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Plecarea delegației 
de partid și guvernamentale 

române la sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

La cooperativa agricolă dip comuna Șag, județul 
Timiș, însămințatul porumbului este in plină des
fășurare. Și, printre mecanizatorii cei mai aprecia fi 
pentru volumul și calitatea muncii depuse se nu

mără și tînărul Iosif Kdvago

Foto; C. CIOBOATĂ

Emil Drăgancscu, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Mihai Dalea, Vasile Patilineț, de 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietica 
la București, și membri ai am
basadei.

Pe aeroport, membrii delegației 
au fost salutați cu căldură de un 
mare număr de bucureșteni. Un 
grup de pionieri au oferit tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți 
membri ai delegației buchete de 
flori.

cretar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Econo
mic, Ghcorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Delegația este însoțită de con
silieri ștexperți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Constantin Diă- 
gan, Janos Fazekas, Leonte Rau- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu,

Marți dimineața a plecat la 
Moscova delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, care va participa la se
siunea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Maxim Berghia- 
nu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se-
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Raid-anehetâ In cimpla de vert a fdrll, bazin
cu o puternica tradifie

Condianltent ca lucrările de sezon care 
se execută în cîmp, în unitățile agricole 
din județul Arad, o atenție deosebită se 
cuvine sa fie acordată realizării producției 
de legume din acest an. Subliniem se cu
vine să fie acordată întrucît, deși ceasul 
scadențelor a sosit, din grădini s-au livrat 
cantități cu totul neînsemnate de legume 
din serele-solar (valoarea lor nu reprezintă 
nici 20 la sută din ceea ce era planificat 
să se valorifice prin contracte), deși aces
tea au fost amenajate pa o suprafață cu 
aproape treizeci de hectare mai mare de- 
cît era planificat. Dar roșiile, castraveții și 
ridichile de lună s-au plantat doar pe a 
treia parte, iar semănatul în cîmp al ma
zăre i pentru păstăi și al cepei are ’in ritm 
după care nu va fi gata nici la... toamnă. 
De ce ?

Un prim popas la I.A.S. Scînteia. Mai 
multe camioane încărcate cu spanac erau 
gata de drum. Tovarășul Petre Slavan, di
rectorul acestei întreprinderi, ne infor
mează că au fost cultivate 20 hectare

a-

ÎN PAG. A 2-A
• Actualitatea

pentru tineret

• Cartea de artă

• Cronica teatralăÎN PAG. AS-A,
SOSIREA LA MOSCOVA

ACTUL DE NAȘTERE
AL PRESTIGIULUI

Culturii din Ploiești 
îndoială, ceea ce sq 

___ _ _ _ instituție culturală de 
prestigiu. Pe harta vieții spiri
tuale a orașului, el reprezintă 
un punct de interes statornic. 
Premiat pentru activitatea artis
tică la ultimul concurs al forma
țiilor de amatori, frecventat 
zilnic de sute de tineri, cunos
cut și prețuit, în țară și' peste 
hotare, pentru diverse laturi ale 
activității sale. Palatul Culturii 
si-a creat renumele unui for viu, 
mobil, pregătit să răspundă 
celor mai variate și mai înalte 
exigențe.

O discuție cu tînărul director 
al Palatului, tovarășul Ion Stan, 
®i-a propus să intre în detaliile 
portretului schițat sumar în rîn- 
durile de mai sus și să afle „se
cretul44 prestigiului cultural al 
Instituției. Nu e lipsit de interes 
■ă amintim că discuția a avut Ioc 
în atmosfera febrilă din zilele 
primului festival de jazz „Plo
iești ’69", organizat de clubul 
de jazz al Palatului Culturii, 
manifestare de răsunet, care □ 
adunat la Ploiești — cu cîteva 
excepții — pe cei mai buni re
prezentanți ai jazzului profesio
nist și amator din opt orașe ale 
tării. într-o reuniune animată 
ti entuziastă (ale cărei ecouri 
le-am consemnat pe larg în zia
rul nostru). Ne aflam, așadar, 
lntr-un cadru care consti
tuia dovada vie a prestigiului 
instituției ploieștene. (Semnifi
cativ este, în această privință, 
faptul că, la simnia invitație 
purtînd antetul clubului din 
Ploiești, participanții Ia festival, 
printre care se aflau profesio
niști de talia unui Sile Dinicu 
sau unui Richard Oschanitzky, 
au acceptat să vină fără vreo 
remunerație și fără speranța 
vreunul premiu — reuniunea 
neavînd un caracter competitiv

Palatul 
eate, lărâ 
cheamă o UN PROGRAM COMPLEX DE 

ACTIVITĂȚI SPECIALIZATE. 
UNIVERSITATEA POPULARA 
SI PREFERINȚELE TINERILOR. 
PALMARESUL UNOR MICRO- 
CLUBURI
PE CÎND UN CLUB AL TINE
RETULUI PENTRU TOATE O- 
RELE?
CHEIA PRESTIGIULUI : CON
TINUITATEA.

— ba mai mult plătinda-ți sta
ruri deplasarea).

Ceea ce iese în relief de la 
bun început, drept concepție sta
bilă ce guvernează întreaga ac
tivitate desfășurată aici, este 
renunțarea la ambițiile grando- 
mane, la manifestările-gigant 
care se adresează deopotrivă tu
turor si în fond nimănui- Mi
cul colectiv metodic al Palatu
lui a pornit de la ideea că un 
program complex de activități, 
divizate pe centre de interes, 
poate răspunde mult mai exact, 
mai nuanțat si mai specializat 
solicitărilor diverse ale tine
retului (și nu numai ale tinere
tului) din oraș. Se înțelege că un 
asemenea program ridică incom
parabil mai multe dificultăți or
ganizatorice. Ele au fost, însă, 
în bună ..măsură depășite, gratie 
unui regim suplu de colaborare 
cu celelalte organizații și insti
tuții interesate în buna desfă
șurare a activității cultural-edu
cative — Comitetul municipal 
U.T.C., Comitetul pentru cultură 
gi Artă, Școala populară de artă, 
instituțiile artistice profesionis
te etc. — precum și printr-o ști
ință aparte de a antrena în ac
tivitatea Palatului pe intelectua-

Bl de virf al orașului Este aJc!, 
în fond, o consecință si în ace
lași timp o explicație a presti
giului instituțieL

Universitatea populară a Pa
latului Culturii, cu aproape 1 000 
de curxanți înscriși ji cu 780 
care o frecventează cu regula ra
tate (proporție nu. ideală, dar în 
orice caz superioară celei din 
alte localități), constituie real
mente o formă evoluată de răs- 
pindire a cunoștințelor cultural- 
ftiintifîce. care r.u înlocuiește 
manifestărt’e „clasice*, cu carac
ter de yr.aîă — simpozioanele, co
locviile, expunerile — dar ie 
ridică la un nivel supe: mc. 
Celor cinci cursuri de culturi 
generală care o compun (..Glarrl 
pămîntulul româneic*, ,_Mocu-

SEBASTIAN COSTIN

cu spanac și că, datorită aplicări unei 
grotehnici superioare, producția obținută 
a întrecut cu aproape două tone nivelul 
planificat. Corelînd activitatea de recol
tare cu solicitările beneficiarului, numai 
în ultimele zece zile au fost livrate circa 
două sute do tone spanac de cea mai 
bună calitate. Iată o treabă făcută cu 
mult spirit gospodăresc, dar care, din 
păcate, este cu totul singulară în acest 
județ ce cuprinde o bună parte dintr-o 
zonă legumicolă cu tradiție — Cîmpia de 
Vest. Este singulară pentru că, în unită
țile agricole din județul Arad, a întîrziat 
foarte mult în parte din cauza timpului, 
dar nu numai a timpului, semănatul ver
dețurilor. Adevărul este că nu s-a acțio
nat cu promptitudine pentru folosirea 
condițiilor mai bune de semănat oferite 
de suprafețele de teren mai. ridicat. Amî- 
narea a însemnat pierderi irecuperabile în 
cel puțin doua direcții : aprovizionarea 
defectuoasă a consumatorilor și nerealiza- 
rea de către cooperativele agricole a unor 

venituri ce și le-au propus pentru 
această perioadă.

O primă concluzie ce se des
prinde este că trebuie grăbite lu
crările de insămtnțare a legumelor 
de primă apariție, condiție de cea 
mai mare însemnătate nu numai 
pentru eșalonarea producției pe o 
perioadă cit mai lungă de timp 
dar și pentru creșterea acestora. 
în acest sector, tineretul de la 
sate ar putea lucra cu foarte bune 
rezultate. Din păcate, însă, orga
nizațiile U.T.C. din cooperativele 
agricole (pentru că aceasta este și 
indicația primită de la Comitetul 
județean U.T.C.) mai puțin au în 
atenție lucrările de campani* ; a- 
proape întregul efort este dirijat 
dtre șantierele de muncă vrdrm- 
tar-patriotică — împăduriri, în
frumusețarea localităților, amena
jări de drumuri etc. Nu vrem să 
ce înțeleagă nid un nw^n» că 
organizațiile U.T.C. dq trebuie să 
acorde atenție și acestor lucrări, 
mai ales în zdrie de sărbătoare, 
car nu putem fi de acord ca ne- 
gh’xrra unor hxxâri uiggnte de 
rimțurw cmn y_a hrtiEspbt în 
C-VP.-urue dm T. \Tadmâ- 
resco. Macea. Perepd Mare. Satu 
Mare, -30 Decembrie- Virxx, 
unde tinerii au fost antrenați nuri 
fctii la cințAtnl ierbii pe șanțuri

GH. FECIORU

(Continuare m pag. a ’V-a;
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DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

A ÎNCEPUT construcția
PRIMEI TURBINE DE If ii MW
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De curînd, la U- 
zlna de mașini din 
Reșița a început con
strucția ansamblelor 
primei turbine de 
178 MW, destinată 
sistemului hidroener
getic „Porțile de 
Fier". Turbina are

unele piese care de
pășesc greutatea de 
100 tone. Amintim 
dintre acestea butu
cul rotorului, aflat în 
curs de finisare, sta
torul primei turbine, 
expediat de acum pe 
șantier. De la începu-

pînătul anului și 
acum, constructorii de 
mașini din Reșița au 
livrat peste 800 tone 
de utilaje hidromeca
nice pentru acest șan
tier.

(Agerpre»)

Nicolae Eniu, cooperator agri
col în comuna Ion ne
relatează prof. Gavril Vodchxn 
într-o scrisoare, s-a hotărit intr-o 
bună zi să se însoare. Nimic mai 
firesc dacă ținem seama că an 
26 de ani bătuți pe amrhe. Nu
mai că, în loc să-și cânte ei o 
fata, a început prin a se inte
resa de un pețitor. N-a trebuit 
să umble mult ; l-a găsit în per
soana lui Cristea Stan, brigacber 
silvic în aceeași localitate.

— Și zici că 'Tea o nevastă ? 
Ți-o găsesc eu, l-a asigurat pe
țitorul de ocazie. De fapt, ffcra 
el o fată în satul Zorile. O vizi
tă de un ceas-două, într-o dumi
nică, alte două ceasuri în dumi
nica următoare. Refuzați, însă, de 
părinții fetei (pentru bunul mo
tiv că „domnișoara- avea 15 ani) 
pețitorul, însurățelul și tatăl a- 
cestuia au dus tratative directe, 
în... mijlocul străzii, căutînd o 
soluție. Așa se face că, prin in
termediul altei familii, care s-a 
oferit să-l scape de burlăcie, pe 
Nicolae Eniu, au pus la cale un 
plan de cea mai primitivă ma
nieră : Ioana Șt. Badea a fost în
demnată să „fugă- cu el, pe care
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în aceeași zL delegația da 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 

* Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, care va 
participa la sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, a 
sosit la Moscova.

Im Mtoportrf Vnnfanre» unda 
erau arborate drapel el 8 de fMl 
qI» României și TJnhmfl SovîetfQ®, 
delegația a fort fathnplnatl da 
tovarășii L, I. Brejnov» secretar 
general al C.C, al P.C.U.S., 
A. N. Koslghin, membru al Bi
roului Politic al O.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S„ P. N. Demlcev, 
membru supleant al Biroului Po-

Utic, meretar al O.C. al P»C.U.Ș.( 
K. ț. Katușev, secretar al C.C. 
ăl P.C.U.S., v. N, Novikov, vice
președinte al Consiliului de Mi-» 
nlșhi al U.R.S.S., A. (A. Cromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U-R.S.S. fî alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, ți membri ai ambasa
dei.

(Wgerprw)

Pe țertâtrul Mcoi Galați

Al 13-lea cargou

lansat la apă

Șantierul naval din Galați 
a lansat la apă cea de-a 13-a 
navă din seria cargourilor 
pentru transportul cherestelei, 
destinate exportului. O mare 
parte dintre lucrările Ia com
partimentul mașinilor și la 
sistemele de încărcare și 
căreare a fost efectuată 
cală. Mărirea gradului 
amenajare a navei pe
kcurtează ciclul de construc
ția fi termenul planificat de 
livrare cu 15—20 zile.

CARNET 
DIURN

POVESTEA

era b ani ji-a amintit că mai avusese o 
simpatie ți se hotărise să fugă... 
a doua oară- Bătăi, certuri ; nun
ta venea. _ Și nunta a avut loc, 
darurile s-au dat, ți ctad socote
lile au fost gata, ca s-o pedep
sească pentru intenția ei, bărba
tul i-a hiat proaspetei soții toa
leta de mireasă, ți a dat-o pur și 
simplu pe nsâ afară, lăsînd-o 
dezbrăcată în dmm, Ia o distan-

des-
P° 
de 

cală

GH. TOMOZEI

(Agerpres)

0 CASĂ TORIE ÎNTRE
AVENTURĂ $1 AFACERE

împlinit. Au urmat reproșuri, cer
turi, scandaluri, toate topite, o 
vreme, în băutură și acoperite cu 
chiuituri. Intre timp, Nicolae 
Eniu și ai săi continuau pregăti
rile de nuntă: pregăteau mesele 
și duceau tratative cu „socrul- 
astfel încolțit, pentru zestre. Stan 
Badea a consimțit, pentru un 
moment, să cumpere „darurile" 
dictate de ginere : două oi, o ca
pră ți cincizeci de găleți de vin.

Ioana Șt Badea își >lmti soțul 
eu.. doua perechi de palme, iar 
acesta îi răspunde cu ceva în 
plus. Intervin cei de față ți „în
drăgosti ții" se potolesc. Rochia 
albă de mireasă, cununa, voalul 
ți florile de gmerică păreau să 
arate că, pînă la urmă, se rezol
vaseră toate neînțelegerile. Dar, 
abia acum scandalurile au reîn
ceput cu adevărat : în seara di
naintea nunții „mireasa"' de 15

ță de 20 km. de casa părin
tească...

„Mireasa"1 (acasă la părinți) : 
— Mie nu mi-a prea plăcut, dar 
daca mi-a zis............... “
neț să-I iau...

Mama ei, 
le-am spus efi 
ritat, dar ei...

Fratele „miresei- : — Au In
cinta t-o, i-au promis marea cu 
sarea. Și pe urmă... Au cerut mai

tanti Ani cu ța Fer-

Maria B. : — Eu 
n-am fată de mă-

întîi 1800, le-am dat 2 400 de 
lei, și tot n-au fost mulțumiți. Se 
tîrguiau ca la obor, tovarășe I

Ioan Corvin, unul dintre princi
palii vino va ți de coruperea mi
norei : — Eu ? Păi eu am vrut 
să-i însor și să le fiu naș. Nici 
n-am știut că fata era minoră. 
Și apoi am cheltuit pe lucruri 
1 700 lei, plus ce-am mai dat la 
masă. Și ce-am primit ? Eu o pi
jama și nevastă-mea o‘basma.

Mirele : — Știa că fata e mi
noră ?

— Nu, dr o văzuse nașu*. Și 
nu mi-a spus că este, cum zi
ceți. •-

Gh. Eniu, tatăl mirelui: — 
Cristea a zis că-i fată rnmseea- 
de și-am adus-o (n-au furat-o). 
De unde să știm că-i minoră ? 
Eu am cheltuit zece mii de lei 
am tăiat un porc, păsări și ce-am 
scos ? Șase mii de lei... Am făcut 
cea mai proastă afacere.

Pentru acest om, căsătoria 
propriului copil era, deci, o sim
plă afacere. Iar acum se tînguie 
ca un geambaș de odinioară, c-a 
făcut o afacere proastă.

