecis efort spre a și le însuși, 
în acest moment se naște posi- 
buitatea ontiun Ii 'undamen ta
le. de care depinde sensul vieții 
omenești : a-1 accepta oa atare, 
a i te supune, a îngenunchia 
zdrobit în fata neantului — 
sau a-ti lua riscul copleșitor de 
a-1 cunoaște, de a încerca sa 
intri treptat in misterele lui, cu 
nădejdea că vei accede la nu
cleul orbitor de lumină al ade
vărului. A-1 aștepta. în umbra 
din ce în ce mai deasa, pe Go- 
dot, sau a pomi pe calea spi
noasă a cunoașterii, sfîșiind, cu 
eforturi supraomenești, vălurile 
succesive ale aparențelor. Ale- 
gind cea de a doua posibilitate, 
Iona devine erou. In sensul 
modem al cuvîntuhii : în opozi
ție cu antîeroiî renunțării, care 
populează o parte din drama
turgia contemporană a occiden
tului. și pentru care valorile 
umane, echilibrul, rațiunea, in
teligența, au încetat de a mai 
constitui o șansă de salvare în 
fata ostilității unui univers de
zagregat. Față de aceștia. Iona 
se constituie — implicit — în 
replică, rațiunea existentei sale 
fiind una eroică, activă.

Din momentul opțiunii, O altă 
problemă se naște : aceea a căii 
de urmat. Căci „adevărul nu 
Include numai rezultatul, cl șl 
calea care duce la el. Cerceta
rea adevărului trebuie să fie ea 
însăsi adevărată, și adevărata 
cercetare este adevărul în des
fășurare, ale cărui verigi îm
prăștiate se înlănțuie în rezul
tat". (Marx). Lntr-o fnimoasă 
metaforă, Iona încearcă să de
vină liber prin cunoaștere (li
bertatea aparentă a claustrării 
în propriul univers mărunt re- 
velîndu-i-se ca neade vârâtă), 
spinitecînd succesiv burțile peș
tilor care s-au înghițit unul pe 
celălalt, evadînd deci, printr-un 
șir de sfere suprapuse care i se 
pare finit, către deschiderea 
orizontului. Fireșite, spațiul care 
i se oferă este din ce în ce mai 
larg ; fiecare treaptă îi apare 
drept cea din urmă. Dar, pe a- 
ceastă cale, absolutul este inac
cesibil. Pescarul se apropie de 
el. dar nu-I va ajunge nicioda
tă. însuși orizontul este burta 
unui peste uriaș, care la rîndul 
său se află în burta altui peste, 
care la rîndul său... Trecînd 
prin ele cu eforturi Imense, 
biruind rezistenta flască a ma
teriei inerte, înspăimântătoare, 
cucerind, treptat, orizonturi din 
ce în ce mai vaste, Iona are. 
la capătul drumului, marea, 
surprinzătoarea revelație : un 
pornit-o bine. Dar drumul, el 
a greșit-o. Trebuie s-o ia în 
partea cealaltă.". Este revelația 
că taina cunoașterii se află 
în om, că numai existența in
terioară a omului înnobilează 
cu sensuri universul, că tîlcul 
profund a! cunoașterii este, 
conform principiului socratic, 
autocunoa.șterea, că, proiectate 
în exterior, valorile umane pot 
deveni valori ale lumii obiective. 
Cucerirea lumii obiective de că
tre om nu poate fi univocă. Ea 
are o dublă direcție, către exte
riorul necunoscut șl către inte
riorul încă și mai puțin cunos

cut ; efortul de a cuceri una din 
aceste lumi nu poate fi validat 
decît de strădania egală de a o 
cuceri pe cealaltă. în acest pro
ces, omul se pune în valoare 
pe sine drept parte componentă 
a universului, drept element 
care îl unifică și îl organizează.

Acționînd în virtutea acestei 
dialectici (pe care piesa n-o con
ține decît într-o măsură limi
tată), Iona pornește în adîncu- 
rile propriei sale ființe (In 
acest fel — și nu ca o sinu
cidere. cum ar fi îndemnat 
să ..traducă- spiritul «implist, 
•e cuvine interpretat gestul său 
fin®]). Hjre a giti acolo inti*- 
rol oe eare afară îl găsise nu-

de MARIN 
SORESCU 

la Teatrul Mic

mai în parte, Actul are semni
ficația încrederii în posibilitățile 
ființei umane. Iona încetează de 
a mai fi un individ, spre a de
veni omenirea.

Concepută ca un lung soliloc- 
viu dramatic, tragedia lui M. 
Sorescu sc deschide așa dar 
spre sugestii multiple. în aceas
ta privință, se cuvine remarcat 
spiritul de sinteză al poetului 
dramaturg, carc-șl adună ideile
— sensibilizate în imagini preg
nante. dintre care unele cu va
loare de unicat — într-o me
taforă unică, cuprinzătoare. K1 
împrumută din experiența tea
trului modern aivsteritatea gra
vă eare alungă detaliul efemer, 
compunind imaginea generală 
nu din frînturi de particular, ci 
din ea însăși. Firește, acesta 
poate fi doar un procedeu exte
rior, cum se întâmplă în atîtea 
piese-metafora în cheie absurdă,
— tentatie căreia nici M. So
rescu nu-i rezistă pe de-a-ntre- 
gul în „Iona", si cu atît mai 
puțin în „Există nervi" — dar 
poate fi și reflexul spontan al 
unei năzuințe spre o gîndire 
sintetică, esențializată.

Unitatea dramatică a operei 
nu excelează prin stringență,

I

I
I
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I
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MORTAR
(Urrnare din pag. 1)

Ne simțim obligaji însâ 
să le reamintim autorilor 
de orașe cîteva lucruri : 
Frafilor, pe lume, pe lin
gă granit, sftclâ și vinilin 
mai exista și arbori. Si 
ape, și flori. De ce în 
planurile noastre e loc 
pentru vinul spumos al 
grandori! (și al grando
maniei) dar nu și pentru 
clorofila ?

Pe lume mai există și 
fîntîni...

Și păduri. De ce arcu- 
iți peste Dîmbovița (riu 
îndeajuns de trist) triste 
poduri lipsite de podoa
bele pe care le merită ?

în afara tulipelor de 
metal în care așezați tu
burile de neon nu moi 
există în lume și altfel 
de felinare ?

Fraților, aveți voi drep
tul să suprimați (pe lîngă 
ceea ce se cade o fi su
primat) și odoarele arhi
tecturale ale unui trecut 
istoric pe care nu trebuie 
sâ-l credem într-atît de

și lucrul ac ea ia se vede tn spec
tacol. Reprezentația Teatrului 
Mic a constituit pentru mul ți, 
din unele puncte de vedere, o 
ușoară dezamăgire, și prima 
reacție a fost de a se împ&rți 
răspunderile între regizor și ac
tor (nu putea intra, firește, în 
discuție admirabilul decor al 
Florie ăi Mălureanu. sugecrind 
în chin desăvârșit opoziția ob
tuză. vis coasă a materiei, rezis
tenta sa moale, inictivă. împo
triva căreia este atît die greu de 
luptat). Intr-adevăr, i se poate 
reproșa debutului buoureștean 
al lui Andrei $erhan o inexpJi- 
cab3i tendință de a coborî, pe 
alocuri, nivelul dezbaterii filo
zofice piaa la mici aluzii cir- 
eumstanțta'.e C!tigroșr.od unele 
tendințe existente în ajc#s* 
sens încă din text șj adăaigjn- 
dii-le altele noi), ceea ce nu 
face decît să atenteze Ia rigoa
rea artistică a piesei ; după 
cum i ae pot imputa excelentu
lui actor care este George Con
stantin citeva momonte de joc 
exterior, „în complicitate cu 
publicul", mai ales în prima 
parte a spectacolului. Dar în 
afara acestor cusururi; regizorul 
și actorul au condus destinul 
unicului personaj cu forță și 
cu talent Cauza principală a 
dezamăgirii trebuie, cred, cău
tată altundeva. Suită pe scenă, 
tragedia lui Sorescu se dove
dește a fi lipsită de progresie 
dramatica. Scena modernă su
porta lesne lipsa întîmplarîlor. 
dar nu și pe aceea a dezvoltării. 
Solilocviul lui Iona Se frag
mentează într-o £!UÎtă de mono- 
Ioage, pline de sens, dar aproa
pe independente din punct de 
vedere dramatic. S-ar putea 
spune că există o curioasă lipsă 
de relație între dezvoltarea ide
ilor, care se petrece, cu fireas
că continuitate, către punctul 
maxim, și aceea a coresponden
tului lor scenic, care stagnează. 
Se pot cita nufheroase momente 
din piesă care își pot schimba 
locul, fără ca structura ei de 
ansamblu (repet, e vorba doar 
de structura dramatică) să su
fere sau să se îmbunătățească. 
Abia spre final, un crescendo 
tensional gîndit foarte exact de 
regizor și executat cu intensă 
emoție de către actor ne apro
pie de imaginea virtuală a unei 
piese de profundă vibrație filo
zofica. transpusă în metafore 
strălucitoare si înt~-n dezvolta
re dramatică continuă, în care 
imariniJe scenice se înalță une
le din celelalte. Pînă acolo, cel 
puțin ultima trăsătură lipsește.

SEBASTIAN COSTIN’

4

Șl EMOȚIE3

despuiat de frumuseți 
cum se pretinde ?

Monotonia volumelor 
nu poate fi înfrîntă ? în 
case se vor naște copii. 
Va fi vreunul din ei emo
ționat privindu-și, peste 
ani, casa copilăriei cînd 
aproape toți bucureștenii 
vor purta în portofel a- 
celeași poze ?

Oare construîți cu e- 
moție ? Nu sînleti prea 
robiți de fantastul vostru 
„joc* cu istoria și peisa
jul ?

înmagazinează morta
rul caselor voastre, ccel 
„aer' care e (de nepoves
tit) prezent, deopotrivă în 
realitatea si legenda Bu- 
cureștîului ?

(Cînd m-am mutat în 
casa noua, o vreme mi- 
era greu să-mi recunosc 
„cuibul'. Scoteam carne 
tul si citeam cifrele dupo 
care urma să-mi identi
fic „citadela".

Numai cifrele sTnt al
tele, 
scrise) 
tre ?).

scrise fcînd sînt 
pe casele noas-

I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
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Conferința de presa a primului ministru 
al Suediei TELEGRAME

Genarclizaraa experimentării noului lîilem de salarizare șl ma

jorarea salariilor muncitorilor fi personalului tehnieo-adminis- 

traltv in întreprinderile fi centrala industriei poligrafice

MĂSURI SUBORDONATE ȚELULUI SUPREM
înainte de a părăsi România, 

primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, împreună cu ministrul 
de externe, Torsten Nilsson, s-au 
întîlnit Ia reședință cu ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

Intr-un scurt cuvînt introduc
tiv, premierul suedez a declarat : 
Este pentru mine personal, pen
tru ministrul afacerilor externe 
și, fără îndoială, pentru colegii 
noștri una din călătoriile cele 
mai frumoase și interesante pe 
care le-am făcut în cursul celor 
23 de ani de cînd îndeplinesc 
funcția de prim-ministru.

Ceea ce m-a impresionat a fost 
atît primirea care ne-a fost re
zervată din partea guvernului 
român și a autorităților locale, 
cît și frumusețile și tezaurul ar
tistic al țării dumneavoastră. A- 
preeiem în mod deosebit efortu
rile făcute de guvernul și po
porul român pentru a păstra a- 
ceato frumuseți prezentate cu 
multă competență și vizitatorilor 
străini. E firesc ca toți oamenii 
din Europa să fie îndatorați gu
vernului român pentru atenția a- 
cordată conservării și prezentării 
monumentelor istorice. Pentru 
noi a fost, de asemenea, deosebit 
de interesant să constatăm „pe 
viu“ realitățile care stau în spatele 
cifrelor, cunoscute de noi, cu pri
vire la ritmurile de dezvoltare a 
economiei române — cu ramuri
le sale diversificate — și aspec
tele sale pozitive asupra dezvol
tării societății românești contem
porane.

Insa aspectul principal al că
lătoriei noastre în România nu a 
fost cel turistic. împreună cu 
ministrul afacerilor externe și cu 
ceilalți colegi suedezi am avut 
Wpejul de a avea convorbiri, 
^^uășuratc într-un mod cît se 
no!ne de deschis, cu conducăto
rii poporului român. în cadrul a- 
cestor convorbiri, care au început 
de fapt încă din momentul sosi
rii noastre în România, am putut 
constata că, în ceea ce privește 
marile probleme ale omenirii 
contemporane — mă gîndesc la 
problemele dezarmării, păcii și 
securității — vederile noastre și 
ale guvernului român sînt foarte 
apropiate.

Considerăm că în momentul 
de față, cînd cu toții resimțim în
grijorarea în legătură cu evolu
ția situației internaționale, tre-

buie să acordăm o atenție deose
bită problemelor securității euro
pene. In ceea ce privește proble
ma dezarmării, cred că este sufi
cient să reamintim aici colabora
rea foarte bună care a existat 
întotdeauna între delegațiile ro
mână și suedeză în cadrul con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, pentru a se trage con
cluzia că pozițiile României și 
Suediei sînt foarte apropiate.

Primul ministru suedez a răs
puns apoi la întrebările puse de 
ziariști. Referindu-se la rezultate
le convprbirilor avute în Româ
nia, oaspetele a făcut următoare
le precizări : Au fost convorbiri 
între reprezentanții unor guver
na care reprezintă țări mijlocii și 
— deși nici una din țările noas
tre nu face parte din categoria 
superputerilor, — am ajuns la 
concluzia că și unii și alții resim
țim responsabilitatea pe care o 
avem pentru a face ca eveni
mentele internaționale să ia o 
cale care să fie acceptabilă pen
tru toate statele lumii — mari și 
mici.
noastre 
comun 
rința de pace. Aceasta ne-a per
mis să abordăm împreună și ce
lelalte probleme de interes re
ciproc. Intre Suedia și România 
nu există nici o neînțelegere, gu
vernele român și suedez nu au 
probleme litigioase bilaterale de 
rezolvat. Părăsim acum România 
cunoscînd cu mult mai aprofun
dat concepțiile guvernului și po
porului român cu privire la prin
cipalele probleme actuale ale si
tuației internaționale. Sînt fericit 
să subliniez că între modul de a 
vedea rezolvarea acestor proble
me al guvernului nostru și al gu
vernului român există cea mai 
deplină identitate de vederi. Este 
evident că ceea ce ne unește este 
mult mai important decît micile 
diferențe de vederi care ar pu
tea exista.

Răspunzînd unei întrebări în 
legătură cu proiectul unei con
ferințe pentru asigurarea secu
rității europene, premierul sue
dez a arătat că ideea convocării 
unei conferințe a statelor euro
pene, cuprinsă în Apelul confe
rinței statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, merită 
a fi considerată cu toată atenția. 
Am apreciat, încă de la început

La baza convorbirilor 
a stat acel numitor 

care se numește do-

culturală destinată tineretului
(Urmare din pag. I)

Samova, la căminul cul- 
vin în flecare zi cîteva 
Comitetul U.T.C. organi-

tural 
fete, 
zează cite o joie a tineretului... 
pe trimestru. Oricine știe, spun 
însă tinerii cu regret, într-un 
trimestru sînt 12 zile „boteza
te" cu numele de joi și nu una 
singură 1

La Niculițel s-ar părea că lu
crurile stau bine : se fac ex
puneri — unele Interesante — 
sa mal fac si repetiții, cîteodată 
ie mai prezintă și cite un spec
tacol. Darj reclamă tinerii, exis
ta două acordeoane, dar nu sînt 
ucordeoniști, sînt două chitare 
electrice, dar nu sînt chitariști... 
In comună sînt aproape 400 de 
tineri dar din formațiile respec
tive fac parte doar 30—35. Cei
lalți ? Mai în glumă, mai în se
rios, un tînăr spunea : „Așa-l la 
noi, unul clntă, și o sută ascul
tă I". Nu știm ce înțelege secre
tarul comitetului U.T.C. prin 
activitate culturală de masă dar 
numai cu însemnările din car
nețelul său, nu pot fi atrași toți 
tinerii la căminul cultural.

Șl O SINGURA CONCLUZIE

Situații asemănătoare ni se 
comunică si din alte județe. Vi- 
zitînd căminul cultural din co
muna Iași, județul Gorj, cores
pondenții noștri ne vorbesc des
pre un frumos album pe cara 
l-au întîlnit aici. Un album care 
ilustrează activitatea desfășura
tă la cămin, dar ale cărui file 
se opresc la anul 1967. De-atuncl 
în filele albumului nu s-a mai 
adăugat nici o imagine- Moti
vul ? Fotoreporterul n-a avut ce 
prinde în obiectiv. Mijloacele

tehnice n-au reușit încă să pună 
la punct procedee de a imorta
liza pe peliculă lucruri care nu 
există. In aceiași termeni ni se 
scrie și din Dîmbovița. Cores
pondența din acest județ 
tltulează sugestiv „Nimic 
pre căminul cultural din 
ieni“.