Ne adresăm celor doi primari 
din cele două comune, Nicolae 
Gh. Demostenie (Ion Corvin) și 
Dobre Olescu (Adamclisi, din 
care face parte și satul Zorile)

PETRE ZARNESCU

(Continuare 1n pag. a 1V-a)

Reconstituirea Hanului lui 
Manuc-bei râmîne un ele
ment de senzație in istoria 
nouă a Bucureștilor. I se 
redă văzduhului aurit de tîm- 
ple de mănăstiri o podoabă 
pe care o credeam pentru 
eternitate zidită în inefabilul 
„mortar" al ingălbenitelor 
gravuri și avem încă o dată 
prilejul să descoperim în 
Bucureștii începuturilor nu un 
pitoresc sat mare cum s-a 
lăsat să se creadă, ci un oraș 
din care n-au lipsit juvae- 
ruri ridicate din piatră și 
lemn înmiresmat. Avem bucu
ria să constatăm că truda 
restauratorilor își găsește sub 
ochii noștri împlinire. Smal
țul ordinar depus pe sfinte 
trunchiuri de zidire e cu hăr
nicie rîcîit, sînt eliminate în- 
cropeli și adaosurile trâdînd 
icoana dintîi a hanului — ce
tate si zidarul suit pe sche
lele din Piața de flori se măr
turisește a fi artist autentic.

Un întreg complex de clă
diri va fi refăcut la propor
țiile ctitoricești și ne vom afla 
curînd într-un înflorit ciob ol 
Bucureștilor de odinioară, cu 
locuri de înnoptat pen
tru chervane, cu crame 
haiducești și bucătării ho
merice cu 
în frigare 
cu berbeci îngropafi în jar și

(Continuare In pag. a V-e}

boi învîrtifî 
întregi ori
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Studenții clujeni 
vor cinta in Italia
între 27 aprilie ți 3 mai, 

Teatrul Național din Cluj va 
susține, împreună cu un grup 
folcloric al Casei de cultura 
a studențflof, o „Săptâmînâ a 
culturii românești" în Italia, 
la invitația municipalității din 
Prato. Naționalul clujean va 
prezenta piesele ..Ifigenla în 
Aulls" de Euriplde, ..Caligula" 
de Camus. „Rochia" și „Un om 
de treabă" de Romului Vul- 
pescu șl „Visul" de D. R. Po
pescu. Cu spectacolul „Call- 
gu!a“, în regia Iul Vlid Mu
gur, artiștii clujeni vor parti
cipa la al V-lea „Festival In
ternațional al teatrelor stabi
le", care se desfășoară în pre

zent la Florența, alături da 
renumita formații dramatica 
din Italia, Franța, Suedia, Ca- 
hoalovacla etc.

în cadrul „Slptămînil cul
turii românești", artlștil-atu- 
dențl vor susțină, în orașul 
Prato și în provincia Tosca
na, spectacole cu eînteca *1 
dansuri ardelenești.

L HUSU

• PLASTICĂ

Un „itinerar 
artistic" de clteva 
sute de kilometri
• Sălile Muzeului de isto- 

rîe din Zalău au constituit

FRUMOASE
punctul terminus al unul .iti
nerar piratic- spectaculos : 
M de lucrări în ulei, acua
relă, grafică, ala artiștilor 
plratici din județul Maramu
reș, au poposit, atei. Intr-o 
expoziție finală după ce stră
bătuseră cite va rute de kilo
metri. Cela M da lucrări au 
fost, anterior, în sălile 
de expoziții din Focșani, Ba
cău, Suceava șl alta locali
tăți. Inspirați din trecutul is
toric al poporului gi din rea
litatea noaitrl contemporană, 
expoziția — semnată de pic
torii Traian Hriacă, Andrei 
Mikola, I. Cămărășanu. G. 
Apostol. M. Olos g.a. — a atir- 
nlt pretutindeni an vtu Inte-

▼. MOINRAOU

AH,
POSTAI...

„Acceleratul 5 ZI !■ direc
ția Ploiești. Adjad. Baci*. 
Suceava pleacă peste cinei 
minute"... Așa ne-a tatlmpi- 
nat matinal crainica stației 
de amplificare din Gara de 
Nord a Capitalei. Garnitora. 
compusă numai din vafeana 
noi, aștepta să prlmeaccă *1- 
iimli pasageri. Fix la I.M. 
i re nul a demarai senri șl a 
începui să la viteaă. Mal 
mulți călători s-au tntereaat 
de vagonul-rest au rant „Bufa- 
tul, al doilea vagon in armă* 
— a sunat rlapuneut conduc
torului. Dar, după parcur
gerea primului vagon, nu s-a 
mal putot face același lucra 
șl ou al doilea. Culoarul *1 
două compartimente erau tl- 
xite de sad poștali. însoțito
rul, pe eare-1 vedeți In foto
grafie, Încerca să facă a ul
timă sortare. Ne întrebăm eu 
a! cui aviz se rețin 1® locuri 
pe distanța București—Sucea
va, care costă nu mal puțin 
de 1 500 lei ?

ÎN CUR1ND;
ION PERLEA
Agenda muzicali a Capi

talei anunță un ranarcabfl e- 
vaniment artistic : turneul de 
concerte — ta luna mai — al 
dirijorului Ionel Perie* — li
nul dintre cei mal distinși 
muzicieni ai contemporanei
tății.

Născut în 1900 la Ogr*da 
(Ialomița), Ionel Perie* a des
fășurat, după studiile făcute 
la Mdnchen gi Leipzig ca 
Paul Craener și Otto Lohse, 
o vastă activitate dirijorală si 
componistică la Cluj și la 
București după 1927. Cotind 
a devenit onoacut ca șef de 
orchestră ta Gennasmn, Ita- 
Ha șl, mal tirziu. In S.UA la 
anii de după cei de-*J doi
lea război mondial. Ionel Per- 
Lea s-a distins și prin urthi- 
tate* sa de profesor ta trva 
Institute de invățămlat muzi
cal din S.V-A. Multe An hr- 
crările sale eomponis*ic« — 
printre ele im Cvmtet cu 
pian, Vanațnmi'e Bunfocuce 
pe o tmi m . • *. an Cvar
tet de ©o*-te - i-an boru
ri f. de-a lungul anilor, de un 
mare succes ta țară ți străi
nătate.

LA OJHj

LUCREAZĂ 
prof. dr. docent N1COLAE CAJAL, 

membra corespondent al Academiei

Noi cercetări 
în profilaxia rujeolei

CAFTEA DE AOĂ

GEORGE OPRESCU:

CIDSIIIERATII 
ASUPRA ARTEI MIIDERNE

LA BUCUREȘTI
Bdexfad Slmfry» l-« d» 
Br*sa» Jbrhlfin U Art- 
»m.»ra tts" 4» D*-
b«MT, .Ttfi FnUrwpig^eJ* de 
lUtrtrd Sczaaa fi lUpeodie 
1 te ăe E«*ra. rtr la «• 
d»-e deoe elyiimtnf i tw 
acului «■ dteirt. Ia fnmtac 
Orchocrt «mfertra a M- 
JjortiratrUnif. a «anfarte ► 
«fad te ur- «r»=> Vrarîw» te 
.Ora/i Wrtm. .Oaa- 
0a im Soacra* do Th. C0-

TW. P.

Interlocutorul nostru de 
azi — prof. dr. doeent NICO- 
LAC CAJAL, membru eores- 
pradent al Academiei, direc
torul Institutului de Infra- 
micr*Mal*<ia — ne vorbesto, 
răzpunzlnd rug fan toții noas
tre. drape* dtev* problems 
de primă înramn State pri
vind proftlaxlg bolilor tn- 
facțknsa.

— In ultim* vrama — de- 
eteri prof. N. Cajal, — mă 
DreocuDă. ta mod deoMbit, 
B ruble ma prefUaxlel speci
fice !■ rajeelă. reali «ar ea
■nul Tarata sflraea împotri
va acestei beli. Ptaă In mo
mentul de față, cercetările 
— efectuate împreună cu 
dr. Maria Capi amu șl alU 
colaboratori din inattautul 
nostru — au avut ca scop 
experimenter** unei serii 
de ▼ secta uri strife a, puse 
la dispoziție de către Orga

nizația mondială a sănătății 
Am realizat to am experi
mentat, de asemenea, cu 
succe*. un vnecta. cu «ulptoa 
□rofraorutol T »"» din Pa- 
Hn. Recerc. am realiza t — 
îi urmează aă trecem. în a- 
ceastă săptămlnă. la atfica- 
rea experimentali, pe loturi 
1 —. t i’e ce cocii — a unui 
va - aattrujeoto* formo- 
iat cu S:h aaitz. In
tenția este de a
realiza -js -.-icrtn de mare 
eficacitate. cu unor
fra-Tti-^ci ce . r=s razpeeîiv 
co a:-norul hws-î»; .1 linei 
rujeo'.^MC. Na de aaz’t •» 
rerait aă tialăai nele talplnl 
aatekiaes de viraa r*Je*lra.

D« C2Tj încercăm cl le *te- 
nnăm prin treceri pe culturi 
de eelule. In acest mod, spe
răm să obținem o mfirlre ■ 
eficacității vaccinului an ti
raje ol os, dat fiind oă tulpina 
bolii respective - va fl, în 
țara noastră, cea circulantă.

De asemenea, ne preocupă 
!n Txrezeent un ale aspecte ale 
genetkli virusurilor. Cerce
tările, efectuate In special 
asupra enterovlmaurilor,
au ca Boop obținerea, prin 
mecanismul recombinării 
genetice, a unor virusuri 
complexe, capabile, deci, al 
imunizeze în același timp, 
organismul față de mal mul
te tipuri ale aceluiași vi roi 
ran chiar față dc mal multe 
virusuri. In acest scop, sînt 
ta curs încercări de recom
binare pe diferite modale 
experimentale : combinări
intre acizi nucleici indepen
denți ai virusuri, între acizi 
oucleici virali șl virusuri 
»tc. In sfîrsit. ta colaborare 
au dr. M. Gruia, lucrez la o 
■nonosfrafle privind virusu
rile ECHO, Lar împreună cu 
ir. Gear geta Daoleleacu pre- 
lăteac un cura de lnfra- 
nlcrobiologic pentru modi
'll Dseclalistl.

P. J.

MIC GHID 
COTIDIAN

FARCLL ETNOGRAFIC
CIN CLLJ

*-ra fwitett. te 
•rcot* nie. «a do ort 
Oo te Indura

?.Xr «a taro onra- 
ML F»r»«t If »<n-
Aa dte Ort Imtte* 
Ut» lt atlatiafl*

aartsa te ear ltfiae a 
Meaaelal rtao«r*fic 
al Traaativi-lM aa

Mwri «a>- 
grafie al TraaaU ra- 
Biei a-a rahMU te 
rotita r* pa baza 
art. te aeeatt aad. !a

tetacatfiraroa artJ- 
t-.UL: de rteatlfirare 
al at hînn-war» ■ ra
ter teal toteraaatita

tun: poTul.ra traa- 
tjrâaena m n*wtll 
ta ora «• fatd. ta 
watrul prate
M'KtlrJal. ocUtI- 
tate carart ^orafta
ana de raorlndire 
te ratefita ta care

ase* te rar atev pa pdt la altei Araaa-J

Araci oa • tedrtena 
prataeead ra »» die- 
para lavrarabcl te 
fiparaW Frta rao- 
d:CQe satertale (e- 
neroeae de care tete- 
pua. tete aaaM tor 
tac~.-l raranlto- 
rt! rlalaof adaad >- 
rare teararl de pm. 
odertatee-ie tboit’-t 
tea* tete pateMoteafi

• TBAMVATUL SILEN
ȚIOS. De clteva zile, liniile 
de transport I.T.B. au fost 
înzestrate cu un nou tip de 
tramvai : este vorba de mult 
așteptatul „tramvai silențios-, 
„tramvaiul care nu se aude“, 
at:t de solicitat. In ultima 
vreme În rețeaua urbană de 
transport Vagonul are o ca
pa -i ta te sporită (300 de per- 
soar.e și locuri), 28 de me
tri lungime, și este articulat 
din trei secțiuni montate pe 
patru boghiuri. Roțile și suj- 
peosiile slat elasttoe. datori- 
tă manșoanelor de cauciuc, 
iar caroseria are fasola tie sn- 
tJacică. Jfcul tramvai, im
portat e-s K F. a Germaniei, 
ars LJ grad de ecrfort spo- 
rrt. dtețuabd ds restflx^g, 
recraate de ineAlzire. instala
ră de ilisninat Asoi esceut. 
r «ate prwfaot cu dlieira 
accesorii de securitatea clr- 
culați*4 : semnalizare auto
mată, frfnă electrodlnamlcă, 
dispodtiv an țipe tina j. In ar
terele aglomerate, noul tram
vai elrctni eu M km pe oră. 
iar pa clUa libere depășește 
viteza de 70 km pe oră.

G. M.

PENTRU TIMPUL DV. LIBER

COMEDIANTir rulează la Pa trig 
(orele 11; 14-; 17; 20). VREMURI 
MINUNATE LA SPESSART ru
lează la Republica (orele S.15 î
11.30 ; 14 ; 16,38 ; 18,45 ; 21). ADIO, 
GRINGO rulează la Luceafărul 
(orele 9 : 11.15 ; 13,3S ; 16 ; 18.15 ;
20.30) , Feroviar (orele 8.30 ; 10.45 ; 
13 : 15,15 ; 17,30 ; 20), Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 18,45 ; 
21), Melodia (orele fi ; 11,15 ; 13.3S ; 
16 ; 18,15 : M.30). Modern (orei®
9.30 : 11,45 ; 14 : 16.15 . 18.N ; 2S.45). 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la București (orele 8,45 : 11 : 13,13 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Favorit (orele 18 ; 
13 ; 16,30 ; 18 ; 20,30). NOAPTEA K 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează la Festival (orele fi ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), Gloria ta
rele fl ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) . PIPELE rulează la Victoria
(orele 9; 11,15; 13,3« ; 16; li,»;
20.45) , Grivița (orele 8: 11,15; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). ECLIPSA 
rulează Ia Central (orele 8.Si ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.45 ; 21,15). MRSTELE 
OMULUI rulează Ia Lumina (ore
le 9,30—16,30 in continuare ; 18.45 ;
20.45) . PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI rulează la Doina (orele
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 16,15 ; 29JO), Da
cia (orele 8,30—16,15 în continuare:
18.30 ; 20,45). CĂLUGĂRIȚĂ ȘI
COMISARUL rulează la Union 
(orele 14,30 ; 16,30 ; 18,3i ; M.30).
TOTUL PENTRU RlS rulează Ia 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare) EXPRESUL COLONELU
LUI VON RYAN rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20).
MARELE ȘARPE rulează la Bu- 
zești (orele 15.30 ; 18). RISCURILE 
MESERIEI rulează la Bucegi ta
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30). VERA
CRUZ rulează la Unirea (Orele
15.30 ; 18 : TANDREȚE ora 20,30).
CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 19).
PAȘA rulează Ia Drumul Sării 
(orele 15 ; 17.30 ; 20), Progresul (o- 
rele 15.30 ; 18 ; TAR și GENERAL 
ora 20,15). tA EST DE EDEN 
rulează la Glulesti (orele 15,30 ; 
18 : 20,30). RIO BRAVO rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30 ; 18) BUNA 
ZIUA, CONTESA rulează la Pa
cea tarele 15,45 : 18 ; 20,15). PE 
TEREN PROPRIU rulează la VI- 
tan (orele 15,30 ; 18). MONTPAR
NASSE 19 (ora 20,30). PE PLAJELB

LUMII ruleaxi la Ftorvaeea 'onto 
I ; 1U5 ; 11.» ; IS : IMS . »JBk 
TOMIS (orela •—M 4S în etMrtftBiBa- 
re ; lt,li ; »,N). TATĂ DX FA
MILIE ruleul la Volga 'arel* »— 
15.43 in continuare ; lft.ll ; WJB. 
BECKET rulează Ia Vlitorzi (t>- 
lele 15.3» ; 11). C«nsA EN WTtIL 
PERSONAL ruteazft La Aurora 
(orele 1 ; 11.15 ; lXJft ; 11 ; 1L15 ; 
2B.3S). ROLLS ROTCE-UL GAL
BEN rulează La Moșilor (oreÎB 
15.M ; 11 ; TATA ora 2B.M). PIA
NELE MECANICI rujează la 
Popular (orele 15.M ; ii . PRELU
DIU ora 2S.M) ASTA 8KABA MA 
DISTREZ rulează la Munca 
le 16 ; 11 ; NU UTTA— GAIA LU
GO VAI A (ora ZB). FELDMAREVA-
L. A rulează la Flacăra (orele 1U8 ; 
18 ; CENUȘA ȘI DIAMANT ora
M. 30), Rabova (orele îSJi ; M ; 
CUTÎT1SL ÎN APA (ora ZB Wk 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează La Arta (orele 1.4S—ILM 
în continuare ; 11 ; 2ăJSL Flamu
ra (ora fi : 11,15 ; 1LM ; II ; U.U ; 
M.«) MICUL FUGAR rutoazl la 
Ferentari (orele I5.M ; 11 ; M.I5). 
SAMURAIUL rulează la Crfngatf 
(orele 15.M ; 1B : MJ») ZIUA 1N 
CARE VIN PEȘTII rulează la 
Cosmoa (orele 15.31 : IB ; M.15).