Majoritatea scrisorilor
ne relatează astfel da l___ ...
Încearcă să găsească sl explica
ția activității nesatisfăcătoare a 
unor cămine culturale. Printre 
motivele principale ele indici 
cu frecventă faptul că în nume
roase localități colaborarea din
tre organizațiile U.T.C. și insti
tuțiile culturale lasă de dorit 
sau. în cazuri fericite, se limi
tează la întocmirea unui plan 
de muncă comun. In localitățile 
citate se mai adaugă însă și lip
sa de sprijin din partea celor 
de la care se așteaptă cel mai 
mult. Sînt dese cazurile cînd 
contribuția cadrelor didactice la 
activitatea culturală din comună 
este minimă sau, ca si activi
tatea la catedră, condiționată de 
mersul autobuzelor sau al tre
nului cu care fac naveta. Con- 
statînd că pretutindeni tinerii 
ar dori să facă din casa de cul
tură sau din căminul cultural 
un loc de întîlnire permanent, 
corespondenții care au între
prins raidul concluzionează că, 
pentru Împlinirea acestei dorin
țe, organizațiile U.T.C. ca și or
ganele răspunzătoare de îndru
marea acestor instituții, să ma
nifeste mai multă preocupare. 
Fiindcă, exemplele o dovedesc, 
tinerii vin la casa de cultură, 
Ia cămin, numai în cazul cînd 
au pentru ce. cînd găsesc aici o 
activitate care să-i intereseze. 
fiă-1 ajute în lărgirea orizontu
lui lor cultural. Și ar trebui să 
găsească pretutindeni !

se În
de s- 

Săcu-

• care 
situații

— a declarat premierul suedez
— că o atare conferință va tre
bui să fie cît se poate de bine 
pregătită. Credem că la o ase
menea conferință ar trebui să 
participe și S.U.A. După păre
rea premierului suedez, în aceas
tă problemă este important să se 
înceapă, prin discuții bilaterale, 
astfel îneît să se poată ajunge 
la un consens asupra problemelor 
ce urmează a fi abordate ; con
vorbirile bilaterale vor trebui si 
fie urmate, probabil, de o con
ferință pregătitoare, care să ducă 
la realizarea unui acord cu pri
vire la problemele politice. Aș 
dori, însă, să adaug — a spus 
Tage Erlander — că după pă
rerea guvernului suedez prepa
rativele pentru o astfel de con
ferință nu trebuie să dureze prea 
mult.

în continuare, Tage Erlander a 
subliniat că România și Suedia, 
care alături de alte opt state eu
ropene sînt coautoare ale rezo
luției „acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între sta
tele europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite", pot 
avea un rol important în promo
varea ideii privind o conferință 
consacrată consolidării securității 
europene.

Principiile după care ar trebui 
ai se conducă relațiile dintre sta
tele continentului nostru, pentru 
ca în Europa *ă te statorniceas
că o atmosferă de încredere re
ciprocă — a arătat premierul 
suedez, răipunzind unei alte în
trebări — ar trebui să fie drep
tul fiecărei țări de a-și făuri pro
priul viitor, suveranitatea și in
dependența, dezarmarea, coope
rarea economică în toate dome
niile. Guvernul suedez apreciază 
că daeă fiecare stat ar fi credin
cios principiilor Chartei Națiuni
lor Unite și le-ar respecta, în Eu
ropa s-ar crea toate condițiile 
pentru a instaura un climat de 
cooperare și de pace.

Relațiile economice dintre 
România și Suedia au format o- 
biectul unei alte întrebări. După 
cum se știe — a arătat premie
rul suedez — țările noastre au 
sisteme economice diferite. Insă, 
independent de aceasta, este cert 
că pacea este factorul esențial 
care stă la baza dezvoltării ori- I 
cărei economii naționale. Acesta I 
este de altfel și motivul pentru | 
care, în ceea ce-I privește, 
guvernul suedez nu a consi
derat niciodată că este dificil să 
se stabilească o cooperare fruc- ' 
tuoasă între țări cu sisteme po- ' 
li ti co-econo mi ce diferite. Subli- I 
niem că în ceea ce privește re- | 
lațiile dintre Suedia și România, , 
nu a fost întîlnită nici o dificul- j 
tate. în momentul de față are loc ( 
o dezvoltare rapidă a acestor 
relații. *
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis președin
telui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, 
MEHMETT SHEHU, o telegramă in care se spune :

în legătură cu cutremurul de pămînt din zona Mallakaster- 
Tepelena, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, vă exprimăm dv și persoanelor sinistrate 
întreaga noastră compasiune.

Președintele Conciliului de Miniștri al Republicii Populare Po
lone, JOZEF CYRANK1EWICZ, a trimis o telegramă președinte. 
Iul Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ION 
GHEORGHE MAURER, In care ae apune :

Vă mulțumesc sincer, tovarășe președinte al CoMiliulul da 
Miniștri, pentru compasiunea exprimată și con doleanțele cordiale 
tranamtae iu legătură cu tragica cataatrofă aeriană.

RECEPȚIE LA AMBASADA R. P. D. COREENE
însărcinatul cu afaceri ad- 

tnterim al Republicii Populare 
Democrate Coreene la Bucu
rești, Pak Bon Son, a organizat, 
marți seara, In saloanele amba- 
tadei, o gală de film și o re
cepție cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de mi-

niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Vasile Patilineț, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel 
Mihai Burcă, adjunct al minis
trului forțelor armate, funcțio
nari superiori din M.A.E., repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de cultură, ziariști.

PRIMIRI LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți. 15 aprilie, Corneliu Mă- 
neacu, ministrul afacerilor ex
terne. a primit In audiență pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ke
nya in Republica Socialistă Ro
mânia, David Mathew Kayanda, 
In legătură cu apropiata prezen
tare a acrișorilor de acreditare.

♦
In aceeași zi, ministrul afa

cerilor externe, a primit în au
diență pe ambasadorul extraor
dinar ii plenipotențiar al Ne
palului In Republica Socialistă 
România, Bal Chandra Sharma, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
recent o hotărîre privind acor
darea creditelor de producție pe 
termen scurt cooperativelor agri
cole de producție. membrilor 
cooperatori și producătorilor cu 
gospodărie individuală.

Noul sistem de credite pentru 
producție pe termen scurt înlocu
iește reglementările anterioare 
privind acordarea unor credite fi 
avansurile pentru contractări

Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de to
varășul Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., care, la 
invitația organizației Tineretul 
Socialist a făcut o vizită în 
Belgia. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față 
șui Iosif Walter, secretar 
al U.T.C., și activiști ai 
U.T.C.

tovară- 
al C.C. 
C.C. al

în cadrul convenției 
laborare dintre Editura 
demiei Republicii

de co-
Aca-

Socîaliste

România și Editura Academiei 
de Științe din U.R.S.S., marți 
la amiază s-a deschis în sala 
Casei prieteniei româno-sovie- 
tice din Capitală o expoziție a 
cărții de știință sovietice.

La deschidere au participat 
Mihai Roș ian u, președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, oamenî 
de știință și cultură. lucrători 
din edituri și librării.

l/ucrfitorii din întreprinderile 
industriale și centrala industriei 
poligrafice au primit cu deose
bită satisfacție Hotărîrea Consi
liului de Miniștri, cu privire la 
generalizarea experimentării 
noului «tetem de salarizare șl 
majorare a salariilor. Hotărîrea 
se înscrie, alături de celelalte 
apărute In ultimele luni, în ca
drul mal larg al măsurilor pre
conizate de partidul și statul no
stru privind creșterea bunăstării 
oamenilor muncii. a nivelului 
lor de trai, material si cultu
ral. Apariția recentei Hotărîrl 
constituie încă un prilej de ma
nifestare a adeziunii și atașa
mentului oamenilor muncii din 
patria noastră față de partid, 
față de politica sa profund ști
ințifică.

Sintem printre tipografi, cola
boratorii noștri de fiecare zi. Ne 
aflăm alături de cîțiva tineri lu
crători, linotipiști, paginatori, 
tasteriștl ai celei mai mari uni
tăți poligrafice din țară — Com
binatul Poligrafic „Casa Scîn- 
teii". Sîntem în mijlocul tineri
lor care, alături de cei mai în 
vîrstă. se străduiesc, în fiecare 
moment, să dea lucrări de bună 
calitate, care depun toată sîr- 
gulnța pentru ca mUIoanele de 
cititori din țara noastră să pri
mească ziarele, revistele, cărțile 
fără greșeli, în condiții grafice 
corespunzătoare, pe măsura exi
gentelor.