MIERCURI 23 APRILIE 1MB
Opera Români : MADAME BU

TTERFLY. ora 19.3B ; Teatrul d« 
Operetă : MY FATH LADY, ora 
18,38 ; Teatrul Național „I. L Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : HEI-
DELBERGUL DE ALTADATĂ. 
ora 11.38 : (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI, ora ÎS.38 ; Tea
trul „Luda Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINU, ora 28.08 ; 
Teatrul Mic : IERTAREA, ora 
20,M ; Teatrul de Comedie : UCI
GAȘ FARA SIMBRIE, ora 20.M • 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : FRUMOASA DUMINICA 
DE SEPTEMBRIE, ora 11,10 ; Tea
trul Glulești. OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA, ora 19.30 ; Tea
tru! Țăndărică (Calea Victoriei) : 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA, ora 
17.00 ; (Sth Academiei) : A FUGIT 
UN TREN, ora 17.00 ; Teatrul sa- 
tlric-muzieal ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO, ora 19.30 ; (Calea Victoriei): 
FEMEI, FEMEI, FEMEI, ora 19,36 ; 
Circul de Stat ; SELECȚIUNI DE 
PRIMĂVARĂ, ora 19,30.

CASE DE CULTURA 
STUDENJEȘTI 

BUCUREȘTI
• Festivalul de primăvară al 

artei studențești : Spectacol sus
ținu* de formațiile artistice *18 
Institutului medico-farmaceutic șl 
a:.e Institutului de arhitectură 
„Ion M!ncu“ (Sala Mare, miercuri, 
ara 19,38].
• „Cîntec popular" — interpre

tează Bob Paraschlvescu ; „Tra
diție. stil modern etc..." — micro
recital de poezie universală in
terpretat de Radu Basarab ; Din 
lirica franceză — recită Ileana 
Crlstoveanu, studentă la Univer
sitatea București (Student-Club, 
mi arcuri, ora 28).
GALATI

• „Lupta Partidului Comunii! 
Român pentru libertate și socia
lism" — simpozion organizat cu 
concursul catedrelor de știința

UM

• .tonlsHSl șt r«3gto* * var» 
taftto e**ă. *at«. Man Grigacuș 
«toto Ge ^BBtoaali. M. am m.

• Foasto cs grcpul - <O*»
M A/Wtoe. «** m
• PWQv*:«l .Ofc, AsartU” I

•eortaroi cu -Ftau< pa
c e« -ri — 7-v- - i * ■
««O* CMiumUI -al toc 
mar O*l* >bi.
•ra m ; <p*ctac*ț 4b «Btradft al
«pBCtoMto. >•«. «ra if| I -DM 
rra*Q* M O**rBt tRaeru* fCH- 
M torapl nriil*l T V. Mtorrart, 
•ra W; ..Puteri tom!* i .Sato 
psțlrr ptotoT, >8. «ra m.

• M . ti ««« (SHi’e com-
ptoaaiar și „T. V.\
■BsifRrt 0 toi. «ra UjBi.
TIMIȘOARA
• „V. L Lenln — elev șl stu

dent" — vorbește eonf. unlv. dr. 
Traian Bun eseu, președinte al 
Comitetului de culturi șl artă al 
județului Timiș (Sala de specta
cole. Jei. ara 28.M).

• Program artistic prezentat de 
Studioul ,, Thalia- șl ansamblul 
„Doina Timișului" (Sala de spec
tacole. joi, orl 21,15).

• Studioul .,Thalia" (secția de 
limbă maghiară) prezintă specta
colul cu „Centrul înaintaș moare 
în zori", comedie în 3 acta da 
Augustin Cazzanl (Sala de spec
tacole, miercuri, ora 28,38).
LA CLUBURILE TINERETULUI 

DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
Cercul de dezbateri pe problema 
de etici : „Eticul și politicul în 
societatea socialiști" (ora 17).

Tehnlc-Club (sectorul V) i 
Cursul „Cadran politic mondial" : 
„Dezarmarea, deziderat major al 
contemporaneității" — vorbește 
Marin Buhoare, atașat diplomație 
la Ministerul de Externe (ora 
16,30) ; „Telecomunicațiile în via
ța contemporană" — vorbește ing, 
Teodoru Pompei (ora 19).

• NOI CASE FUFABK1- 
CATX. La Combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Bacău au fast introduse In 
producție de aerie două noi ti
puri de case prefabricate, cu 
suprafețe locuibile cuprinse 
intre 5—11 mp. si 30—108 
mp. Noile ease alnt destinate 
a:!t campingurilor, dî și ce
tățenilor care vor să locuias
că eîțlva ani In astfel de a- 
partamecte. Ele dixpun de 
1—4 camere «pat^oaBe. dotate 
ej instalații sanitare, electri
ce șt de încălzire.

Ia decursul celor 3 luni 
de ctad ■ intrat în funcțiu
ne. fabrica de case prefabri
cate a produs mai multe 
tipuri de locuințe pentru va
canță. printre care tipurile 
_Naîbuși". „LJtoral" șl cele 
modulate eu 4 camere deose
bit de confortabile. Locuin
țele din lemn realizate aci 
stat solicitate si în străină
tate.

• UN NOU TELEVIZOR : 
.VENTS-r. Magazinul „Vic
toria" din Capitală a primit, 
recent, noi mărfuri de sezon. 
Iată-le, ta ateoția tinerilor 
cumpărători : bluzoane băr
bătești cu minecă lungă, blu
ze supraelastice bărbătești cu 
guler rol („Helanca"), rochii 
Si „deux-pieces“-uri din dîo- 
lan (import) fuste din piele 
la prețul de lei 539. Pentru 
decorarea interioarelor se 
găsesc perdele din terilen 
(producție indigenă) și per
dele „Rețea- (din import). 
Tot aici se găsesc garnituri 
de farfurii din import și va
se de Jena.

La raionul „tehnice-, o 
noutate importantă : ultimul 
produs al ..Electronicei-, te
levizorul „Venus 2“ care, spre 
deosebire de vechile tipuri 
poate fl telecomandat.

A propoa de televizoare : 
în depozitele centrale de 
mărfuri a intrat un nou lot 
de antene de televizor — 
pentru canalele 2 și 8 —. sor
timent care a lipsit, în ulti
mul timp, din magazine. Noi
le antene, produse la Tg. 
Mureș, vor putea fi găsite 
la magazinele de specialitate 
din București începînd de 
mîln*.

ȘT. GANESCU

Cînd pe frontispiciul unei 
cărți figurează numele uoul au
tor de aiutorltate acceptată, 
cronicarul — obligat prin 
natura ocupațiilor sale să 
adopte un punct de vedere 
fată de orice lucrare pe care c 
la în discuție — se simte, nu 
rareori, in dificultate. Spiritul 
selectiv poate face, în acest caz. 
loc tendinței de a recepta nedl- 
ferentiat. Critica și istoria lite
rară, și nu numai literară, au 
semnalat, la noi și aiurea, retro
activ sau în cursul vieții, nenu
mărate cazuri în oare vederile 
unor *etfel de personalități 
avtnd realmente, sau conside
rate a avea, autoritate asupra 
gustului public, fie că prezentau 
inadvertențe, fie că erau erona
ta întru-totUl. Aaumîndu-si ris
cul de a recenza paginile ema
nate da la un autor infinit mal 
informat, cronicarvfl cărților da 
artă ar trebui implicit să își 
asume fi riscul de a încerc* aă 
justifice utilitatea actului ți 
printr-un punct de vedere global 
asupra întreprinderii respecti
ve, tran8punîndu-se, chiar fără 
jenă, în rolul cititorului mai 
puțin avizat. Astfel privită 
chestiunea, in asemenea cazuri! 
ne vor interesa mai puțin deta
liile șl mai mult spiritul ce ani
mă cartea, spirit asupra căruia, 
cu sau fără voia noastră, tre
buie să ne pronunțăm.

în intenție, exprimată clar 
în prefață, volumul de fată are 
și un caracter instructiv. Se 
pleacă de la constatarea că 
„unii critici contemporani mai 
tineri" își închipuie că „citind, 
dacă înțeleg limba, un volum 
despre arta abstractă, altoi des
pre constructivism ori raio- 
nism. este suficient pentru a-șl 
explica fenomene foarte com
plexe șl care apar în arta de 
astăzi în diferite forme, feno
mene, unele intr-adevăr oneste, 
Inexorabile necesității Intelec
tuale. altele, foarte multe, ca 
elemente de imitație șl de mo
dă. sau aproape de plagiat, ba 
chiar de aarlatanle, ca mai pro
mițătoare de succes" (pg. 6). 
Conștient de aceasta situați» 
autorul a receptat — după cum 
ne mărturisește — evenimentele 
din ultimii ani. mișcările mal 
importante. Disocierea, analiza, 
spune dînsul, „am practloat-o 
en toată seriozitatea de care dls- 
•a* șl co trate e*«rațiațeIe 
raela d« ixterie de artă care, 
rara B***e*as mal s*aa bbI m 
rar i*dls*e*rahlle raaara tale- 
laaarra ■*«! fraoBBra de Irapor- 
t*ata ralvi ta rare raâtăm ÎR 
ntti ■•ratră-. Credtarioa a- 
ewtul erei automl face îzTsyri- 
vnl. ta limiteîe uaor sfajdii. de 
mari dlmenatunl în perioadele 
princip*]e în c*re s-au manifes
tat mtacările dc intzvwție artis
tică din ultimele decenii. Se 
urmărește, pe de altă parte, ca
racterizarea uoo^ din princi
palele curente care wu apărut 
în cîmpJ artelor plastice de la 
Bfîrșitul secolului trecut pînă 
■cum. Un capitol este consacrat 
impresionism lui șl neoimpre- 
sionlsmtului. Un altoi rolului 
lui Matisse și al lui Cezanne. 
Acesta din urmă prilejuiește o 
divagație mai ampdă relativă la 
mtocarea fovistă. Preocuparea 
pentru definirea succintă a cu

rentelor, a schimbărilor ta con
cepția artistică survenite În 
epocă, pentru relevarea cauza
lității fenomen eikxr discutate. 
b vizibilă șl aici. Vorbind des
pre ^rija fovilor da a orîndul 
culorile îneît să constituie c 
suprafață cit sa poate de deco
rativă, autorul constată că „a- 
ceastfi însușire le vine de la 
Matisse și dă întregii lor pro
ducții o voioșie, un optimism, 
oara era si în raport cu situa
ția de atunci a Franței, dinainte 
de primul război monddan. cînd 
tare se refăcuae după lnlrînge- 
raa de la 1870, pirosperă șl în
crezătoare în viitor.- (pag. 23) 
în altfi parte (în paginile rezer
vate lui Picasso) aserțiunea efl 
în fond, „acest violent anarhist, 
distrugător de idoli, este totuși 
un ultim reprezentant al uma- 
ntamulur (pag. 46) încoronează 
o succintă trecere în revistă a 
activității neobosite a marelui 
pictor. Din păcate, în economia 
Lucrării, spatiufl res trim acordat 
acestei chestiuni nu-1 permite 
autorului să se explice mai pe 
larg. Același regret îl încercăm 
șl în cazul oapiitoluilui relativ 
la expresionism. Referindu-sa 
la originile lui autorul îl defi
nește „nu ca o însușire indivi
duală, ca o expresie romantică 
a unui artist sau altuia, ci mai 
degrabă ca o consecință a ca
racterului si temperamentului 
nordic, si înțeles ca o exagera
re expresivă a proporțiilor, a 
trăsăturilor, a compoziției, în 
scopul deșteptării unul senti
ment puternic în privitor" (pag. 
57).

Expresionismul. se arată, 
Jnsoțește sentimentele noastre 
intime de bucurie sau durere, 
parcă mai puternice șl mii ex
presive la popoarele nordice șl 
la cele primitive" (pag. fl4). 
Evaluarea capacității unul po
por de a se bucura sau a suferi 
mai miHt decît altul e, oricum, 
o operațiune dificilă. Astfel

★

P. S. Sub titlul Byzani und 
der Crlstllche Osten (Bizanțul 
•1 Orientul creștin) editura 
PropvlSen Verlag din Berlin 
publică un impozant volum în 
care o parte importantă este 
rezervată, artei românești Vo- 
tamul din care ne-au parvenit 
extrase este — după știrea 
noastră — al treilea din noua 
Bcrie a monumentalei colecții, 
cunoscute în Lntreajj» lume, 
PrtpȚlie* Karatcrachichta. Se-

pusă problema, du vedem re
zolvarea al decît într-un spațiu 
care să fl permis o mai largă 
desfășurare ■ ar gumein taior, 
Referirile 1* arta abstraată. la 
atmosfera artistică a Par leul ui 
între cele două războaie mon
diala au la bază multe amintiri 
personale cu valoare de docu
ment. Unghiul de abordare al 
curentelor moderniste (dada, su
prarealiștii etc.) de care autorul 
ae apropie rămîne insă constant 
același. Sa pleacă de la constata
rea exprimată cu limpezime că 
în esență, „modernismul la «ri- 
gine, se supune Lnooștientului, 
subconștientului, onirismului și 
chiar nebuniei. Că pentru a ex
plica acesta origini insolite te 
Istoria artei a fost nevoie de a 
adevărată acrobație intelectua
lă este cu totul altceva șl nu 
trebuie sA se faci, confnilc tatra 
origini șl explicații- (paj*. 103). 
Apropierea de operele furata- 
mentale ale epocîd autorul o 
fiace cu precauție. El rellafrază 
continuu efortul pentru crearea 
de forme noi, corespunzător 
unor noi vizl-usni plastica. Reți
nem, tn eoeat sens, ca sugestive, 
pasajele referitoare la sculp
tură, la tendința sculptorilor de 
a ușura masele de anumite 
părți care nu contribuie la ex
presie. Formulările sînt suges
tive : „De altfel Henry Moore, 
mare sculptor englez — ni se 
apune — porninid probabil de 
la considerații mal mult sau 
mai puțin similare ajunge s& 
considere ca absolut necesare 
fnir-o statuie unele găuri care, 
după socoteala Iul. o fac mal 
elocventă" (pag. 63).

Considerațiile Iul G-eorga 
Oprescu simt de £apt impreciUe 
unul mare amator de artă care 
a trăit, receptlnd atent, eveni
mentele despre care na vor
bește.

GRIGORE ARBORE

*

rla trecută a foet lipeită de 
prezenta unor capitole care «2 
ne înfățișeze problemele artei 
noastre. Volumul de față bene- 
ficiează de aportul unor semnă
turi de prestigiu, foarte cunos
cute îp cercurile internaționali 
ale specialiștilor ; nrecum Milko 
Bieev (Sofia). Victor Lararev 
(Moscova). Manolis Chatzidakei 
(Atena). Jein Leclint (Sortxxu), 
Dr. Julies Lcrsy (Parts), Fer- 
■ rad« de Msffei (Romi). Kvete- 
ur Hsdajeiti (BelgradI. Capito
lul ore ne privește rate sem
nat de prof. Virgil Vătășianu- 
Atenția acordată de Propylaen 
Vertex rate îmbucur* toare. Em« 
pentru prima da*ă cînd Impor
tanta colecție rezervă spațiul 
meritat problemelor artei româ
nești. E un indiciu In aorasta 
efi eforturile făcute în ultimele 
decenii de cercetători, printre 
care numele profssonitai Văti- 
rianu flfuroaz* la Loc d* cin
ste. de a Impune pe plan mon
dial cunoașterea problemelor 
specifice ale artei noastre dau 
roade de foarte multă vreme 
așteptate.

G. A.

„CIOClRLIA" de Jean Anouilh

la studioul Institutului de

între lucrările dramaturgului 
francez, „Ciocîrlia“ ocupă un loc 
aparte, nu atît prin ingeniozita
tea construcției dramatice, cît da
torită noilor semnificații cu care 
se îndeplinește mitul Anouilh a 
scris o dramă de largă respirație 
umanistă, un virulent pamflet 
împotriva aurei de legendă, po
trivit căreia Ioana ar fi fost o 
miraculoasă trimisă a cerului 
pentru a înfăptui minuni în fa
voarea francezilor.