Consemnăm gîndurile cîtorva 
dintre tinerii tipografi, la puțin 
timp după apariția Hotărîrii al 
cărei conținut li se adresează. 
Angajamentele, decizia lor de a 
munci mai bine, mai fructuos în 
viitor eite in același timp o 
promisiune pentru

— Pentru mine 
tlnăral Constantin 
tasterist la secția 
lucru înseamnă să _____ ___ __
mal multă răspundere, cu mal

cititori.
— ne spune 
Moldoveana, 
gazete, acest 
lucrez cu st

multă dăruire. Tot ceea ce fac 
constituie un crîmpei din recu
noștința pe care o datorăm par
tidului și statului nostru pentru 
grija ce ne-o poartă.

— N-a fost prea greu să sta
bilesc cît voi cîștiga în plus, in
tervine în discuție tînăra Iul ian a 
Dnmitrache. Ceea ce mi sa 
pare însă mai important de
cît orice este faptul că noi, 
tinerii din Combinat, alături de 
vîrstnici. trebuie aă depunem 
toate eforturile pentru sporirea 
calității producției, a tipăritu
rilor. Am reținut în mod deose
bit din Hotărîrea publicată ieri 
că muncitorii, personalul tehni- 
co-admlniatr&tiv vor fl retribuițl 
în conformitate cu calitatea 
muncii ce o prestează fiecare. 
Este, cred, un criteriu just de 
apreciere a muncii noastre a tu
turor, a contribuției fiecăruia 
dintre noi la realizarea unei pro
ducții de calitate.

— N-am nici patru luni de 
aind am trăit satisfacția sporirii 
salariului, ca urmare a promo
vării în categoria a V-a de în
cadrare tarifară — ne mărturi
sește Dumitru Voim, tasterist. 
De aceea consider că prevederi
le Hotărîrii, de care cu toții 
am luat cunoștință, constituie 
prilejul unei noi satisfacții. Voi 
cîștiga mai mult, ceea ce mă de
termină aă nu precupețesc nici 
un «fort pentru perfecționarea 
cunoștințelor mele profesionale, 
pentru continua ridicare a cali
ficării muncii pe care o prestez.

— După părerea mea, apune 
Klara Hodgyal, secretara comi
tetului U.T.C. din «ecțla gazete, 
șl iînt, cred, în asentimentul tu
turor utecUtilor din lecția noa
stră — prevederile Hotărîrii cu 
privire la experimentarea nou-

lui sistem de salarizare în în
treprinderile poligrafice — ne 
obligă șl mal mult la respecta
rea disciplinei la locul de mun
că. la folosirea integrală și cu 
mai multă eficiență a celor 420 
de minute. Prevederile sînt în 
același timp un serios imbold 
pentru fiecare dintre noi, un pri
lej în plus pentru ca, prin e- 
forturlle ce le depunem șâ de 
acum încolo, să contribuim la 
îmbunătățirea continuă a pro
ducției tipografice, la menține
rea bunului renume de care 
se bucură tipăriturile combina
tului nostru ki țară și peste ho
tare.

— Fac parte din cel 23 000 de 
saJariațl care beneficiază de ma
jorarea salariilor, conform Ho
tărîrii publicate ieri dimineață, 
tine să precizeze tînăra Viorica 
Ganea, llnotipistă. Și știu, în a- 
celașl timp, că prevederile în
scrise în acest important docu
ment precizează cu destulă cla
ritate faptul că de modul cum 
vom munci, cum vom contribui 
la realizarea sarcinilor de plan 
vom primi șl remunerația co
respunzătoare. Cu alte cuvinte 
aportul fiecăruia dintre noi. in
diferent de locurile noastre de 
muncă, la îmbunătățirea calității 
producției, la realizarea exem
plară a îndatoririlor ce ne re
vin. va constitui principalul cri
teriu în aprecierea noastră da 
către maiștri și șefii de secție. 
Și ne vom strădui să nu dez- 
mintim cu nimic încrederea ce 
ni se acordă, vom căuta. împre
ună cu toți tinerii din secția 
noastră să răspundem cu și mal 
multă hotărîre sarcinilor tjasate 
de partid — semn al deplinei 
noastre adeziuni, al încrederii 
în tot ceea ce el face pentru 
toți oamenii muncii.

, PETRU G. BRATU

DE DOUĂ ORI

„DACĂU...
Corespondență telefonică de la CONSTANTIN PRIESCU, 

trimisul nostru la Atena

Citesc astăzi (n.a. — ieri) în 
presa greacă, declarația antreno
rului Gheorghiadis (după ce, cu 
o zi înainte declarase că șansele 
sînt 99 la sută de partea Greciei): 
„Dacă fotbaliștii mei vor evolua 
mai bine decît de obicei, victo
ria nu ne poate scăpa". „Cota* 
optimismului lui Gheorghiadis a 
scăzut. O victorie greacă ar în
semna triumful pentru mulți ani, 
la firma echipei naționale, al lui 
Gheorghiadis, după cum insuc
cesul poate provoca pierderea 
portofoliului de antrenor.

Ce răspunde antrenorul român, 
Angelo Niculescu : „Dacă jucă
torii mei nu se pierd în fața vi

tezei grecilor, noi ne întoarcem 
acasă cu un rezultat așteptat de 
public". „Adică P*. „Adică echi
pa noastră să joace cu calmul 
necesar meciurilor cu miză 
mare".

Renunțăm la declarații. Con
statăm că ele prezintă și de o 
parte și de alta teama de re-

Meciul va fi transmit în 
întregime pe posturile 
noastre de radio cu înce
pere de la ora 16,30.

SPORIREA FERTILITĂȚII
(Urmare din pag. I)

de obținută în ultimii 10 ani. 
Aproape în întregime înfăptui
rea hotărîrilor noastre se ba
zează pe acțiuni organizate de 
tineret".

Aceeași asidua preocupare a 
membrilor cooperatori șl ded a 
tinerilor am întîlnit și în coo
perativele agricole din Turceai, 
Turburea, Plopșoru, Tînțăreni, 
Licurici. Bumbești, Pitic. Bui- 
tuchini, Prigoria unde între 100 
și 500 hectare pajiști naturale 
au fost pină acum șantiere ale 
activității brigăzilor de mun
că patriotică a tinerilor ooope- 
r-atori și elevilor.

Paxcurgind drumurile Garju- 
lui am întîlnit șl situații care 
contrastează ou activitatea bu
nilor gospodari. La Dănești. de 
pildă, 149 hectare pline de mă- 
răcinișuri și mușuroaie așteap
tă intervenția membrilor coope
ratori și a tinerilor care în mod 
nejustificat întîrzie. La fel la 
Glogova, Stănești. Slivileștl, 
Bolboșu, Penești și Clinic. Con
siliile de conducere aJe acestor 
cooperative. comitetele orga
nizațiilor U.T.C. acordă atenție

la o mie si una de probleme dar 
neglijează nepermii problema 
pajiștilor naturale. Oare situa
ția critică actuală în care «e 
află cu asigurarea furajelor să 
nu fi constituit semnalul de 
alarmă necesar pentru a se in
terveni în aoeat domeniu ? Nu 
este exclus să fie așa pentru 
că altfel nepăsarea cu care a 
fost privită situația pășunilor și 
mai alas a fînețelor natairale 
este inexplicabilă. Nici măcar 
un arboret defrișat, nici o de
nivelare luată serios în seamă, 
nici un kilogram de îngrășă
minte administrate, nimic în
treprind pentru valorificarea 
superioară a acestor terenuri. 
In foarte multe locuri deficitul 
de furaje cin această perioadă 
este suplinit prin scoaterea la 
pășune a animalelor. La ferma 
Bengești a I.A.S. Tg. Cărbu- 
nești, 6 000 de oi se află încă de 
acum 10 zile pe pășuni.

— Ca specialist, cum apreciați 
prejudiciile aduse producției de 
masa verde de scoaterea la pă
șune a oilor ? l-am întrebat pe 
șeful fermei, Inginerul Sever 
Secula.

— Cu cel puțin 40 la iută

Orice comentairiu pare de prl- 
SOS.

La sfirșitul anchetei de două 
zile, desfășurată în județul Gorj 
o concluzie : din 103 000 hectare 
pajiște naturală abia pe 6 000 
de hectare au fost întreprinse 
acțiuni de îmbunătățire de că
tre membrii cooperatori și ti
neret. A 17-a parte din supra
fața de pajiște naturală avem 
convingerea că va produce anul 
acesta superior anilor trecuți. E 
puțin. Afirmația pare și mai 
mult îndreptățită dacă amintim 
că față de ultimii ani în jude
țul Gorj în primăvara aceasta 
au fost dirijate cu de 40 de ori 
mai multe îngrășăminte,

Corelîndu-și eforturile 
U.J.C.A.P., direcția agricolă șl 
comitetul Județean al U.T.C. — 
care în treacăt fie 
obiectivele stabilite, 
punsul la întrecerea 
de a realiza lucrări 
hectare pajiște naturală a rea
lizat numai 10 la sută — se va 
reuși ca într-un viitor apropiat 
să se intervină eficient în sen
sul valorificării superioare a 
acestei bogății naturale a jude
țului.

zultat. în fața unei Atena spor
tive incendiare, echipa română 
are, desigur, o misiune infinit 
mai grea decît echipa Greciei. 
Ziariștii și specialiștii greci mi
zează pe „viteza infernală* a 
jucătorilor eleni. Noi mizăm pa 
tinerețea echipei noastre • și pe 
cuplul Dumitrache-Ionescu care.

azi, la antrenament, a Impresio
nat asistența.

Ion Ghițulescu, comentatorul 
radiodifuziunii române, care va 
transmite mîine meciul, în jurul 
orei 16,30, ne-a spus ! „Cheia 
succesului nostru ae află în jocul 
axei principale — Ghergheli — 
Dinu, Dumitrache — Ionescu*.

Intr-adevăr, trebuie să ținem 
seama de această apreciere. Ion 
Ionescu este de părere că „e$hi- 
f)a României, în ciuda eforturi- 
□r jucătorilor, se află într-o fază 

înaintată de oboseală datorată, 
Îirobabil, durității campionatu- 
ui".

Personal, închei ou părerea că 
echipa României are, la Atena, 
un meci foarte greu (jucătorul 
grec, Sideris, îmi spunea ieri că 
meciul e foarte greu pentru am
bele echipe), în care victoria 
nc-ar bucura pe toți și în care 
o eventuală înfringere ar trebui 
să fie judecată numai în raport 
cu replica adversarului.

• Clubul sportiv Metalul 
organizează duminică 20 apri
lie la Complexul sportiv Pan- 
telimon din Capitală un con
curs republican de motocros. 
La întreceri, care vor începe 
la ora 11,00 și-au anunțat par
ticiparea sportivi de la clubu
rile Steaua, Metalul, Steagul 
Roșu Brașov, Poiana Cîmpina 
și Locomotiva Buzău. * -

• Cu prilejul unei gale pu- 
gilistice desfășurate h Osaka. 
Boxerul japonez Shozo Saijo, 
campion mondial la categoria 
pană (versiunea W.B.Ai) l-i 
învins la puncte în 10 repriza

1

MERIDIANL
pe mexicanul Podro Rodii* 
guez.

• La Varșovia s-a desfășu
rat întîlnirea internațională de 
judo dintre reprezentativele 
Poloniei și Belgiei. Victoria a 
revenit luptătorilor polonezi cu 
scorul de 5—3.

• In prima zi a tradiționa
lului turneu internațional de 
tenis de la Monte Carlo nu au 
fost înregistrate surprize, fa- 
voriții obținînd victorii relativ 
ușoare. Jucătorul australian 
Newcombe l-a învins cu 6—4, 
6—1 pe francezul Barclay, «- 
mericanul Gonzales a cfștigat 
cu 6—3, 6—3 la australianul 
Fletcher, iar vest-germanul 
Bungert a dispus cu 6—3,
—5 de suedezul Carlstein.

spus, din 
prin răs- 
socialistă 
pe 20 000

CONFERINȚA PE ȚARĂ
A STUDENȚILOR

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
— Putem da o extindere apre

ciabilă producției indigene de 
materiale pentru modele. LA 
REGHIN, de exemplu, ar trebui 
un atelier care să pregătească 
truse din deșeuri. METALO- 
GLOBUS din București ar pu
tea face cartușe pentru rache- 
tomodele. COMBINATUL DE 
INDUSTRIALIZARE A LEM
NULUI Suceava s-a oferit să 
confecționeze placaj pentru 
aeromodele. Aminteam mai îna
inte de unitățile UCECOM. Mi 
ae pare, de asemenea, strict ne
cesar ca MINISTERUL ÎNVĂ- 
TĂM1NTULUI să procedeze la 
realizarea — prin întreprinderea 
de material didactic — atît a 
truselor de scule necesare elevi
lor- cît și a seturilor de materia
le trebuincioase.

— în ce privește difuzarea ?
— Problema merită să fie stu

diată separat. Magazinul „Cute
zătorii" este un lucru bun. Dar, 
deocamdată singurul și avanta
jos doar pentru bucureșteni. De 
ce n-ar avea fiecare librărie 
mai mare din țară un sector de 
vînzare a articolelor de mo
dele ?

— Cum apreciați situația în 
domeniu] documentației desti
nate constructorilor de modele ? 
' Ca să mă înțelegeți mai e-

MODELISMUL
xact aș începe cu următorul 
exemplu. Avem 119 tipuri de a- 
vioane românești. Șl ne-am pro
pus să le prezentăm într-o car
te. EDITURA MILITARĂ o are 
în plan dar nu vrea s-o publice 
decît la un tiraj superior. DI
FUZAREA PRESEI estimează 
desfacerea la 400 (!) de exem
plare, deși după sondajele noa
stre cererea se cifrează la mal 
multe mii.

— V-am ruga să vă referiți 
concret la tipărirea materiale
lor adresate prin excelență mo- 
deliștilor.

— Există manualul de rache- 
tomodele al profesorului Radu 
N. Ion, cel de aeromodele de 
ing. Mihai Lăzărescu. Dar... în 
manuscris. Avem tradusă, de a- 
semenea, o carte din limba po
lonă pentru motorașe de aero
modele. Nu și-au găsit loc nici 
la EDITURA C.N.E.F.S., nici la 
EDITURA TINERETULUI, nici 
la EDITURA C.N.F.F.S., nici la 
EDITURA DIDACTICĂ ȘI PE-

DAGOGICĂ. De ce ? Ni se pre
tind comenzi ferme. Dincolo de 
dificultatea unei asemenea ope
rații, ne surprinde lipsa de in
teres a editurilor citate în sti
mularea la tineri a interesului 
pentru tehnica aplicativă. A- 
ceeași reflecție ne este provo
cată și de rezistența în edita
rea planurilor de modele. Poate 
fi concepută răspîndirca mode- 
lismului fără documentația de 
specialitate ?

Recapitulînd aceste lucruri 
mă simt îndemnat să revin asu
pra unei vechi dorințe, aflată și 
astăzi într-o fază Incertă de re
alizare : o revistă pentru mo- 
dellștl. încerc să cred că aduc 
pe masa discuției nu o problemă 
minoră.

— Nu ne-ațl vorbit înoă ni
mic despre motomodelism.

— Aici sîntem încă la început. 
Am confecționat anul trecut 23 
de carturi. Mi se pare ideal 
pentru a apropia pe tînăr da 
motor, de a-I iniția în tainele

conducerii. Sînt și practice șl 
simplu de construit. Nu e de 
conceput ca un tînăr care ter
mină școala, studentul 
mai mult, să nu știe să 
că. Școala profesională 
vanî-Tei execută acum 
mandă carturi. S-a creat prin 
urmare posibilitatea dotării șco
lilor — și bine ar fi să solicite 
cît mal multe acest lucru — cu 
asemenea mașini.

După mine, exprim alei o pă
rere personală, în dezvoltarea 
pasiunii pentru modelism un rol 
însemnat ar putea să-1 joace 
federația noastră de motoolclism. 
Noi am și înaintat un referat 
de cîteva luni. Dar nimeni n-a 
zis nimic...

— Mai rămîne să ie albă în 
vedere, recapitulînd lntr-un fel 
problemele exprimate că mate
rializarea pasiunii constructo
rilor de modele reclamă spațiile 
corespunzătoare...

— Intrăm într-o problemă spl- 
noaeă. Ml ie para posibil ca la

cu atît 
condu-

Gal- 
la co-

orice casă de cultură, la orice 
cămin cultural, să se amena
jeze camerele necesare pentru 
madeliști. Pasibil... Realitatea 
scoate la iveală din nou menta
litatea plasării interesului pen
tru tehnică la periferia preocu
părilor. Am vizitat nu demult 
casa de cultură a studenților din 
Galați. Erau acolo rezervate ca
mere pentru tot felul de cercuri 
— fiecare cu importanța lui, fi
rește — numai cercul de navo- 
modele fusese expediat într-o 
cameră neîncăpătoare, total ne
corespunzătoare. Asta, rețineți, 
IN CAZUL VIITORILOR CON
STRUCTORI DE NAVE!

— Se pare că ne apropiem de 
«finitul discuției...