Anulînd permanent iluzia sce
nică, Anouilh alege ca premiză și 
subiect de studiu, procesul, pen
tru a reconstitui — o analiză lu
cidă într-o atmosferă de poezie 
— momente esențiale din viața 
Ioanei. în raport sau în contrast 
cu imaginea fetei simple de la 
Domr^my, el definește toate per
sonajele piesei : de la sumbrii 
prelati — acuzatori, stupizi, și 
ilari prin absurditatea precepte
lor în care cred, pînă la siluetele 
meschine ale părinților. Inversînd 
aau suprapunînd planurile acțiu
nii, mai mult, obligînd actorii 
să-și joace rolurile comentîndu-le, 
dublînd dramatismul situațiilor 
cu un insistent subtext de ironie, 
revelabil mai ales în arabescurile 
replicii „Ciocîrlia" ridică, evi
dent, serioase dificultăți interpre- 
ților.

Spectacolul clasei condusă 
de prof. George Dem Lo- 
ghin are meritul de a prilejui 
certe debuturi de afirmare acto
ricească, care nu reușesc, însă să 
se îmbine fluent într-o unitară 
imagine colectivă. Fascinația lim
bajului scenei pare să fi fost mai

ADINA FOPESCU In „Ciocîrlia- 
văzută de N. ANEST1N

CRONICA 

TEATRALĂ

puternică decît profunzimea stu
diului psihologic întreprins de 
autor ; montarea, în ansamblul ei 
poartă carențele acestei tentații. 
Astfel începutul spectacolului — 
momentul de repetiție în grup, 
devine gratuit, atît prin lungimea 
lui cît și, mai ales, prin distonan
ta stilistică în contextul compo- 
iiției scenice. De asemenea, tre
buie să semnalăm, cu îngrijorare, 
supărătorul „profesionalism** al 
unor interpreți, rictusurile fizice 
sau, mai grav, vocale, care au 
falsificat spontaneitatea tinereții 
acestor actori. Menționăm, în 
acest sens, evoluțiile lui Anton 
Filip și Damian Oancea ale că
ror calități — timbru] vocal deo

teatru

sebit la primul sensibilitatea ex
presivă a celuilalt — se pierd în 
spatele unui început de manie
rism. O soluționare agreabilă, dai 
facilă a găsit și Adrian Miscu. al 
cărui Beaudricourt e mai mult un 
măscărici decît o fantoșă ridicoli 
a feudalului

înainte de a trece la reușitele 
actoricești de prim plan, remar
căm în apariții secundare dispo
nibilitatea comică a Dorinei PSu- 
ncscu, farmecul scenic al lui 
Gelu Ivașcu, candoarea firească 
a lui Mihai Cibu.

Considerăm ca principală și 
remarcabilă creație actoricească 
a spectacolului interpretarea dată 
regelui Carol de către Ion Hai
duc. Carol al său este un spirit 
pătrunzător, dar fricos care-și di
simulează ascuțimea minții în do
sul unei nebunii copilărești și 
lașitatea într-un joc de-a v-ați 
ascunselea cu lumea. Dificul
tatea rolului principal a fost 
depășită, deși nu în întregi
me, de Adina Popescu. Ero
ina a devenit mai puțin țărancă, 
mai puțin fiică a „pămîntului", 
viguroasă și energică. Ioana — 
Adina Popescu este o încarnare a 
adolescenței non conformiste, dar 
epuizată de canonul judecății. 
Ne amintește, mai ales în intero
gatoriul inchizitorului, de Ioana 
lui Cari Dreyer, ciocîrlie captivă, 
Ia capătul resurselor fizioe. între
gind tripticul personajelor cen
trale, Mihai Niculescu —- contele 
de Warwick își schițează cu de
zinvoltură și nerv umoristic per
sonajul

LILIANA MOLDOVAN

S.UA
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Resursele

CU 0 MINĂ ADUNI,
CU DOUA RISIPEȘTI

Ca răspuns la întrebarea „Cum 
acționează organizația U.T.C. 
din întreprindere în vederea re
ducerii consumului de metal ?“ 
tovarășul inginer Nicolae Ștefan, 
locțiitorul secretarului comitetu
lui U.T.C. coordonator al Uzi
nei de utilaj petrolier Tîrgovițte 
ne spune :

— în perioada primului tri
mestru am strins peste 250 tone 
fier vechi.

Crezînd ca am fost greșit în
țeleși, precizăm că de fapt, ne 
interesează . intervenția tinerilor 
pînă în momentul în care meta
lul ajunge în ipostaza fier vechi, 
adică din clipa elaborării șarjei 
și pînă la intrarea în magazie a 
produsului finit.

— Ca să fiu sincer... în aceas
ta direcție nu ne-am propus 
nimic. Ar fi de altfel și destul 
de dificil...

— Urmăriți în vreun fel evo
luția rebuturilor ? Cea a consu
murilor specifice ?

— Nu!
Să deducem că aici în uzină 

lucrurile merg excelent în ceea 
ce privește utilizarea metalului, 
că a fost etanșată orice portiță 
de irosire a lui ?

— In lunile ianuarie și fe
bruarie — ne informează tov. in
giner Maria Belega, șefa grupei 
consumuri specifice din cadrul 
serviciului tehnolog șef, depăși
rile normelor de consum însa- 
meazâ peste 43 de tone.

— Procentul de rebut este în 
evidentă descreștere — relevă 
tov. inginer Oprea Banghea. 
Totuși în primele două luni ■- 
proape 130 tone metal au avut 
aceasta soarta.

Așadar, în numai șaizeci de 
zile peste 170 tone metal iro
site, fie prin rebutarea unor pro
duse, fie datorate depășirii con
sumurilor specifice. Comparând 
această cifră cu totalul economi
ilor de metal preconizate a fi 
obținute ca efect al reproiectiri- 
lor de produse în tot anul — 128 
tone — și al aplicării în practi
că a măsurilor incluse în planul 
M.T.O. — 400 tone — este de 
prevăzut că dacă se merge în a- 
celași ritm pînă Ia sfîrșitul anu
lui balanța de metal are toate 
șansele să capete altă alură decît 
cea dorită.

Tocmai pentru a preîntâmpina 
o /tstfel de eventualitate se im
punea investigarea tuturor moda
lităților apte să evite mărirea 
stocurilor de rebuturi, să con
tribuie la reducerea consumurilor 
specifice. Comitetul U.T.C. n-a 
înțeles însă importanța proble
mei ca atare adoptând o poziția 
contemplativă care nu ajută la 
nimic, ba dimpotrivă facilitează 
perpetuarea în timp a situației, 
în uzină lucrează peste 500 de 
tineri, coautori unii din ei atît ai 
rebuturilor cît și ai depășirii con
sumurilor specifice. Și nu spu
nem cu asta o noutate pentru 
nimeni. Nici chiar pentru comi
tetul U.T.C. coordonator care 
știe de existența acestei stări de 
lucruri dar numai la modul ge- 

PREMIZELE 
ȚIEI LEGUMICOLE

(Urmare din pag. 1)

m injlu-o noutate

veniturile ce se vor

și apoi la executarea unor lucrări 
la ordinea zilei în legumicultura.

In județul Arad se poate vorbi 
de o adevărată tradiție în cultiva
rea legumelor în solarii. Pentru 
anul acesta sînt amenajate 187 
hectare, în cea mai mare parte 
prevăzute a fi plantate cu roșii și 
castraveți. Deși timpul optim 
plantării în solarii s-a înregistrat 
încă de acum 14—15 zile, această 
lucrare, pînă acum două zile, abia 
se executase pe circa 130 hectare. 
La cooperativa agricolă din Se- 
preuș mai erau de plantat 15 hec
tare, iar la cele din Șiclău, Peregul 
Mic, Firiteaz, Fiscut, Simand și 
Secusigiu, suprafețele de solarii 
amenajate, dar neplantate, ocupau 
suprafețe ce se socotesc, încă, în 
zeci și sute de mii metri pătrați 
și nu în zeci și sute de ha.

Intirzierea aceasta — și nu spu
nem _ ______
cnța direct calitatea produc
ției, 
realiza (economiștii susțin, prin 
argumentate calcule, că fie
care zi întârziată la plantatul roșii
lor în solarii înseamnă pentru uni
tatea respectivă pierderi bănești 
de 2 000 lei la hectar). Iată ce no 
determină să apreciem, ca o a 
doua concluzie care se impune : 
plantarea urgentă a tuturor su
prafețelor adăpostite de solarii.

Raidul întreprins prin mai 
multe unități agricole din județul 
Arad a prilejuit constatarea că nu 
peste tot se privește cu seriozitate 
problema însămînțării cepei, a us
turoiului, mazărei de grădină și 
rădăcinoaselor. La C.A.P. Macea, 
de pildă, din neglijență s-au stri
cat peste 4 000 kilograme arpagic 
ceea ce a determinat o nerealizare 
de 10 hectare a suprafeței rezer
vata cepei. Acum se desfășoară o 
interminabilă discuție între Direc
ția agricolă și Uniunea județeană 
a C.A.P., pe de o parte, și tovară
șul I. Andea, pe de altă parte, 
privind însămînțarea acestei su- 
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neral. Care sînt tineafil care 
duc rebuturi, care «înt ■ c t 
vina cărora se încarcă 
rile, ce trebuie Ilrnt pentru 
pune punct unei astfel de <Atx* 
ții unde anume și pria ce trebme 
acționat sînt întrebări pe care sn 
și le-a pus probabil uacsodată.

Ni s-ar putea replica : âai 
ce-i drept, nu ae-aai propui ni
mic în scopul reducerii rrw»- 
mulni de metal, in achiab Ia ca
pitolele ..pregătire profesionali* 
$i „disciplină” enaitetul U.T.C 
coordonator a inițiat, a între
prins ți va organiza □ smnede- 
nie de Acțiuni Dat fimri fațitnî 
că rebuturile, concnnwiyfU 
metal sint legate atît «hi» 
calificare cît ți de indîscipbnă 
înseamnă că într-un fel pr> 
blema metalului n-a fost ca to
tul omis!.

La prima vedere s-ar părea că 
lucrurile stau întocmai Extra
gem din planul de acțiuni al tri
mestrului I. • în colaborare cu 
Comitetul sindicatului se va 
efectua o analiză a cursurilor de 
ridicare a calificării. precum și 
asupra tematicii aprobate- Inves- 

tru bulbi Orind mei eu si aa-l 
învețe alții Agricultură. peejeA»- 
tde coopeatsvei agricole refuz! 
categoric îmbrățișarea acestei va
loroase metode de cnkrrxre foarte 
mult extins! în «trăroatete p re
comandați de staținEiJe noastre 
de cercetări. Dacă la Macea ae va 
planta sau nu ceapa Încă nn jtan 
precis ; știm însă câ, datorit! *- 
cestei indiscipline de plan, cei 
care vor suferi sânt consumatorii

In ziua cînd am vizitat coopera
tiva agricolă din Vrnga aia mal 
erau de însimînțat 15 hectare cu 
mazăre de grădină și 29 cu ceapa. 
Inginerul agronom Victor Ponta ți 
președintele unității Patru Hăriin 
erau liniștiți „Avind sămința, 
culturile sint ca $i însămânțate” — 
remarca președintele- Numai că 
între afirmație și realitate este o 
cale tare hingă. Situațiile întâlnite 
aici, precum și b cooperați vele a- 
gricole din Satu Mare» Peregul 
Mare, $ im and, Peregul Mic și 
încă altele, ne-au condus boa 
treia concluzie : pentru obținerea 
unor recolte mari eate nevoia sâ 
se termine chiar in csbb urmă
toare semănatul mazării, cepei ți 
tădăcinoaselor, să se planteze cu 
maximum de urgență arpagicul, 
usturoiul și cartofii.

în unitățile agricole din județul 
Arad, o atenție maxima trebuie 
acordată și amenajării pentru iri
gații a terenurilor pe care sint 
amplasate legumele. Remarcăm •- 
cest lucru întrucît apare ca nefi
rească situația ca într-un județ cu 
aproape o sută de mii hectare 
amenajate pentru irigații, peste 
44 la sută din suprafața de le
gume să fie amplasată acolo unde 
omul încă e lipsit de posibilitatea 
intervenției pentru administrarea 
apei. La Gai, Sînleni, Macea, Pe
regul Mare și Mic, Apateu, Olari 
și Miniș, de mai mult timp nici 
nu se mai lucrează la amenajări, 
deși aici se află pusă la punct în
treaga documentație. Oare ce se 
mai așteaptă ? Iată întrebări care, 
la aceste unități — și la altele — 
așteaptă răspunsuri practice.

Se extinde Fibsica ■

in M-ij

Un rod baraj

pe Valea Leșului
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Ia județul Dolj. Inrrrprjiie- 
rea agricolă de «ta: Scgaroea 
trece printre unitățile bcoe_ Re
zultatele care o iepreixLti Îs 
an samh la, faima de care se 
bucură vinurile de Segarcea. Iti 
recomandă din capul locsCxc *- 
ceastă unitate ca pe na fruct 
frumos, ademenitor. Dar. osatl 
ajuns aici si încereînd să HOOl 
activitatea economică a intre- 
prinderii unei priviri atente, a- 
jungi ]a concluzia că rezultata 
globale trec în prea mare să- 
sură pe primul loc. De fapt ea 
face faima Segarcei ? Podgoria. 
Ea nu trebuie Insă confundata 
cu I.A.S.-ul. Aici Isi desfășoară 
activitatea 13 ferme pe 14 CB 
hectare In care via nu repre
zintă decît 17® hectare.

Bilanțul întreprinderii pe anul 
1968 s-a încheiat cu beneficii da 
6 280 000 lei si incontestabil pen
tru obținerea lor s-a muncit Nu 
insă în toate fermele cum ar fi 
trebuit si pe măsura condițiilor 
create. Două milioane le-au a- 
dus cele 170 hectare de vie iar 
un milion și jumătate fabrica 
de nutrețuri combinate. Mal 
bine de jumătate din beneficiu 
este adus, deci, de două ferme 
care, raportate la cele aproape 
15 mii hectare ale întreprinderii, 
nu o reprezintă decît fn foarte 
mică măsură. Și. în Ioc ca acest 
fapt să prilejuiască o analiză 
mai atentă a activității desfășu
rate în toate fermele, pentru 
rentabilizarea fiecăreia (cinci 
din cele treisprezece ferme s-au 
înscris în bilanțul întreprinderii

DE FAPT, FAIMA SEGARCEI
E DA TĂ NUMAI DE PODGORIE...

a si ie explica si aici că. In 
principal, seceta a fost motivul. 
Că a fost secetă se știe. Intre- 
gul proces de producție se im
punea, de aceea, a fi și mai bine 
organizat Luarea de măsuri 
pentru înlăturarea risipei de 
furaje. pentru hrănirea cît mai 
rațională a animalelor, pentru 
asigurarea unei reproducții op
time. lotizarea animalelor in 
funcție de stările fiziologice si 
potențialul productiv etc. condi
ționau cu atît mai mult rezul
tatele. Teoretic acest lucru fl«

j O.
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„ORGANIZAȚIA DE CARE RĂSPUND'

populeze grajdurile. ..Trustul nu 
ne-a permis xă le reformăm- — 
ne spunea Dumitra liana, eco
nomistul fermei. Or. ea la un 
efectiv de 0M de vaci să hră
nești încă o sută. .jtensionare- 
ce nu dau decît — 1—2 litri 
lapte — si această producție in 
cel mai fericit caz — pentru că 
nu ai avut grijă ca din timp 
să-ți împroepătezi efectivul mai
ci. pierderea este cu atic mai 
mare în condițiile în care fu
rajele constituie o problemă. 
Proverbul ^acumpl la tirițe șl

TSdeatA economică, proble
mă centrală a întregii noastre 
eeoekomii naționale, este rezul
tanta a o multitudine de fac
tori care influențează, direct 
san indirect, economisirea mun
cii sociale ; un nivel înalt al 
eâciexitei presupune obținerea 
eu eforturi minime a unor re
zultate maxinsne. sau. cu alte cu
vinte. economie de muncă, atât 
de muncă vie. cit si de muncă 
tta4*—a.»»*!. De aceea si im
portanta majoră care revine 
prodxartivității muncii în spori
rea eftrientei economice. Desl 
la genere cunoscut vom reamin
ti totuși conținutul acestei cate
gorii economice : creșterea pro- 

este sinonimă cu si
tuat» in care aceeași cantitate 
de maaeă dabindeste feri» de a 
■redare • cantitate mai mare 
de touMrt. Productivitatea mun
cii este 0 categorie coarolexfi 
a cărei dinamică reflectă influ
ența reciprocă dintre toate 
elementele forțelor de produc
te îi in primul rînd interacțiu
nea dintre tehnică si forța de 
re_mri Indicatorul productivi
tăți muncii reprezintă astfel o 
«irțezâ a relației om-masină, 
relație ce se stabilește pe fon
dul creat de organizarea științi
fică a producției si a muncii. 
Ej este cu atît mai ridicat cu 
cit ambii termeni ai acestei re
lații sinî mai perfecționați, cu 
ci: tehnica pusă la dispoziția 
producției este mal înaintată și 
In același timD cu cît omul care 
o mânuiește este mai calificat să 
o facă, astfel îneît orice ne con
cordanță între acești doi ter
meni annlează sau reduce co
respunzător valoarea celuilalt

Eforturile susținute făcute de 
statul nostru in direcția ridică
rii produrtiviîătii muncii s-au 
concentrat In primul rînd toc
mai asuxnu introducerii largi a 
progresuhii tehnic In produc
ție. concomitent ca pregătirea 
coresixmzătoare a forței de 
mrmieă necesare. A fost acordată 
o atenție deosebită mecanizării 
sâ automatizării producției fa
bricării de noi mașini si utilaje 
rn caracteristici tehnice supe
rioare. introducerii procedee
lor tehnolocice avansate ; ca ur
mare. consumul de energie elec
trică pe tm muncitor a fost în 
cursul anului trecut de 4,8 ori 
mai mare decît In anul 1950, 

fiind că :n nivelul înzes
trării electroenergetice a mun
ca se reflectă însusi gradul de 
tehn Irita te a producției. în ace
lași timp pregătirea cadrelor a 
fost situată tn permanentă în 
centrul txeoeupArilor partidu
lui si statului In prezent peste 
patru cincimi din cuminil 
rsunri tocilor fiind calificați. 
Au fost folosite, alături de sis
temei de învăticnlnt profesional 

tehnic, forme de învățăm!nt

cît 20 de tone-. Jhr porumb 
de unde aveți T- „Cu el e mai 
simplu, îl luăm fără nici o re
partiție din pitulele fermelor 
vegetale ale întreprinderii noas- 
tre-.

Dacă mai este nevoie de vreun 
comentariu, noi nu-1 mai facem.

Cauze de enumerat ar mai fi. 
Am amintit câteva și le soco
tim suficient de edificatoare, 
pentru că oricâte am mai înșira, 
în fond ele nu lînt altceva decît 
derivate ale uneia si aceleiași 
cauze care continuă aă persiste : 

special organizate pe măsura 
necesităților dezvoltării diferi
telor ramuri industriale, pregă
tirea cadrelor fiind privită nu 
numai în raport cu nevoile ime
diate ci și cu cele de perspec
tivă- în sfîrșit ultimii ani au 
cunoscut o preocupare din ce în 
ce mai marcată pentru organi
zarea Miperioară. pe baze știin
țifice a producției șl a muncii, 
fără de care nici tehnica mo
dernă. nici nivelul ridicat al ca
lificării forței de muncă nu pot 
fi puse pe deplin în valoare. 
In acest cadru atenția a fost 
îndreptată cu deosebire spre 
pregătirea din timp și temeini
că a fabricației. îmbunătățirea 
programării operative a pro
ducției. perfecționarea organi
zării muncii în secții, ateliere 
și la fiecare Ioc de muncă, am
plasarea judicioasă a utilaje
lor. aprovizionarea ritmică a 
fiecărui loc de muncă în raport 

nevoile reale ale producției,

organizarea corespunzătoare 
asistentei tehnice etc.

Acțiunea convergentă a efor
turilor întreprinse pe acesta 
multiple planuri s-a materiali
zat în rezultatele obținute în ri
dicarea productivității muncii 
în industria românească. Rit
mul mediu anual — de 8 % — 
înregistrat în perioada 1960-1967 
în dinamica productivității 
muncii este printre cele mal 
ridicate pe plan mondial, con
stituind. prin însuși acest fapt, 
o premisă favorabilă pentru 
reducerea decalajului ce ne 
desparte de țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial. 
Apropierea pe mai departe a 
tării noastre de nivelul țărilor 
cu o industrie dezvoltată impli
că cu necesitate continuarea cu 
perseverență a eforturilor în 
scopul ridicării productivită
ții muncii. Iar în acest cadru 
eforturile generale ale statului 
nostru de a înzestra economia 
cu mijloace tehnice din ce în ce 
mal perfecționate, de a asigura 
calificarea corespunzătoare a 
forței de muncă, de a promova 
organizarea științifică a produc
ției trebuie să-și găsească un 
corespondent organic în efor
turile fiecărui colectiv de mun
că. fiecărui inginer, tehnician 
și muncitor. Asupra acestui as
pect considerăm că este necesar 
să insistăm. întrucît datele sta
tistice ale primului trimestru 
al anului denotă, ne lingă rea
lizările obținute în îndeplinirea 
planului de producție și faptul 
că nu în toate unitățile econo
mice au fost valorificate deplin

întreprinse de organizație în- 
■ă$i. iar la aceasta trebuie, 
de asemenea» să contribui 
cu priceperea, cu cunoștințe
le tale. In momentul de fa
ță, în comună se desfășoară 
un ciclu de manifestări com
plexe legate printr-o temă 
unică : ..Tineretul și con
temporaneitatea-. Primele 
două manifestări s-au și ți
nut deja. Urmărirea 
jinul necesar bunei 
zări a ciclului nu se 
sigur, realiza decît 
strictă echilibrare și
zare a efortului tiu în timp. 
Sau, alt exemplu : din cei 

și spri- 
organî- 

pot, de- 
printr-o 
Teparti-

peste 400 de utecisti din co
mună. cele mai multe sînt fe
tele — 320. Acestea lucrează 
la o eecție de covoare a unei 
întreprinderi de industrie lo
cală. ale cărei produse sînt 
livrate si peste hotare. Așa
dar. preocupările pentru ri
dicarea calificării trebuie să 
se mențină pe primul plan în 
organizația U.T.C.. De aceea 
am si căzut de acord. împre
ună ru comitetul U.T.C., să 
inițiem aici o Olimpiadă a 
țesătorilor. Ideea deci s-a 
născut din necesitățile fi
rești ale procesului de pro
ducție. Realizarea ei n-am lă- 

organizarea superficială, ca să 
nu spunem defectuoasă, a mun
cii. Și am văzut si justificările 
locale, care nu acuză cu nimic 
conducerea fermei si întreprin
derii, si nici pe cea a trustului 
pentru prejudiciile aduse, după 
cum la fel nu justifică nici pasi
vitatea colectivului de muncitori 
si tehnicieni 
parte sint tineri Tineri. < 
la comitetul județean U.T.C. 

te prezentaseră a fi model pen
tru felul cum participă la mun
că. „I.A.S. Segarcea — ne spu
nea primul secretar al Comitetu
lui județean U.T.C., tovarășul 
Adrian Cioboin, — este unitatea 
care reprezintă foarte bine și 
aportul organizației noastre la 
rezultatele producției-. Și mai 
reținusem dintr-un răspuns la o 
anchetă pe tema : „Citi tineri 
lucrează în sectoarele cheie ale 
producției agricole" întreprinsă 
de ziarul nostru cu 3 luni în 
urmă, că aici, la Segarcea, prin-

rezervele existente In privința 
posibilităților de creștere a pro
ductivității muncii. Deși planul 
de producție pe ansamblul in
dustriei a fost depășit, trebuia 
totuși menționat că o serie de 
întreprinderi au obținut această 
îndeplinire depășind numărul 
planificat de muncitori, ceea ce, 
indicînd o serie de deficiențe 
în activitatea acestora, afectea
ză nivelul productivității mun
cii și se repercutează negativ 
asupra eficientei întregii econo
mii naționale. Eforturile trebu
iesc. în aceste condiții nu nu
mai continuate, 
cate, pentru ca în cel mai scurt 
timp să devină' posibilă recupe
rarea tuturor răminerilor în ur
mă manifestate în cursul pri
mului trimestru al anului. A 
mînuî cu pricepere tehnica mo
dernă cu care sint înzestrate 
fabricile și uzinele, a folosi cu 
maximum de eficacitate timpul 
de munca, a-și pune spiritul no
vator și inițiativa în slujba va
lorificării potentelor pe care le 
conține în sine organizarea ra
țională a producției este o sar
cină pentru fiecare om al mun
cii și cu atît mai mult pentru 
tineret, a cărui firească tendin
ță spre autodepășire, îl defineș
te ca pe un puternic factor di
namizator.

în strînsa competiție econo
mică ce se desfășoară pe plan 
mondial, productivitatea muncii 
ocupă un loc de prim plan, 
creșterea productivități înscri- 
indu-se — alături de calitate — 
ca factor de bază în asigurarea 
competitivității produselor ro
mânești. în dezvoltarea și afir
marea economiei noastre națio
nale. ..Cu cît este mai mare 
productivitatea muncii, cu cît 
bogățiile naturale sînt valorifi
cate la un nivel mai înalt, s-a 
subliniat la Conferința Naționa
lă a partidului din decembrie 
1967. cu atît se creează posibi
lități mai mari pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
întregii populații, concomitent 
cu înfăptuirea în ritm rapid a 
producției lărgite". Și ca o con
cretizare amintim că în planul 
cincinaJ. este prevăzut ca prin 
creșterea productivității muncii 
să fie obținute aproximativ 
două treimi din sporul produc, 
ției industriale ; că aceste pre
vederi sînt pe deplin realiza
bile o dovedește faptul că în 
primii trei ani productivitatea 
muncii a crescut cu peste 26% 
aducînd o contribuție de peste 
trei pătrimi la sporul producți
ei globale. Iar d.acă anul acesta 
un procent de creștere a pro
ductivității muncii în industrie 
reprezintă un spor de 1,5 mili
arde lei, la sfîrșitul cincinalului 
valoarea unui același procent va 
creste la circa 2,7 miliard* lei.

sat-o însă pe seama comi
siei Tineret muncitore.se A 
comitetului județean, sub cu- 
vînt că e de resortul el. 
M-am simțit, dimpotrivă, da
tor să fiu eu primul care dă 
o mînă de ajutor celor din- 
tîi încercări organizatorice și 
după aceea am solicitat spri
jinul comisiei respective. în 
prezent, olimpiada se află în 
faza prezentării unor expu
neri pe teme profesionale, 
pentru care am apelat la unul 
din meșterii cei mai cu ex
periență ai întreprinderii. 
Bunul mers al acestei acțiuni 
nu va putea fi. nici el, asi
gurat decît printr-o partici
pare directă, eșalonată de-a 
lungul timpului.

De altfel. însu$i faptul că 
răspund de o organizație se 
înscrie pe orbita unor preo
cupări mal largi, care plasea
ză actul răspunderii nu în 
sfera îngustă a unor situații 
mărunte, ci Ia un nivel supe
rior de înțelegere și de cul
tivare a sentimentului de res- / 
ponsabilitate. Dincolo de pro
iectele și activitatea pe care 
•i le propune comuna mea, 
într-o prelungire firească, cu 
ele, eu contribui și la aplica
rea și îndeplinirea hotărîrilor 
biroului comitetului județean 
U.T.C. în această organiza
ție și îl reprezint prin tot 
ceea ce fac, iar acest lucru 
urmărește tocmai încadrarea 
fiecărei organizații într-un 
ansamblu de preocupări, in
tegrarea ei într-un circuit 
mai larg de valori capabile 
să asigure o perspectivă trai
nică întregii activități.

ION PAHONȚU 
activist al Comitetului 

județean Ilfov 
al U.T.C.

tr-un schimb de experiență, „se 
vor crea noi premise în sensul 
antrenării altor eșaloane de ute- 
ciști în muncile de îngrijitori de 
animale, de legumicultori și al- 
toitori de viță". Și de asta am și 
mers aici. Faptele însă nu ne-au 
confirmat acest lucru. Dimpo
trivă, după cum ne spunea Flo- 
rea Dumitrovici, secretarul gru
pei U.T.C. al fermei 3, tinerii 
continuă să plece, să se califice 
în alte meserii. „Unii au plecat 
să se facă brutari, alții să lu
creze ca muncitori necalificați. 
Șl eu am vrut sa plec Ia școala 
de șoferi — ne-a declarat des
chis secretarul. Dar, deocamdată 
nu am reușit*'. Cît despre acel 
promis schimb de experiență 
nici vorbă.

De la tribuna formalismului 
vorbele oricît de frumoase ar 
fi. nu rămîn decît vorbe. Să 
«perăm însă că în scurt timp 
aceste angajamente își vor găsi 
corespondentul și în practică.

In ce privește sarcinile ce re
vin I.A.S. Segarcea, Trustului 
zonal I.A.S. Craiova, acestea tre
buie să înțeleagă că o întreprin
dere de 15 000 hectare nu mai 
poate trăi mult timp pe spatele 
a numai jumătate din ferme. 
Toate cele 13 ferme ale între
prinderii pot și trebuie să de
vină rentabile. Pentru acest lu
cru e necesar, însă, ca măsuri 
concrete să fie opuse cauzelor 
ce determină, deocamdată, a- 
ceastă situație.

N. COȘOVEANU

muncitore.se
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„Nu știu alții cum sînt, dar eu, 
cînd mă gîndesc la... examene, 
parcă îmi saltă inima de... grija**...

Creangă ? Aproape. Așa ar fi 
scris el, poate, istoria... bacalau
reatului. Dar eu ? Eu nu știu 
cum «5 putea scrie mai bine nici 
măcar aceste rînduri-cdnfesiune 

nu știu, în primul rînd, cum 
le-aș putea intitula mai... gaze- 
tărește. Și nu știu pentru că <2 
dificil de găsit tonul p titlul ni
merit pentru ceea ce vreau să vă 
spun eu mai departe. Simt că 
trebuie să părăsesc, cel puțin 
pentru o vreme, stilul șugubăț cu 
care obișrtuiam să apar în „pfl- 
ginzT* și să vorbesc serios despre 
o problemă serioasă.

Ar fi timpul, căci a vorba de 
examene. Sau, mai exact, de pre
gătirea pentru examenels care 
ne așteaptă pe noi, cei care ne 
despărțim anul acesta da cori
doarele liceale. Fără îndoială, pa 
toți ne preocupă în aceste săp- 
tămîni felul in care trebuia să 
ne pregătim pentru confruntarea 
din iunie — bacalaureatul — și 
iulie — facultatea sau școlile 
tehnice.

Stind de vorbă cu cițtoa colegi 
în legătură cu această preocupa
re, am observat, sore surprinde
rea mea, că unii dintre ei, chiar 
dacă realizau importanța studiu
lui scris in vederea examenelor, 
nu știau prea bina, practic, ce 
au de făcut. Dacă i-aș fi între
bat — și, in virtutea deprinderi
lor reportericești am făcut-o I — 
„Cum înveți tu mi-dr fi răs
puns : „Păi... învăț..." / Pur și 
simplu. Adică — cin la școală, 
ascultă lecțiile de recapitulare, sa 
întorc acasă și te apucă da „irea- 
bă\

Lucrurile n-or părea, la prima 
vedere, deloc anormale. Adică oe, 
se poate face mai mult P Tocmai 
aceasta e întrebarea: cum reu
nim să ne însușim lecțiile ascul
tate la școală și ce facem, o dată 
ajunși acasă, pentru a na sigu
ra o utilă asimilare a materiilor 
și materiei de examene ? Nu că 
voi propune vreun „program da 
lucru* în genul: „6 dimineața — 
scularea, 6,30 — gimnastica da 
înviorare* și așa mai departe ; fi 
nici rețete infailibile. Nu de alta, 
dar nici eu nu inc^ după ***** 
„rețetă". Nu există rețete pentru 
asta. Fiecare își afectează timpul 
unei materii sau alteia, după cum 
crede de cuviință, după cum se 
simte mai bine pregătit la vm 
și mai nepregătit la cealaltă și 
nimeni nu poate spune. învăț 
ctte două ore fix la fiecare ma
terie, pentru că „așa se reco
mandă". Nu, nu » recomassaă 
așa. Dar un program raționai do 
lucru trebuie acut bi cwdrrg.

Eu am unul, un program cu 
care colegii cu care discutam c- 
rau de acord. Așa incit m-am 
hotărît să-l aștern pe hirtie, aș- 
teptînd de la voi, în același timp, 
pe adresa „Paginii", rectificările 
sau adăugirile pe care le credeți 
necesare. Vă provoc, deci, la un 
schimb de experiență. Și fiți si
guri că vom face tot posibilul 
ca de ceea ce scrieți să ia cu
noștință, prin intermediul tipa
rului, toți colegii noștri.

In ceea ce mă privește, spre

scriitor sau specificul tipurilor da 
probleme si exerciții.

La fel și la istorie, biologie sau 
filozofie.