Fără îndjoială, ne aflăm în 
momentul de față pe o pistă 
favorabilă. S-a creat nu cu mult 
timp în urmă o federație apar
te pentru modeliam. Con-silillC 
sindicale oferă mal mult ca pină 
acum sprijinul lor asociațiilor 
sportive. Consiliul National al 
pionierilor dezvoltă exemplar 
modelismul. Se cere însă făcut 
mult mai mult, Să ne declarăm 
mulțumiți nu prin prisma unor 
lucruri mișcate din loc, ci pe 
baza impulsului care reușim 
eă-I Imprimăm Interesului tine
retului pentru tehnica aplicati
vă.

zitate, își însușesc cu rîvnâ noile cuceriri ale stiinfei și 
tehnicii, se formeazâ în spiritul marxism-leninismului, al pa
triotismului socialist, își afirmă deplina adeziune la princi
piile politicii interne și internaționale a Partidului Comu
nist Român. în procesul complex al fâuririi personalității 
viitorilor specialiști, o contribuție de înaltă răspundere o 
aduc organizațiile de tineret studențești, care desfășoară o 
activitate educativă rodnică, multilaterală, îndeplinindu-și 
cu cinste menirea de a milita activ pentru înfăptuirea poli
ticii partidului în pregătirea tinerelor generații de inte
lectuali ai României Socialiste.

Dezvoltarea neîntreruptă a economiei naționale, am
ploarea pe care o capătă cercetarea științifică, răspîndirea 
culturii, înflorirea întregii noastre societăți fac necesar, an 
de an, un număr tot mai mare de specialiști cu studii supe
rioare, în toate domeniile vieții sociale. Pentru satisfacerea 
acestor necesități în continuă creștere, statul nostru consacră 
mari resurse materiale și financiare. Eficiența unor ase
menea investiții depinde, esențial, de modul în care fiecare 
dintre cei 145 000 de studenți își înțelege misiunea socială, de 
rîvna cu care învață. D'scutînd despre răspunderile studen- 
țioi, despre dezideratele muncii educative în rîndurile tine
retului universitar, pe baza «xperienței concrete acumulate 
pînă în prezent, delegații v niți din toate cele 16 centre 
universitare ale țării vor chil ui asupra celor mai potrivite 
modalități prin care asociați 3 trebuie să-i mobilizeze pe 
toți studenții să participe activ la întreaga viață universitară, 
să le dezvolte orizontul gîndirii politice, interesul pentru 
viața științifică, pentru cultură și artă, să cultive trăsăturile 
omului nou, militant de nădejde al societății noastre socia
liste. Fără îndoială, de la tribuna Conferinței vor fi relie
fate cele mal bune activități și modalități de acțiune, vor fi 
precizate măsurile necesare pentru perfecționarea vieții de 
organizație în mediul studențesc, astfel îneît actualele preo
cupări ale organizațiilor de tineret studențești, privind trans
punerea în viață a hotărîrilor de partid și de stat referi
toare la dezvoltarea învățămîntului superior românesc, sâ 
cunoască noi afirmări de prestigiu.

Urînd succes deplin lucrărilor celei de-a Vll-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților din România, exprimăm încă 
o dată sentimentele da stimă și prețuire pe care întregul 
nostru tineret le nutrește față de studențimea patriei noastre 
socialiste.

CONCURSUL 
POPULAR DE ȘAH

SPRE 

„SPRINTUL 

FINAL"
Simbătă și duminică, in sala 

Casei de cultură a sectorului VI, 
a avut loc finala pe municipiul 
București a „Concursului popu
lar de șah . 71 de participanți, 
elevi și eleve reprezentând liceele 
și școlile profesionale din cadrul 
celor opt sectoare alo Capitalei 
și a comitetelor U.T.C. asimilate 
„Sănătatea'4 și „Construcții” și-au 
disputat intletatea la 22 de mese 
de joc. La fete, pe primele trei 
locuri s-au clasat, în ordine : 
Doina Combiu — Liceul nr. 36 
S0Ct. VI ; Viorica Botezatu — Li
ceul Industrial Chimie, sect. IV ; 
Vasilica Cucu — Școala generală 
»ir J-’i, sectorul VI. In întrecerea 
băieților cei mai buni s-au dove
dit a fi: Anghel Dumitrache — 
Școala profesională „Timpuri 
Noi”, sectorul IV; Nicolae Run- 
can — Liceul C. A. Rosetti, sec
torul I; Adrian Sommer — Li
ceul nr. 36, sectorul VI. Cele mai 
bune rezultate, pe echipe, le-au 
obținut reprezentanții sectoarelor 
VI și IV. S-a înregistrat și o ab
sență nemotivată prin neprezen- 
tarea in concurs a șahiștilor din 
școlile sectorului III.

Organizatorul fazei—Comitetul 
municipal București al U.T.C., 
a oferit premii câștigătorilor con- 
sttnd în articole de turism, cărți 
de șah, șahuri și diplome. In 
conformitate cu regulamentul 
„Concursului popular de șah” pri
mii clasați, atît la fete cît și la 
băieți, vor participa, în vacanța 
de vară, la tabăra organizată de 
C.C. al U.T.C., unde se va des
fășura etapa finala pe țară.

V. R,



Sesiunea 
Economice 

pentru
Intervenții

GENEVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : în dezbaterea activi
tății Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului din cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, delegatul român, 
Constantin Georgescu, a relevat 
influența defavorabilă pe care o 
exercită restricțiile cantitative 
discriminatorii aplicate de unele 
țări cu economie de piață, mă
surile protecționiste adoptate de 
țările Pieții comune fața de co
merțul cu terțe țări, în special 
în domeniul produselor agricole 
și alimentare, ca și alte obsta-

Comisiei
a O.N.U
Europa
românești

Tineretul poate
contribui la îmbuna r

Conferința O.N.U. 
pentru codificarea 

dreptului 
tratatelor
La Viena continui lu

crările lonîeriniei 
O.N.U. pentru codifica
rea dreptului tratatelor 
la care participă 1M 
state.

In cadrul dezbaterilor privind 
universalitatea tratatelor multila
terale generale a luat cuvîntnl 
șeful delegației române, ■mba- 
sadorul Gbeorghe Pele.

Cooperarea dintre state, a «pas 
vorbitorul, afirmă dreptul fi o- 
bligația tuturor națiunilor, tu
turor statelor de a contribui prin 
experiența lor la eforturile cocoa
ne în vederea soluționării pro
blemelor care interesează comu
nitatea internațională a statelor 
în ansamblul ei. Instrumentul 
juridic al acestei cooperări este 
tratatul cu vocație txmvasaiă 
deschis spre semnare p aderare 
tuturor statelor Înmii. Chemate 
să răspundă cerințelor reale ale 
vieții internaționale, aceste tra
tate trebuie să contribuie h dez
voltarea unor relații prietenești 
și a cooperării multilaterale între 
state, pe baza respectării drep
tului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, a principiilor secu
rității ți Independenței, a egali
tății în drepturi ți neamestecu
lui în treburile Interne ale altor 
state.

RejAezentantul rom An a anali
zat trăsăturile caracteristice ale 
tratatelor multilaterale generale, 
susțiiiînd propunerea făcută de 
un grup de 11 state, printre care 
ți România, privitoare la consa
crarea dreptului tuturor statelor 
de a participa la convențiile in
ternaționale cn vocația univer
sală.

ESSEN 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, Petre Stances cu 
►rnnimitn : Tovarășul Mihai Da
le*, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, care se afla la Essen, unde 
■ luat parte la lucrările Congre
sului ~ 
man, 
bert 
tdni 
man 
membri ai Prezidiului Comitetu- 
kâ Director al P.C.G.

In cursul convorbirii, care i-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. tovărășească, s-a efectuat 
rm schimb de informații privind 
activitatea celor doua partide. 
Au fost abordate totodată aspec
te ale relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale. La con
vorbire a participat, de aseme
nea, Constantin O an cea, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Federală 
a Germaniei.

Prezidiul Comitetului Director 
al Partidului Comunist German 
a oferit o masă în cinstea repre
zentanților partidelor comuniste 
ți wmmtitorești prezenți la lucră
rile congresului. Din partea 
Partidului Comunist Român au 
kxat parte tovarășii Mihai Dalea 
fi Constan tin Oancea.