De pildă, recapitulîndu-l pe 
Emincscu, caut să sintetizez poe
ziile sale gruplndu-le pe teme 
sau procedeele'stilistice în func
ție de scopul lor poetic, dar și 
caracteristicile fiecărei poezii în 
parte, din punct de vedere al 
conținutului și al formei estetice, 
ceea ce mă conduce, în cele din 
urmă, spre o privire de ansam-

pet, sînt elemente valabile nu 
numai pentru studiul literaturii, 
dar și pentru cel al tuturor celor
lalte obiecte. Pentru a le însuși, 
e necesară aceeași disciplinare a 
materialului.

Dar, mai e necesară și o bună 
împărțire a timpului de lucru.

Mutți dintre noi ne pltngem 
că nu avem timp suficient să în
vățăm tot ceea ce am dori. Timp 
este, mai cu seamă dacă anu
mite cunoștințe au fost consoli
date la vremea lor și dacă acum,

PSEUDO-FIȘĂ METODOLOGICĂ

adaugă și o inerentă tensiune 
nervoasă, duce la senzația de 0- 
boseală fizică și psihică. Fără 
îndoială că, dacă învățăm „toată 
noaptea" picăm de osteniți, iar 
randamentul scade. Învățatul 
nocturn nu e o soluție. E bine 
ca studiul să fie organizat în așa 
fel, îneît să nu ducă la o supra
solicitare ; să ne valorificăm P°~ 
sihilitățile astfel Incit să nu ne 
pomenim frtnțl, vlăguiți. Tocmai 
la examene I

Este ceea ce se realizează 
printr-o programare rațională a 
timpului de lucru, după necesi
tăți, prin alternarea materiilor da 
studiu și a studiului însuși cu 
activități recreative.

HEXAGONUL IN CARE
SE DEPUNE MIEREA

In pragul examenelor, recapitu
lăm In primul find esențialul. 
Dar se pune problema, da fapt» 
a organizării timpului efectiv de 
lucru. Mulți dintre colegii ou 
care discutam se văitau de obo
seală, moticînd că Inoațd toată 
noaptea. Desigur că, efortul 
nostru trebuie să fie mai susți
nut acum, etnd avem, oricum, 
mai mult de învățat ca de obi
cei fi «d aoesi efort, la care se

Vedeți, tonul sună earn didoo- 
tic 1 Așa para, dar m-am con
vins singur că acesta îndemnuri 
ala profesorilor și părinților noș
tri sînt eficienta. Ele înlătură 
attt neorânduiala, di și stereoti
pia învățatului. Timpul trebuia 
supus într-un fal. în ceea ca md 
privește, după ca am citit dtă- 
va vreme rtndurila lui Macadon- 
schi, deschid manualul da filo
zofia, pentru ea după un ceas
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lectsset «rteertd se toacă as 
sdrz ți nes as pietre, eu betas 
mm ca ^z^sc-
nsi este in prvetsd. In ai dodeu, 
al la ai trsdea, ta ai o aie- 
Im riad hhaof și eșsoi, erew- 
tnai, constructor. Aas conti- 
aat aprvi cu cepiteiurde gre- 
eaști. pmtra că sa pae că e- 
chtbbrul și proporțiile tbst le 
M da necesara arhitecturii ca 
P eeșfui, OMadta, p ei rls au 
trecut pnatr-e perioadă de 
mere inspirație cant a fost an- 
HchilciM. Si apoi om sărit la 
„Domus*. Pentru că se vorbea 
acolo pe o limbă mult mai a- 
propiati de cea o noastră. Se 
crea mai ușor o emisie pe a- 
eeieafi lungimi de undă, fiind 
bifipți împreună tn conîempo- 
ranâteîa. Și cu toiul din In- 
tim piere (și mi-e rușine că 
trebuie s-o spun) am ajuns la 
Muzeul Satului. Căutam o sca
ră, un model de scară, o idea

de scară și em d* acolo da 
m gard, de c poariă, de «m 
omidc. da o casă, da a fe
reastră, de o fâzăină, de o tur
lă, da o filozofie.

Șl am să mei caut
a scară fi am desenat plarud 
■Mi ceae fi apoi am acoperiș, 
și 0 rariă și coioassele de pe 
cerdac și ușa da la rât cerdac 
fi eleate fi îmbinări de bima 
fi balamale fi praguri fi cup
toare fi garduri fi stilpi care 
mi-au adus aminte de o co
loană fără sftrșii fi hterustâri 
In lemn ca un sărut. Și mă 
tncirteam printre garduri fi 
printre casa și prin cu?t* Ș* 
treceam drumul din Moldova 
In Muntenia și șanțul din Oaș 
in Deltă și, la un moment dat, 
casele nu mai erau din bime 
groase de lemn, ci albe, neîn
chipuit de albe și la fd de 
simple și apoi înspre mare sa 
albăstreau și rămîneau la fel

VULCAN CRISTINA 
clua a Xia A

ALBU DANIEL 
claaa a Xl-a C

IUF.SCU ADRIANA 
rlsM a Xl-a C 

wrrrtar al ofgaafcotiai U.T.C. 
p« rlciJ

ut’ ssmole. Și *-«■ asai 
să tabisrxc mei busola, alei ’» 
muKb^.l copacăor, nici turlels <* 
bisnări măcar mușu- ' , 
rneirie ciriițelor pentru orien- S 
tare, pentru eă eram undeva s- 

cdrnc, unde probabil că 
trebui td fii foarte copt ca să , 
pofi m găsești drumul sau un- < 
deva foarte, foarte sus. unde 
comențide noastre se destra- \S 
mă și trebuia căutate uite căi 
de comunicare.

cred câ plnd la urmă e- </ 
ram la începutul și tfîrșihil ar- <x 
hitecturii. Pentru că simplita- 
tea din fur, dacă, in cele din 
urmă plnd și Fîrâncttși e Hm- y, 
piu, e sigur începutul, dar o, S) 
rit de mult este ptnă la în
ceput. cit de departe este In- 
cepului, este atît de departe ?• 
incit as confundă cu culmea 
și rftrfitul.

D

DO-

sâ mai repet dte ceva despre 
regulile gramaticii latine... Și pe 
urmă, deși tmi spun că „n-am 
vreme de pierdut", mă duc să 
văd, totuși, „Steaua fără nume' 
la televizor sau o zbughesc a- 
fară la plimbare.

Și zău că așa „tocitul* în
cepe să devină, dacă nu pentru 
toată lumea o plăcere, cel puțin 
un obicei. Dar, mai ales atunci 
cmd, cu gindul la profesiunea 
pa care mi-am ales-o, mă cu
fund cu pasiune In studierea 
materialului necesar pentru con
cursul de admitere la facultate, 
parcă nici n-am senzația că ^în
văț* ceva cu tot dinadinsul.

Da, prieteni, etapa aceasta de 
studiu e mai... aridă puțin, căci 
impune o seamă de renunțări la 
ceea ce, în „vremuri* mai elas
tice, numeam „preocupări mo
deme"^. Să nu uităm, Insd, od 
ne pregătim, da fapt, pentru a 
călca „ou dreptul* în viață. Mi-
die renunțări da acum — care, 
of, doamna, cît de mari ni se 
par 1 — ne vor aduce satisfac
țiile morale — și da oe n-am 
spune-o, pa cele materiale — 
mai ore da pesta etica timp 1

Sd ne urăm succes... I

TIBERIU MIHAIL

A VORBI,
VORBIRE

Nu cred oi vreo altă gene
rație de elevi a vorbit și a 
fost nevoită aă vorbească 
mult decît a noastră. Și 
pentru că avem o „viață 
blică“ care, dacă merge în 
acest ritm crescînd, o va în
trece pe cea a vechilor greci 
sau a romanilor.

Vorbim la ore — cînd ni 
se cere și clnd nu ni se cere 
părerea — dar asta e altceva.

Mai cu seamă vorbim în ore 
de dirigenție și ședințe, cu 
care prilejuri trebuie să recu
noaștem, vorbim mai mult de- 
cft realizăm. Toate bune : să 
vorbim dacă tot ne-am de
prins s-o facem . Dar să și 
spunem ceva. Si s-o spunem 
frumos.

Vechii greci șl romani a- 
veau oratori caro predau reto
rica. Nu ne cere nimeni, să 
ffm Demostew «au Cicero, 
dar ni «e cere să ne exprimăm 
clar, corect, oricnal.

De ce orieinaJ ? veți între

mai 
asta 
pu-

EXTEMPORAL

PORTRETUL
UNEI ECHIPE

mă «ntuziaxmex și inntat, «•- 
rfnd lămuriri.

„Campionatul de jumăcrl pe 
1M7 șl-e ținut iinale ta Con
stanța, îmi explică Angela 
Moroianu. La noi acasă emo
țiile arau șl mai mari. De 
bun augur a foet încurajarea 
vie din partea asistenței. 
Bucuria de a primi titlul de 
campioană națională a fost 
împărțită pe loc cu colegii, 
oare se aflau în ealăa.

— Dar anul ăsta, ce succe
se ați repurtat 7 întrebarea 
arunci o umbră de tristețe 
pe chipurile interlocutoarelor 
mele. Seslsez și un fel 
tadîrjlre.

„Vezi — îmi spun ele 
din cauza descompletărli 
chlpel (o parte din fete 
placat la facultate) a trebuit 
dusă o muncă susținută de 
pregătire a elementelor nou 
promovate.

Tovarășul prof. Criatian a 
avut mult de lucru cu echi
pa. S-a reușit, e drept, fin 
parte omogenizarea ei, dar 
tuu am obținut decît două 
locuri II și un loc III în cam
pionatele școlare, naționale 
3i ale școlilor sportive, (loc 
II — școlare, loc II — na
ționale și loc III — sportive).

Mă gîndeac că orice Insuc
ces În viața unul sportiv în
seamnă un imbold ta plus în 
pregătirea pentru cucerirea 
viitoarelor trofee.

„De altfel noi ne pregătim 
din plin sub îndrumarea a- 
tentă și continuă a tovarășu
lui antrenor șl avem ambiția 
ca anul acesta la campiona
tele care vor avea loc in Iu
nie la București să obținem 
titlul de campion republican.

Te asigurăm că la succese
le școlii pa linie sportivă 
vom mal adăuga tacă unul 
eu această ocazie" (Matei 
Marcela).

Antrenamentul continuă. T 
tn adevărat spectacol al 
muncii pasionate. Urmă
resc cu plăcere mișcă
rile pline de virtuozitate șt 
forță fizică, «alturile la plasă, 
pasele elegante ; îral amintesc 
de meciul susținut în fața 
echipei Japoniei unde fetele 
noastre, deși înfrînte, au do
vedit o pregătire sportivă de 
bună calitate, sau meciul cu 
echipa Mexicului cîștigat de 
echipa oaspete cu 3—2, ceea 
ce confirmă încă o dată nive
lul ridicat al echipei noastre, 
(ambele meciuri s-au desfă
șurat în Constanța).

Miine fetele cu .geaman
tanul" se vor îndrepta din 
nou către scoală cu pas 
sprinten, cu bujori în obraz. 
Sînt bucuroasă că acum le 
știu secretul.

Un profesor de sport șl 12 
fete entuziaste și ambițioase, 
muncesc zi de zi la antrena
mente. fac exerciții peste 
exerciții cu rîvnă și pasiune, 
pentru bucuria șl succesul 
lor de mîine, succes care va 
fi împărtășit de întreg liceul.

Plec fără să-mi iau rămas 
bun. In sală s-a încins un 
meci între două echipe im
provizate pe Ioc. Mîine de 
dimineață am să spun colegei 
mele din toată inima : Succes 
Nae 1

Da aproapa 4 aed m-am 
obișnuit a-o văd pa colega 
mea vădind ta flecare zi la 
școală cu un tac mare da 
sport în care țtaaa tot felul 
de mărunțișuri, un echipa
ment de sport și o minge 
mare, de volei. Uneori lipsea 
de la școală șl explicația era 
scurtă : a în deplasare.

Tunsă acurt, tip sportiv, 
fntotdeaima veselă șl pusă 
pa hlrjoană, Ștefani» Olola- 
nu, a devenit pentru noi toți, 
în acurt timp : Nae (nu știu 
cine a venit cu porecla).

Bănuiam dincolo de pre
sent» ai la școală, o activi
tate aparte, pentru care, ne
îndoielnic, are foarte multă 
paalime, dar n-aș fi crezut 
că echipa de volei a școlii 
constituie pentru ca o a 
doua familie.

O vizită la antrenamente 
mi-a dezvăluit o mulțime din 
tainele vieții sportive și abia 
acum am înțels ctt de trai
nice pot fi legăturile afective 
Intre membrii unei echipe ?i 
cum sportul 
mînă în mină 
sionată și 
nezdruncinat.

Fetele cu __
— noi le-am poreclit așa 
pentru sacii de sport cu care 
vin la școală — pline de 
viată, nelipsite de la jocu
rile zgomotoase ale recrea
ției, m-au surprins la antre- 
nameaite prin seriozitatea șl 
ahnegațla cu care se pregă
tesc.

Antrenamentul este condus 
de tov. prof. antrenor Ion 
Cristian. De cînd am pășit 
în acest liceu, ml-1 amintesc 
mlndru de echipa cu care 
lucra ore In șir, neobosit. < 

Ca și atunci, surprind a- 
ceeașl atenție cu care urmă
rește flecare mișcare. înțeleg 
ce dragoste pentru munca 
asta îl apropie de echipa la 
al cirul prestigiu ttae md 
mult c* la orice.

Un climat de tamă Înțele
gere. colaborare. -on rinul 
preocupare* pentru atingerea 
perfecțiunii, cărora H se a- 
dsugă întotdeauna o imensă 
doză de camaraderie, acel 
spirit de echipă asigură de 
fiecare dată reușita eforturi
lor depuse.

Această unitate sufletească, 
mal presus de convențional, 
mal presus de micile diver
gențe inerente m orice co
lectiv, această armonie per
fectă stabilită pe nesimțite 
în cele cîteva ceasuri zilnice 
de antrenament, este poate 
lucrul care m-a emoționat 
cel mai mult.

Fetele m-au înconjurat de 
la bun început cu un entu
ziasm si o spontaneitate spe
cific sportivă și s-au declarat 
în.cîntate eă no reamintim 
împreună de cîteva succese.

„Trebuie să începem mai 
de demult. 1965. de exemplu, 
înseamnă prima noastră par
ticipare la o finală. Pe atunci 
abia Intrasem în echipa 
lli". cum spune Liliana 
dron.

„Dar abia în 1968 am 
it marile emoții.

în finală am avut un meci 
greu. Întîlneam rivala noas
tră de totdeauna și cea mai 
do temut : echipa școlii spor
tive nr. 2 București. Lupta a 
fost strînsă dar am obținut 
victoria. Ea a însemnat titlul 
de campion republican, pri
mele 
douri 
țări".

„Vă 
pia Turzii. meciul cu echipa 
liceului Mihal Viteazu din 
București ?“, intervine Sanda 
Duțu.

„Stil ? îmi explică ea, a- 
tunci am luat campionatul 
republican școlar pe 1967".

Asaltată din toate părțile 
de amintiri atît de plăcute.

poate merge 
cu muzica pa- 
prletenia de

„geamantanul*

de

e-
au

ba. Vom răspunde : pentru 
d schematismul exprimării ne 
omoară ședințele, le face mo
notone și anoste.

Folosim aceleași cuvinte cu 
toții cînd e vorba de educație 
politică sau de muncă educa
tivă, pentru că am învățat 
niște termeni — inevitabili 
reci — din articole și regu
lamente. Cîtorva dintre noi 
ne-a trecut vreodată prin min
te să medităm mai profund la 
noțiunile pe care le exprimăm?

Să recunoaștem, dragi și 
simpatici colegi, care vă des
curcați atît de bine In expre
sii argotice picante, că atunci 
cînd e vorba îrrtr-o adunare 
de problemele vieții noastre 
cotidiene de elevi, picanteriile 
care vă fascinează (din moti
ve ce suhsemnatei îi scapă) 
nu vă mai pot ajuta și atunci 
ne trezim „vorbind discu
ții “ pentru că nu știm să ex
primăm ceea ce există undeva 
în cugetul nostru, între o min
ge de fotbal și un film cu 
Brigitte Bardot.

Oricît le-ar părea de ciudat 
unora, limba română are și o 
forma literară care se foloseș
te în școli pentru învățarea^ 
căreia copiii sînt trimiși la 
școală de la vîrsta dc șase ani.

Oricît ar părea de surprin
zător, pentru aceeași idee, se 
poate folosi $i un limbaj lite
rar în discuțiile politice.

Da, hotărît, se poate face 
politică și în limba lui 
Em in eseu.