Masa ■-< desfășurat tntr-o at- 
noaferă caldă. tovărășeasdL

Partidului Comunist Ger- 
s-a în ti Ini t cu tovarășii Her-' 
Mies, locțiitor al președin- 
Partidului Comunist Ger- 

și Manfred Kapluck,

în Vietnamul de sud
Lupte violente

Ia bae ce ta

Vizitele

tafiâ T
"â ?•=■"*<<■*

prevail ..Oiear", ta ci uri v 
ini pentru regie- Festivita

tea decernării premiilor ..Oi- 
ear-. desfășurată ta Centrul 
meriraJ din L«s Angeles a con
stitui!. alături de triansful na- 
dealului britaale. • nună con
firmare a taleutulal artritei 
Katherine Hepbum care a ob
ținut. împreună eu Barbara
Stretaaad, titlul de cea nsai 
bană actriță. Filmul sovietic
.Război ti pace" a primit a.(ta- 
earul- pentru eel mal bun film 
ta limbă străină.

lățirea climatului
european

Interviul acordat „Scintell tineretului" 
de Leif Andersson, membru al Comitetului 

Executiv al Uniunii Tineretului 
Social-Democrat din Suedia

La capătul unei întîlniri oficiale, am solicitat zece minute 
pentru un interviu. Cele zece minute s-au prelungit prin amabi
litatea interlocutorului nostru, cunoștința mai veche a cititorilor 
„Scînteii tineretului”. Tînărul blond, surîzator, pe care îl reîntîl- 
nim este Leif Andersson, membru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Tineretului Social-Democrat din Suedia, care, de astâ 
dată, a vizitat România în 
ministru Tage Erlander.

calitate de secretar al primului

Pregătiri pentru 
„Apollo -10“

Pregătirile pentru lansarea 
navei cosmice „Apollo-10“, 
prevăzută pentru 18 mai, se 
desfășoară conform progra
mului stabilit, a anunțat 
N.A.S.A. Ele vor lua sfîrșit o 
dată cu lansarea complexului 
spațial — cabina „Apollo-10“ 
și modulul lunar — de la 
rampa nr. 39 R a cosmodro- 
mului de la Cape Kennedy. 
La bordul navei spațiale se 
vor afla Thomas Stafford, 
John Young și Eugene 
Cernan, care au misiunea de 
a experimenta în condițiile 
zborului în jurul Lunii „mo
dulul lunar" ce va fi folosit 
de primii cosmonauți pentru 
aselenizarea proiectată a a- 
vea loc în iulie a.c.

In afară de verificarea 
comportării modulului lunar, 
Stafford și Geman vor stu
dia locul prevăzut pentru a- 
selenizarea în iulie a astronau- 
ților Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin, într-un punct situat 
în „Marea Liniștii".

De la bordul navei „Apo- 
Ilo-lO" vor fi efectuate, în 
timpul zborului, II emisiuni 
de televiziune cu o durată 
de 15 minute fiecare. Pentru 
prima dată se vor încerca 
transmisiuni în direct de te
leviziune în culori, în cursul 
cărora astronauții vor prezen
ta pămîntenilor imaginile în 
culori ale Globului văzut din 
spațiul cosmic, alo Lunii, ale 
spațiului cosmic înconjurător, 
precum și ale cabinei propriu- 
zise.

Amerizarea navei „ Apollo- 
10“ urmează să aibă loc la 
26 mai într-un punct din Co
ceanul Pacific, situat la sud- 
cst de Hawai.

ambasadorului

♦
UT*, destinat continuării cerce
tărilor xpatiuLri cosmic. Apara- 
tajui (Mistific instalat la bordul 
■atdituloi funcționează normal, 
Ir^ormeazft agenția TASS.

• AGENȚIA A.C.T.C. trans
mite că forțele aeriene militare 
ale R.P.D. Coreene au doborît 
la 15 aprilie nn avion american 
de rec an ea stere care ■ ătrume- 
•e adiat ta scatiul aertaa al 
Resebtiefi Pop atare Dei_Lâ urate 
Coreeae ri ihara la aare a Iri
tai ta e

Expoziție 
româneasca
la Varșovia

Premiile „Oscar"
1968pe

• FILMUL 
■ie ..Oliver', 
masul lai 
Tvriat-, a fui 
ra eel aaal buu film al anului 
190. ehțiaJad ■■ mai puțin de

MUZICAL brlta- 
realizal după ro- 
Dickens ..Oliver 
declarat Inul ica-

• TN CADRUL MANTFES- 
TARILOR prlejuiie de aniver
sarea a 25 de ani de la elibera
rea României, marți s-a des
chis la Varșovia o expoziție de 
grafică contemporană roml- 
neaaci.

• LUNI SEARA, la New Yorl< 
a avut loc cea de-a treia reuniu
ne a reprezentanților la O.N.U. 
ai Marii Britanii, Franței, S.U.A., 
și U.R.S.S. consacrată examină
rii situației din Orientul Apro
piat. Reuniunea de peste trei 
ore, desfășurată la sediul repre
zentantului britanic la Națiunile 
Unite, s-a încheiat la 23,45 GMT.

Stare de urgentă în Montserrat

No ol baget pe aanl 
financiar 1971. pe
care ministrul Ray 
Jenkins l-a prezentat 
la Westminster nva a- 
duce puține bucurii 
contribuabililor de 
rînd" nota înir-a ca- 
respandenlă din Laa- 
dra agenția UNITED 
PRESS INTERNATIO
NAL.

Presupunerile pesi
miste care circulă ta 
lumea bancară, ri na 
numai în aceasta, se 
Întemeiază pe imen
sele datorii pe care 
guvernul Wilson le are 
de plătit creditorilor 
străini, datorii ajunsa 
în mare parte ta sca
dență- In pofida de
valorizării lirei ster
line (de ta 2,81 ta 2.44 
dolari) în toamna anu
lui 1967, balanța de 
plăți pe 1968 a conti
nuat să fie deficitară. 
Anglia cheltuind pen
tru importări si 
plăți cu circa 5M 
lioane lire mai 
decît a reușit să ob
țină de pe urma ex
porturilor. De;i de ta 
începutul anului ta 
curs, rezervele brita
nice în aur si devize 
au înregistrat o creș
tere continuă, se pare 
că speranțele puse în 
19S9 se dovedesc — 
cel puțin pînă acum — 
greu de realizat. După 
calculele specialiști
lor guvernamentali la 
finele acestui an ba
lanța de plăti ar trebui 
să înregistreze un ex
cedent de circa 200

alta 
mi

mul!

„Echilibristică
financiară"

Londra, ande urmează 
aă negaeieze acorda
rea nai ■■■ credit 
care se va putea ridica 
ta 1AM miliaaae do
lari a stirait deja În
grijorare. ^Aviad In 
vedere poziția grea 
Îndatorată a Marii Bri
tanii fată do FMJ- — 
nota cotidianul fna- 
cex COMBAT — 
nou credit va fi supus 
unor condiții ce 
aduce noi riscuri 
litice guvernului 
burist." Așa se
plică, potrivit ztaralad

dintre ele sin* ipoteci 
care limitează liberta
tea guvernului Wilson 
de a determina poli
tica sa errywymiri sl 
monetară* (COMBAT).

Rentau Ieșirea din 
■crusta situație. care 
evident prejudiciază 
poziția laburiștilor pe 
plan taiere |i a Marii 
Britanii pe ptan tater- 
■ati—al. experții pre- 
eeniieaxă limitarea iu 
continuare a consu
lului intern paralel 
«mb intensificarea ex- 
portnrilsr. politica de 
tuchețare a salariilor. 
De ueeaenea. ie aș
teaptă introducerea 
uuar noi Impozite, rre- 
rind «i mai mult asu
pra contribuabililor. 
Geana după fonduri 
pentru a rambursa ra
tele scadente (cu sco
pul de a imprumata 
din nea) continuă în 
neclari ritm cn spori
rea Impopularității 
ffuveruului, fapt dove
dit de altfel si de ul
timele aleperi parți
ale

..Promisa prosperi
tate economică — con
semna 
agenția
continuă 
sindicatele 
flict cu 
partidului, 
membrilor
este scăzut-.
ta plus pentru ca dez
baterile asupra buge- 
tnlni să dezlănțuie noi 
controverse la West
minster.

IOAN TIMOFTE

eu amărăciune 
REUTER — 
să intîrzie, 
sînt în con- 
conducerea 

moralul 
acestuia 

Motive

vor 
po-
la-
ex-

Ministerul de Externe al Marii Britanii a confirmat că 
autoritățile din insula Montserrat, situată în Marea Caraibi
lor. au declarat starea de urgență și au instituit restricții de 

‘ca urmare a tulburărilor ce aueirculație în cursul nopții, 
avut loc in ultimele zile.

Potrivit comunicatului difuzat 
la Londra, poliția din Montserrat 
a folosit grenade cu gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pa 
demonstranții ce protestau îm
potriva faptului că Marea Bri
tanie folosește aid polițiști aduși 
din alte posesiuni ale sale. In 
cursul docnirilor, doi civili au 
fost răniți. Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului de Externe bri
tanic a refuzat să comenteze ști
rile că fregata „Minerva", care 
a participat ia recentă debarcare 
a trupelor engleze în insula a- 
propiată, Anguilla, s-ar fi îndrep
tat spre insula Montserrat

Montserrat este una din cele 
mai mid insule din Arhipelagul 
Indiilor de vest și are o popu
lație de 12 000 locuitori. Ea este 
o colonie a Marii Britanii din 
anul 1783.