șco- 
Bo-

tră-

țlnele obiecte care au aparținut celui ee, valori
fici nd înțelepciunea poporului, este — după cum 
■punea George Căllnescu —„poporul însuși într-un 
moment de deplină expansiune-.

Dar trebuie sA ne continuăm drumul, filndcl 
mai avem multe de văzut. Ne-am îndreptat «pre 
Iași, oraș străbfitut de pașii unora dintre lmpunA- 
toarele personalități ale culturii românești. Am 
vizitat mînAstlrca Golla, biserica Trei Ierarhi, Mi
tropolia și Palatul, uimiți de grandoarea și fru
musețea acestuia. Ne-ar trebui multe pagini 
pentru a descrie frumusețile tuturor acestor locuri. 
La Copou, ne-am ridicat privirtle spre teiul care 
l-a adăpostit Ia umbra sa pe Emlnescu. La Mir- 
ceștl ne învăluie cu vraja pastelurilor sale „acel 
rege ai poeziei (veșnic tînAr și ferice) ce din 

frunzl Iți doinește, 
ce cu fluierul îți 
zlc£... veselul Ahr- 
sandrl".

Vlzltînd mînAstlrea 
Neamț M-am oprit 
la «MB maaujrtall 
„Mlhall Sadoveanu-, 
care ie înalță semea- 

ln mijlocul natu- 
pltorești, descrisă 
prozatorul 

cele mai

ealuri molcoma, clmpH largi zmll- 
țulta cu flori, parei nicăieri mal 
frumoaM deeît In țara Moldovei, 
mărețe monumente, mărturii eloc

vente ale m lies tried șl talentului po
porului noatru, atrAjuleac calea că
lătorului care «trib* ta acect ținut 

romăneae.
Xxeurala noastră a avut un profil literar, întru

nind un număr de 44 de elevi, membri al cercului 
literar Emlnescu-, aub conducerea tova-
rlșulul profesor da literaturi română șl urmărind 

mai ales vizitarea locurilor unde au trăit șl creat 
acrlltnri de mare valoare al literaturii rcmftne, 
f4rl a ocoli, desigur, edificii și monumente de 
arta. prilej pentru cunoașterea artei moldovenești 
și a talentului 
porului noatru.

Pe prima fiii 
jurnalului de
curs le am acria eu e- 
moțle : mlnâstirea Vo- 
roneț, ctitorie a lui 
Ștefan cel Mare. Am 
fost profund impre
sionați de armonia 
culorilor, dominate da 
vestitul „albastru de 
Voroneț" și de faptul 
că doar în trei luni 
și Jumătate a fost ri-< 
dlcată aceastl con- 
■trucție de valoare incontestabilă. „Ochii- apara
telor de fotografiat șl filmat au înregistrat as
pectele sugestive pCntru arta construcției acestei 
mînăstirl.

De aici ne-am îndreptat spre Suceava, iar apoi, 
părăsind „meleagurile Istoriei", ajunși la Ipoteștl, 
am pornit apre casa unde a văzut lumina zilei 
Mihal Emlnescu. Am pășit ușor pragul casei, apre 
a nu tulbura liniștea și pacea ce o înconjoară, 
încercînd a ne transpune cu gîndul pentru cîteva 
clipe în lumea de vise, zbucium, dureri șl cău
tări a universului eminescian. Am trăit emoții pu
ternice răsfoind paginile jurnalului pline de sen
timente nobile, impresiile trezite de amintirea lui 
Mihal Emlnescu, soarele poeziei românești.

La scurt timp după aceea, lată-ne Ia casa lui 
Ion Creangă, marele nostru povestitor. Am fl vrut 
să atingem cu mîna masa la care a scria, tocul 
ce a fost mînuit cu atîta măiestrie, ochelarii, pu-

JVENE s
— ipostaze. 

La Piatra _ .
am vizitat casa ,,stră

lucitului cîntăreț al lrumusețil Moldovei... Callstrat 
Hogaș", cel care a pus în paginile »ale lumină și 
viață, albastrul cerului moldovenesc, bucuria, vorba 
cu tîlc a țăranului, toată taina muntelui. Am văzut 
pălăria de sombrero șl pelerina care, cu ani în 
urmă, 
toare 
vellștl

Dar, 
întors 
Moldovei nu poate fi cuprinsă în cîteva cuvinte, 
dar noi vom păstra vie în amintirea noastră toată 
splendoarea șl sublimul pe care îl dezvăluie ochi
lor oricărui călător — bătrîna noastră Moldovă.

român 
variate

Neamț

îl însoțeau pe scriitor pe drumurile șerpul- 
ale Munților Neamț în căutarea unor pri
de farmec al cărui unic tălmăcitor a fost, 
cum orice început are șl un afîrșit, ne-am 
șl noi spre casă. Toată frumusețea Tării

CRISTINA TUCLLESCU
clasa a Xl-a C

Liceul nr. 2 Reghin

RODICA DUMITRESCU

Sici

medalii, primele ca- 
și multe, multe felici-

mai amintiți la Cîm-

DOINA BEKGHINA
Liceul „Mircea cel Bătrîn

Constanța
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rești) ; Doina Berghinâ 
(Constanța) ; Inlands 
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trescu (București) ; Lu
cian Enescu (Ploiești): 
Gabriel Georgescu ; A 
lexandrii Mateescu : Ti- 
beriu Mihail ; Andrei 
Moldoveatiu : Ileana
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Nicolau (București) ; Ve
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ȘTEFAN IUREȘ.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român a primit din 
partea tovarășului GUSTAV 
HUSAR, prim-secretar 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
Cehoslovacia, următoarea 
telegramă :

Primiți, vă rog, mulțumiri 
tovărășești pentru felicitările 
transmise cu prilejul alegerii 
mele în funcția de prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho- 
slovaoia.

Impărtfișeso

al 
al 

din

Imp&rUțeso convingerea 
dumneavoastră c& relațiile 
frățești, de prietenie ți cola
borare multilaterală Intre Re
publica Socialistă România ți 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Intre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, «a vor 
dezvolta șl tn continuare in a- 
vantajul popoarelor noastre, al 
unității țărilor socialiste ți 
mișcării comuniste Internațio
nale.

Tovarășul Virgil Trofin a primit
delegația de activiști ai P.C.U.S
Marți 1* amiază, tovarășul Vir

gil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu tovarășul 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R., au primit delegația de 
activiști al P.C.U.S., condusă de 
tovarășul N. P. Malșakov, prim- 
adjunct al țelului Secției organe 
administrativa a C.C- al P.C.U.S^ 
care, la invitația C.C. al P.C.IL, 
face o vizită !n schimb de expe
riență în țara noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Vasile Vlad, țef de secția, 
ți Ion Dinei, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent I. 
nistru consilier al 
U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej, a

convorbire, oare deafftșurat
într-o atmosferă cordiali, tov&rft- 
șeascft.

MERIDIAN

S. Ihn, nri- 
ambzsadei

avut loo •

Vizita delegației Sovietului
Suprem a! ILR.S.S.

Marți dimineața, delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de G. S. Dzotenidze, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Gru
zine, a fost primită de Dumitru 
Popa, primarul general al mu
nicipiului București.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele aspecte privind 
organizarea șl funcționarea 
Consiliului popular al munici
piului București, precum și ac
tivitatea edilitară, economică 
și socială a municipalității.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate. 
Conducătorul delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a 
apreciat călduros activitatea 
Consiliului popular al munici
piului București.

La despărțire, G. S. Dzote
nidze a înmînat primarului 
general al municipiului Bucu
rești, Dumitru Popa, o medalie 
reprezentînd clădirea Sovietu
lui Suprem, după care a sem
nat în cartea de aur a Consi
liului popular.

După-amiază, membrii delega
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
împreună cu persoanele oficiale 
române, au făcut o vizită U 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România.

Oaspeții au urmărit cu interes 
explicațiile directorului muzeului, 
Nicolae Cioroiu, s-au oprit în
delung în fața nenumăratelor 
mărturii ale luptei poporului 
nostru pentru libertate, drepturi 
democratice, progres social și o 
viață mai bună.

La sfîrșitul vizitei, membrii 
delegației au semnat în cartea 
de aur a muzeului.

★

Seara, delegația parlamentară 
sovietică, condusă de G. S. Dzo
tenidze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a asistat la un spectacol 
muzical coregrafic, susținut de 
Ansamblul Consiliului Central 
U.G.S.R.

Primirea de citre 
vîceprețediitele Cusiliilii 

de Miaiștri, Ita Pății, 

■ delegației ineraiaeitile 
i lepiblicii Taaiaaia

Vicepreședintele Con«£Uulul 
de Miniștri. Ion Pitan. ■ pri
mit marți la amlad delegația 
Kuvemamentali a Republicii 
Tanzania, conduși de Abdul 
Babu, ministrul uaucrtulul . i 
industriei, care face o viritâ 
tn tara ncastri.

La întrevedere, car» a de
curs intr-o atmoeferi cordiali, 
au participat Bujor Almițan, 
ministrul minelor, li Alexan
dru Albescu. adjunct al minis
trului comerțului exterior.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare a 
cooperirii economice ri a 
schimburilor comercial» Intre 
România ți Tanzania.

După amiază, delegația gu
vernamentală a Republicii 
Tanzania a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Băneaxa oas
peții au fost salutați de Bujor 
Aim ă șan, ministrul minelor, 
de funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exte
rior și Ministerul Minelor.

(Agerpre»)

Dezbaterea 
noastră

SITUAȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE
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★
In dimineața aceleiași zile, 

membrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. au vizitat 
clteva din noile cartiere de 
locuințe ale Bucureștiulul, 
precum șl unele din edificiile 
șl monumentele de artă șl 
cultură.

(Agerpres)

PLECAREA
4 UNEI DELEGAȚII

A COMITETULUI
MUNICIPAL BUCUREȘTI

AL U.T.C. LA SOFIA

Marți la amiază a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Sofia, delegația Comitetului 
municipal București al U.T.C., 
condusă de Dumitru Gheorghi- 
țan, membru al Biroului C.C. 
■1 U.T.C., prim secretar al Co
mitetului municipal București 
care, la invitația Comitetului 
orășenesc Sofia al U.T.C.D., va 
face o vizită în R. P. Bul
garia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Iile Lepădat, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim secretar al Comi
tetului județean Ilfov al U.T.C, 
de activiști al C.C. al U.T.C. 
șl al Comitetului municipal 
București al U.T.C.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala dr. Willy SpUhler, 
șeful Departamentului Politic 
Federal al Elveției, împreună 
cu soția, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, adresată în 
numele guvernului român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Ministrul elvețian a fost în
soțit de Hans Miesch, supleant 
al șefului Diviziei Afacerilor 
Politice, șeful Direcției Politice 
Est din Departamentul Politic 
Federal, Frederic Hummler, 
președinte al Oficiului Elve
țian de Expansiune Comer
cială, Franz Blankart, secre
tarul șefului Departamentului 
Politic Federal.

Oaspeții au fost salutați la 
plecare, pe aeroportul Bănea
sa, de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
soția, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. 
Ion Georgescu, ambasadorul 
României la Berna, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Cu prilejul împlinirii a 
99 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin, la Casele priete
niei româno-sovietice din Ti
mișoara, Arad și Constanța 
s-au deschis marți expoziții 
de fotografii intitulate : „Prin 
locurile pe unde a trăit 
Lenin”. Expozițiile redau mo
mente din viața și activitatea 
revoluționară a lui V.L Lenln.

In toate orașele țării reșe
dință de județ, au avut loc 
conferințe, seri literare șl alte 
manifestări consacrate acelu
iași eveniment

• JUCĂTORII ROMANI 
au debutat vlatorioti In cam- 
ptorxtele intern© țin*-® de 
tenii ale Italiei. Hi® N tataie 
l-a învins cu ®—4, 7—5 P* 
butanul Drn—rt. iar Ion 
Tiriac l-a im mat cu ®—1. 
7—5 pa «ud-africanul Ray 
Horn.

• PESTE II OM de specta
tori au urmărit la Payarne 
(Elveția] Întrecerile coaeur- 
aul*^: international de moto- 
croa contând pentru campio
natul mondial (categoria 250 
cmc). Victoria a revenit de
țin! torul ui titluri dl al, 
belgianul Joel Robert.

• TURNEUL INTERNA
TIONAL maeculin de baschet 
desfășurat la Berlin »-* In- 
cteiat ew victoria selecțh»*- 
tei R. D. Germane. care în 
ultimul med a întrecut cu 
•corul de «—«4 (M—3T) e- 
chipa R S. S. Bieloruse. lă
ți s-Ttril final al COm- 
petitiei : L R- D. Germani — 
I punct© ; 1 R S. S. Bielo
rusă — 4 punc’.i ; L Polonia
— 4 poarta ; 4. R. D. Germa
ni II — 2 puncte.

• IN LOCALITATEA 
Plamblno (Italia) d■©fisu
rat returul semifinalei „Cu
pei Europei- (echipe de ti
neret) la box dintre selecțio
natele paliei Si Poloniei. Pu- 
gEistil polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 13—10.

• IN CADRUL pregătirilor 
pentru turneul D.EF.A. la 
fotbal, echipa R. D. Germa
ne a întrecut eu ■corul de 4—0 
a—O formația Poloniei.

• TN ZIUA a treia a tur
neului final al competiției in
ternaționale ae volei „Cupa 
con ti certelor-, care se desfft- 
soarft în prezent la Monte
video, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 3—2 repre
zentativa Japoniei. Intr-un 
alt joc. Cehoslovacia a dis
pui cu 3—0 de Uruguay.

In clasament conduc neîn
vinse echipele U.R.S.S. |i 
R, D. Germane cu cîte 
4 puncte, urmate de Cehos
lovacia, Brazilia, Japonia — 
3 puncte, S.UA li Uruguay
— 2 puncte.

• CAMPIONUL MONDIAL 
de box la categoria pană, aus
tralianul Johnny Famechon, 
a susținut la Londra un meci 
amical tn campania italianu
lui GirgentL Famechon a ter
minat învingător la puncte, 
dupft 10 reprize spectacu
loase.

• A 4-A PARTIDĂ ■ me
ciului pentru tithil mondial 
de sah (partidă în care Pe
trosian a Jucat cu albele), a 
fort cîștigatft de SpaaskL 
astfel că scorul este acum 
egal : 2—2.

Inițiativa ziarului 8 cin ie îs 
tineretului de a provoca o lar
gi dezbatere publică aeppra ce
lor mal importanta probfleme 
actuale sl de perepectivă ale 
handbalului de performanță, 
am cana id era t-o binevenită șl 
■m urmărit-o cu atenție.

Am fota plăcut impresionat 
de conținutul artiodluhii „Avem 
tai față dosi piscuri, le vom 
pateu cuceri care a Izbutit să 
mobilizeze, al „agite- pe cel a- 
pr opis ți de handbal, ci determine 
fructuoasa vi eficiente luări de 
poziție. S-au angajat tn diaauțti 
corecta, einatite. antrenori, ac
tuali vi lovii jucfttr *’ activiști, 
toți cu Intenția vădită de a-|i 
aduce si pe această cale contri
buția la rezolvarea dificilelor 
probleme care stau astăzi în fa
ta handbalului nostru de perfor
mantă și de a orienta tai mod 
corect opinia publică.

La întrebarea dacă pot fi re
cucerite .jiscurile-, răspund în 
mod afirmativ. Handbalul noe- 
tru masculin are valoare, echi
pele noastre de club fruntașe vi 
naționale au demonstrat chiar 
după „ețecul" din 1M7 pocul 
III la CM din Suedia) că dețin 
o cartă valoare internațională. 
Prin aceasta afirmație, confir
mată el surtinută da altfel da 
rezultate (tocul I la criteriul 
mondial de tineret, dstigarea 
C.C.E. de către echipa Steaua, 
numeroase locuri I cucerite în 
competiții internaționale de 
amploare cum ar fi cupa Mării 
Baltice, Cupa orașului Bucu
rești. recentul ..Turneu al Fran
ței- si alte victorii în întâlniri 
bilaterale cu echipe dintre cele 
mai bine cotate ln lume), scot 
ln evidență faptul că handbalul 
românesc „nu a-a prăbușit- 
după pierderea C.M. din 19fl7, 
ci. dimpotrivă, că el se menține 
printre fruntașii ierarhiei mon
diale.