Referindu-sa la evenimentele 
ce au avut loc în ultima vreme 
în unele din posesiunile colo-

niale ale Marii Britanii din zona 
Mării Caraibilor, agenția 
FRANCE PRESSE subliniază că 
„deși această agitație se mani
festă în forme foarte diferite, ea 
pare să aibă o cauză comună : 
indiferența demonstrată mult 
timp de Marea Britanie față de 
gravele probleme economice ale 
acestor insule și absența unui 
efort colectiv de colaborare între 
posesiunile respective pentru re
zolvarea problemelor sărăciei, a 
absenței comunicațiilor ți sub
dezvoltării".

începem convorbirea, amin
tind că premierul suedez într-un 
toast rostit la București a făcut 
referiri la generația tînără.

— Primul ministru Erlander a 
vorbit despre acele cerințe ale 
tineretului care reprezintă, tn- 
tr-un sens mai adine, o acțiune 
împotriva limitării omului la 
rolul de simplă unealtă tn pro
cesul de producție. în fond, 
este vorba de om într-o lume 
tn care tehnica se dezvoltă 
vertiginos, de echilibrul care 
trebuie stabilit între evoluția 
tehnică și condițiile existenței 
umane. Este o problemă care 
preocupă oficialitățile suedeze, 
ca și tineretul din țara mea. 
Tema aceasta am dezbătut-o 
deseori In organizația noastră. 
Relația om-mașină are în Sue
dia implicații de care trebuie 
să ținem seama. Trebuie intro
duse schimbări în ^ternul e- 
eonomic astfel încit muncitorii 
si funcționarii — „oamenii îm- 
brtc-*i în alb", cum li se spune 
— să aibă o influență cres- 
cindă In procesul producției. 
Avem datoria să ne aducem 
aminte că o treime din viață, 
poate chiar mai mult — o ju
mătate, oamenii și-o petrec 
muncind și că este foarte im
portant să-ți placă munca pe 
care o faci, să ai sentimentul 
unei existențe demne, în acord 
cu propriile aspirații. Trăim în- 
fr-o lume ce currocște multe 
schi—bări iar *inere‘u. suedez 
vădește un pronunțat «mț al 
solidari’ăt'i intemarioncle. Este 
concludentă atitudinea sa față 
de Vietnam. Suedia este des
părțită de Vietnam prin mii și 
mii de kilometri dar această 
distanță geografică nu Împie
dică o apropiere pe un alt 
plan : din 1965 problema viet
nameză este cea mai dezbătută 
problemă internațională în rin- 
dul tineretului suedez. Tinerii 
noștri nu se închid într-un cerc 
limitat de preocupări; ei simt 
că aparținem cu toții, tineri de 
pe toate continentele, aceleiași 
lumi și avem probleme comune. 
Ei se pronunță categoric pentru 
apropierea națiunilor, pentru 
ca relațiile dintre acestea să 
fie guvernate de principiile 
suveranității și independenței 
naționale.

Interlocutorul nostru ne vor
bește, în continuare, despre in
teresul pe care tineretul suedez 
îl manifestă față de „lumea a 
treia", despre contactele cu or
ganizațiile de tineret din această 
parte a lumii, amintind și des
pre conferința organizată, în 
februarie, în Chile, care a pri
lejuit o mai bună cunoaștere a 
problemelor latino-americane. 
Uniunea Tineretului Social-De
mocrat din Suedia a realizat 
contacte utile și cu tineretul din 
țări socialiste.

— Considerăm aceste con
tacte necesare — spune Leif An
dersson — deoarece a venit 
timpul, după îndelungata epocă 
a „războiului rece", să reali
zăm o apropiere, să depășim 
frontiere artificiale. Legăturile 
pe care le-am stabilit cu U.T.C. 
din România le considerăm sem
nificative. Sperăm că vom dez
volta aceste relații, că ele re
prezintă doar începutul unor 
relații cu certe perspective.

Solicităm oaspetelui opinia sa 
despre rolul pe care organiza
țiile de tineret pot să-l aibă 
pe plan european, într-un mo
ment în care popoarele sînt 
preocupate de viitorul conti
nentului.

*

— Cred că organizațiile ge
nerației tinere pot să contribuie 
la normalizarea atmosferei pe 
continent, la îmbunătățirea cli
matului european. Tineretul, cu 
spiritul său de receptivitate, 
poete fi folositor eforturile' 
pentru o Europă a păcii. Unii 
oameni din generațiile trecu
tului au opinii formate tn pe
rioada „războiului rece", pentru , 
ei este poate mai dificil să 
înțeleagă prezentul. Tinerii nu 
poartă povara trecutului, lată de 
ce consider că organizațiile de 
tineret, tineretul în general, au 
capacitatea de a contribui la 
dezvoltarea unei, atmosfere pri
elnice înțelegerii în Europa, 
pentru relații bazate pe încre
dere și respect mutual. în acest 
context apreciez drept o idee 
foarte bună inițiativa Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia de a organiza o masă ro
tundă consacrată securității eu
ropene.

Cele zece minute solicitate au 
trecut de mult. Punem o ultimă 
întrebare : impresiile din Româ
nia pe care Leif Andersson c 
vizitează pentru o doua oară 
tn decurs de cîteva luni.

— Impresii excelente... în 
toamnă am călătorit pe traseul 
București — Brasov — Sibiu — 
Cluj. De astă dată am vizitat 
Moldova. Deci, pot afirma că 
sînt oarecum un cunoscător a! 
peisajului românesc. Dar nu 
este vorba doar de frumusețile 
naturale. M-a impresionat pro
gresul economic. România se 
dezvoltâ foarte repede, în rit
muri cu adevărat remarcabile. 
O demonstrează cifrele și rea
litatea concretă. Producția in
dustrială cunoaște creșteri ce 
reîin atenfia și care chiar prin 
comparații pe plan internatio
nal, relevâ vitalitatea econo
miei românești. Tnchei amin
tind încă o dată farmecul Ro
mâniei — cu priveliștile Car- 
paților, cu Moldova do o fru
musețe particulară. Regret că 
n-am văzut încă vestita Mamaie. 
Dar mulji suedezi au fost la 
Mamaia și ei sînt mulțumiți, 
au cuvinte de admirație. Poate, 
într-o zi, voi avea prilejul să-mi 
întregesc cunoștințele despre 
|ara dumneavoastră, poposind 
pe una din renumitele plaje ale 
litoralului românesc...

EUGENIU OBREA

a

In Comitetul celor 18 „Ziua tineretului"

• LA FIECARE DOUĂ 
ORE, în Salvador încetează 
din viață doi copii din cauza 
foametei. In această țară, 
cu o populație de 3 milioane 
persoane, aproximativ jumă
tate de milion de copil suferă 
de subalimcntație. Aceste 
cifre au fost difuzate de Aso
ciația studenților în medicină 
din Salvador intr-un raport 
înaintat Consiliului econo
mic și Ministerului Sănătății 
șl Prevederilor Sociale.

GENEVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Marți dimineață, în 
ședința Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, șeful de
legației R.A.U., ambasadorul 
Hussein Khallaf, a atras atenția 
asupra primejdiei pe care o re
prezintă intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare.

Vorbitorul a apreciat ca ur
gentă frînarea producției de arme 
nucleare, amintind că dezarma
rea nucleară a fost considerată 
de comitet ca fiind o problemă 
prioritară. După părerea sa, un 
complex de măsuri cuprinzînd a- 
corduri cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare subterane, 
demilitarizarea fundului mărilor

r-fi oceanelor și interzicerea 
melor nucleare, chimice și ac- 
teriologice, împreună cu esfă- 
șurarea tratativelor bilaterale a- 
supra reducerii numărului de 
arme strategice ar putea face din 
1969 anul cel mai fructuos din 
Istoria negocierilor de dezarmare. 
Vorbitorul s-a pronunțat în fa
voarea accelerării acțiunilor des
tinate interzicerii experiențelor 
nucleare subterane care ar putea 
facilita cooperarea între toate 
statele în domeniul cercetărilor 
seismologice și al tehnicilor de 
verificare. In ceea ce privește 
dezarmarea nucleară, responsa
bilitatea ei revine, în primul 
rînd, marilor puteri nucleare, a 
spus Hussein Khallaf. •

din Angola
La 

dată 
tie a 
populare pentru 
Angolei, consacrată „Zilei 
tineretului din Angola", săr
bătorită pentru prima dată 
la 14 aprilie, în acest an. 
Hotărîrea de a sărbători 
anual această zi a fost adop
tată în memoria comandan
tului unuia din detașamente
le forțelor patriotice din 
Angola, care a căzut în lup
tă Ia 14 aprilie 1968, în tim
pul unui atac întreprins de 
patrloti asupra bazei milita
re portugheze din Carîpande.

Dar es Salaam a fost 
publicității o declara - 

reprezentanței Mișcării 
eliberarea 

consacrată
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