B btaie el se cunoască de către 
toată lumea că astăzi „vîrfnl 
piramidei handbalului", „pis
cul- este de fapt un platou pe 
eare ac găsesc plasate, prin re
voltate. următoarele echipe i 
Cehoslovacia, Danemarca, Ro
mânia. U.R.S.S., Suedia, R.F.G., 
Iifoilavia, Ungaria, R.D.G. 
Polonia. Din acest grup de țări 
va ieși Ia iuprafață echipa care 
va cuceri locul I la C.M. 1970 
și medalia de aur la J.O. 1972. 
Pentru C.M. 1970, pronosticul 
meu se îndrepată către Româ
nia ; bineînțeles, Iugoslavia. 
U.R.S.S.. Cehoslovacia, R.F.G. 
Vi R.D.G. au si ele un cuvlnt 
greu de spus.

Pentru J.O. din 1972 acord, 
astăzi, cele mal mari șanse 
echipei R.F. a Germaniei. Ro
mânia va fi. cu siguranță, în 
lupta pentru o medalie, ceea ce 
desiffur că nu este ușor, dar 
realizabil cu condiția ca planu
rile si măsurile luate de fede
rație si fie traduse în viață de 
către toți cei ce au răspunderi 
pe această linie.

S-au stabilit po baza uneî 
analize temeinice principalele 
măsuri menite să asigure suc
cesul în confruntările interna
ționale viitoare. Astfel, calenda
rul intern și internațional a 
fost subordonat, cu acordul tu
turor factorilor, necesităților de 
pregătire in perspectivă a echi
pei naționale pe-ntru C.M. 1970 
•i J.O. 1972. Pentru atingerea 
acestor obiective a-a renunțat 
la participarea în anii următori 
ta C.C.E.

Concepția de joc d de pregă
tire proprie a fost îmbunătăți
tă prin preluarea în mod crea-

tar ti adaptare© 1© nrxndițiile 
specifice tării noaatro. la parti
cularității© jucătorilor noștri, 
a tot ce a apărut nou îa meto
dica de pregătire a handballș- 
tflor din alte țări și chiar a 
unor metode șl mijloace de an
trenament specifice altar ra
muri de aport

A fast reactuallzaitA impor
tanța muncii educative — edu
cația prin muncă — cu ocrt- 
viL efectului educativ al muncii 
acord îndu-l-aa ponderea cea 
mal macre.

Cu toată atenția a faat «pol 
efectuată aelectla jucătarllar 
pentru latul national, oe ei pen
tru celelalte loturi (B. de tine
ret șl Juniori).

■la teme le de aia© împotriva 
flooărei forme do apărare.

Pregătirea ©uperloară sub 
toate aspectele ca el studiul te
meinic al tacticii el strategiei, 
valartficaraa experienței de 
concurs a acrtualllor jucători, 
dar mal alee a pradeoesoirilor 
lor. va trebui aă înarmeze D« 
jucători cu posibilitatea impu
nerii ritmului propriu da Joc, 
care trebuie a ft fie în general 
foarte rapid ©1 euațlmit, pe toa
tă durata partidei. Jucătorii vor 
trebui astfel Instruit! incit să 
poată el tern a fazele de joc în 
circulație foarte rapidă, cu cele 
de joc pozițional, da studiu al 
adveraarului si anol cu joc din 
nou foarte rapid. Desigur cft

„PISCURILE" POT FI 
CUCERITE, DAR...

Conf. univ.
IOAN KUNST- 

GHERMĂNESCU 
antrenor emerit

întrebarea ear® ae pune este 
dacă actualul lot prezintă sufi
ciente garanții c& din el ae va 
putea alcătui o echipă repre
zentativă de valoare mondială? 
Cunoecind faDtul că. în generat 
virata optimă pentru atingerea 
marilor performanțe în hand
bal este cuprinsă Intre 24-28 d© 
ani. constatăm că jucătorii noș
tri sînt bine selecționați din 
aceat punct de vedere. Majori
tatea jucătorilor tint născutl 
între anii 1944 si 1948.

Ca fost antrenor al echipei 
naționale doresc afi arăt că 
pentru a putea aspira la titlul 
mondial sau olimpic, echipa 
națională trebuie să fie forma
ți din jucători de certă valoare 
internațională, cu o pregătire 
sportivă superioară, complexă, 
fără minusuri la nici unul din 
factorii antrenamentului. Echi
pa trebuie să conțină 2—3 per
sonalități printre jucătorii de 
cîmp șl cel puțin (așa cum an 
fost Ivănescu, Covaci, Moser, 
Nodea, Redl, ulterior Gruia, O- 
țelea). jucători de superclasă care 
în cele mal dificile momente ale 
Jocului, atunci cind încleștarea 
luptei sportive atinge maxima 
Încordare, să poată decide, în 
efortul comun al tuturor coechi
pierilor, soarta partidei hi fa
voarea lor. Handbalului modern 
nu 1 se potrivește preceptul că 
cea mal bună apărare este ata
cul. Tn handbal, ca șl în alte 
Jocuri snortive de altfel, exis
tă an echilibra între comparti
mente. Apărarea fermă, agresi
vă., dfrză, colectivă, eu funcțio
nalitatea unul mecanism de 
ceasornic fin, este hntărltoare 
astăzi In stabilirea rezultatului 
favorabil. ȘI fiindcă sistemele 
de apărare s-au perfecționat, 
este necesar ca jucătorii să-și 
însușească pînft la au ta mat latre 
mijloacele tactice de bază al

un astfel de joc n&cesltă o gîn- 
dire tactică superioară, o ac
ceptare conștientă dtn partea 
tuturor componenților echipei, 
a subordonării ideilor «au teai- 
dințeJjor (dorințelor) pereotnale 
de joc. liniei generale Impuse 
de conducătorul de joc.

Pentru a putea învinge, as
tăzi, într-o oompetitie de nivel 
mondial ie cere pe lîngă cele 
enunțate mal sus șl pe lingă 
altele, pe care din lipsă de spa
țiu nu le-am amintit, o rezi»* 
tență fizică superioară pentru 
a putea face față cu succes so
licitărilor fiecărui meci In par
te șl competiției în general «1 
o rezistență nervoasă. Practica 
ne-a aTâtat că în marile com
petiții. mai ales spre sfîrșitul 
acestora, cind se întâlnesc cele 
mai bune echipe, victoria se 
obține în finalul jocurilor. E 
bine ca pe teren «â fie, în a- 
ceste momente, jucători prove- 
nlțl din echipe care nu sînt 
obișnuite să piardă.

fiîntem convinși că rezulta
tele sportive superioare pa 
care le dorim cn toții pot fi 
realizate, dar numai dacă spor
tivii selecționați vor fl dispuși 
să accepte rigorile sportului 
de Înaltă performantă el se vor 
lăsa supuși unul proces de an
trenament, dus pe baze științi
fice, ln concordantă cu cerin
țele handbalului mondial. Or, 
din acest punct de vedere, ac
tualul lot prezintă mult® lipeurl. 
Lottil nu mal reprezintă un 
grup d® oameni cu țeluri mă-

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 20 de 
ani de la înființarea Miliției, 
la Inspectoratul General al 
Miliției a avut loc o In:2nir» 
cu scriitori, ziariști și cineaști. 
Cu această ocazie, general-Io- 
cotenent Stellan Staicu. ad
junct al ministrului afacerilor 
Interne, a înfățișat participan- 
tilor unele aspecte din activi
tatea miliției pentru apărarea 
avutului obștesc și persona: al 
cetățenilor, a linlștei și oraine. 
publice. Fota ■ M. QORXS1VC

O CĂSĂTORIE între

r«ta. conștient efl sealizare® 
acestora nu a® poate face l&rft 
o muneft susținută, plină de ab
negație. prin unirea efort urii or 
tuturor, antrenori ți jucătorL

Diaolplfaia. în general, șl dls- 
clulina tantică, de Joc, tint de
parte de cea a celor oare au 
clădit temelia, corpul fi vîrful 
piramidei handbalului nostru. 
Jucătorii din trecut nu și-au 
petrmia comportări oa cel actu
ali. care aă lovească în unita
tea echipei (lntîrzlarL sustra
geri de la eforturile ceomte în 
antrenament, tendință de indi
vidualism. de înglmfarc). Aș 
vrea aă amintesc marii majori
tăți a componenților actualului 
lot că ei trebuie aă confirme 
prin fapte valoarea «partlvă șl 
pretențiile pe care le emit. Mo
destia lui Redl l-atr sta foarta 
bine lui Penu, (care reprezintă 
astăzi în formă bună doar 
50—60 la sută din ca a repre
zentat Redl pentru echipa na- 
tionaJă); sobrietatea în joc și 
răspunderea față de rezultatul 
finali oara l-au car a eterizat pe 
Ivănescu ar fi bine să fie pre
luate de Gruia ; parsevarența, 
conștiinciozitatea, studiul siste
matic al lui Hnat ar putea fi 
exemple pentru Guneș ; subor
donarea totală ® penscxnalitftții 
proprii șl pflăcerea de a Juca 
pentru echipă g Jui OțeQea ar 
ii atribute care «r înnobUa per
sonalitatea unor jucători vaier* 
roși cu Ga tu. Goran, Moldovan^ 
Popescu. Marinescu.

Antrenorii aft laoreae <m calm 
81 răbdare, cu încredere în po
sibilitățile de progres &le jucă
torilor noștri, așa cam de aJt- 
fel an lucrat în „tlmpu*!!® 
bane'* ale handbalului nostru. 
Jucătorii, la rîndnl lor, a& se 
lase antrenați, aă dorească cn 
toată ființa lor realiearea visu
lui fiecărui sportiv de înaltft 
performanță, cucerirea titlului 
mondial sau olimpic, spre glo
ria țării și a lui proprie.

(Urmare din pag. I)

mente ale literaturii universale", 
„Părinții si educația copiilor", 
„Atlas geografic", „Cunoștințe 
medicale") li se adaugă cursurile 
de limbi străine — intens solici
tate de tineri — si un curs in
titulat „Etică si estetică", desti
nat tinerilor lucrători din co
merț si cooperație. Elementul 
hotărîtor al succesului lor a fost, 
firește, temeinicia organizării. 
La cursul „Părinții și educația 
copiilor1', bunăoară, în afara 
cursanților înscriși prin proprie 
solicitare, au fost invitați să 
participe, prin dlriglnții din 
școli, părinții acelor elevi a 
căror comportare creează pro
bleme mal dificile de educație. 
Cursul nu constă într-o înșirui
re de lecții, ci în discuții libere, 
aprinse, conduse cu pricepere de 
pedagogi și psihologi experimen
tați. De un succes remarcabil 
se bucură și „Atlasul geografic", 
a cărui modalitate de desfășura
re constă ln relatarea unor im
presii de călătorie, în comenta
rea atracțioasă a unor imagini 
din diferite locuri ale lumii. Un 
ciclu de expuneri intitulat „Ca
dran politic internațional- fac® 
Vi el, adesea, ca sala Palatului 
eă devină neîncăpătoare, în 
funcție de personalitatea confe
rențiarului (și sînt aduși comen
tatori politici prestLgioși) șl da 
actualitatea temei (și sînt ales® 
tem® de interes arzător).

La unei® cursuri se observă, 
totuși, o participare scăzută a 
tineretului, adică tocmai a ace
lor auditori cărora Universitatea 
Populară 11 se adresează cu pre
cădere. Opinia interlocutorului 
nostru eate că, în această pri
vință. sa manifestă reflexul unei 
accepții depășite a colaborării 
cu Comitetul municipal U.T.C., 
potrivit căreia U.T.C.-ul ar fi, 
exclusiv, „responsabil cu mobi
lizarea". Tocmai pentru depăși
rea acestui impas, Comitetul mu
nicipal U.T.C., Palatul Culturii 
ei alta instituții culturale ploieș- 
tena au inițiat de curînd un am

plu aondaj menit ■! descifreze 
opiniile șl preferințele tinerilor 
privind Universitatea Populară 
și celelalte manifestări cultural- 
educative din oraș. Rezultatei® 
acestui sondaj vor fi, desigur, 
hotărîtoare, dar numai cu două 
condiții : ca ele să fie Interpre
tate în lumina unei concepții 
ferme despre rosturile educative 
ale acțiunilor culturale, și ca 
proiectul care se va naște de 
aici să fie transpus neîntârziat 
în realitate.

O latură importantă a activi
tății Palatului Culturii se con
cretizează în existenta unor 
mlcrocluburi, care reunesc pa-

plastici eu Hor amatori a-a afir
mat deopotrivă, prin expoxixfl 
orășenești ii județene, ea si pria 
clteva expoziții itinerante îs co
munele județului- Cit deapr® 
clubul de Jan — primul de «ceai 
gen din țară — condus de pro
fesorul AL Comănescu r. d« 
compozitorul Pulu Manra*. fuc- 
ceaul festivalului organizat rzb 
egida sa ne acuteyt® de a-*^ co
menta riL

La parterul Palatului, pe usa 
uneia dintre aăll M afiă O tibli- 
ță pe care »cri« „Clubul de la 
ora I-. Aflăm că aceata — des
tinat să înlocuiască existenta 
unul club al tineret»lat. extrem

re a Civili, arhiva mB’tlel, ba 
chiar și o locuință particulară. 
Considerăm că problema desti
nației sălilor merită să fie ana
lizată mai îndeaproape.

Am lăsat la urmă forma till® 
artistice, a căror activitate a a- 
diM Palatului Culturii din Plo
iești premiul de care aminteam 
la începutul acestor rin duri. 
Laureate ale mai multor con
cursuri. corul ji formația «Ca
me rata" (dirijate de prof. Gh. 
Ioneacu), formația de estradă 
(condusă de Mihai Isptreacu, 
Marcel Angeleecu și Ion Stan), 
ansamblul folcloric „Prahova-, 
orchestra •emiatmfonlcă de ca

ACTUL DE NAȘTERE 
AL PRESTIGIULUI

•lunlle constante »1® cite unul 
grup de localnici (între 40 și 80 
pentru fiecare microclub) pentru 
literatură, pentru arta plastică, 
pentru fotografie sau pentru 
jazz. Cel mai vechi dintre el® 
este cenaclul literar — cu 10 ani 
de activitate în cadrul Palatului 
— care adună, la întâlnirile de 
lucru ca șl la șezători sau seri 
literare, cîțiva autori de talent, 
tineri sau mai puțin tineri, con- 
figurînd o mișcare literară vi® 
și orginală. La capătul a patru 
ani de existență, clubul de artă 
fotografică este deja deținătorul 
unul palmares impresionant : 
trei saloane fotografice, o expo
ziție itinerantă în R.D.G., o 
participare masivă la saloanele 
internaționale de la București. 
Condus de Nlcblae Bălaj, pre
ședintele Filialei Ploiești a Uni
unii Artiștilor Plastici, cenaclul

de necesar în Ploiești — va în
cepe să funcționeze foarte cu- 
rlnd. El se va adresa mai cu 
seamă tinerilor intelectuali, stu- 
denți si elevi, oferindu-le pro
grame variate, alcătuite la pro
pria lor inițiativă. Firește, Insă, 
că „Clubul de Ia ora 8“ nu va 
putea rezolva sarcinile unul 
club al tineretului care si cu
prindă șl celelalte categorii de 
tineri, după cum nu va rezolva 
nici sarcinile altor cluburi ce
rute cu insistență de către local
nici : un club al fllatellel, un 
club el umorului etc. Directorul 
Palatului Culturii ne-a încredin
țat că ar exista posibilitatea aă 
se răspundă tuturor acestor ce
rințe, dacă o parte din sediul 
Palatului n-tar fi ocupată de in
stituții fără vreo legătură cu 
cultura i Arhivele Statului, fi ta

meră (dirijată de prof. Remus 
Adam și distinsă cu Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C.), forma
ția de teatru (condusă de in
structorul amator Dumitru Bur- 
dușel și de actorul Lupu Buznea) 
au atins un nivel artistic re
marcabil, depășind net accepția 
curentă a amatorismului. Demna 
de semnalat sînt eforturile car® 
ae fac pentru ca activitatea aces
tor formații să nu se circumscrie 
numai în perimetrul limitat al 
concursurilor, ci să le transfor
me într-o prezentă via și per
manentă. Să consemnăm : Corul 
a întreprins turnee în mai toate 
orașele țării, a participat la cî- 
leva festivaluri internaționale și 
duce o viață concertistică boga
tă. adeseori în colaborare cu 
Filarmonica din localitate. An
samblul folcloric ae prezintă 
frecvent ln fața ipectatorilor dlu

©rai. <tin județ ii dto reetul ță
rii. a participat la nn festival 
international la Zagred. Ln ÎMI 
(unde critica l-a desemnat drept 
cel mai intereaant dintre ansam
blurile participante), iar în 
perspectiva sa apropiată este un 
turneu de o lună ce xCe ln Ita
lia. Orchestra serr.isimfonică pre
zintă cu regularitate concerte- 
lecții în școlile din indet Spec
tacolul „Priilea cel voinic sl 
muzica u«oară-. prezentat de 
formația de estradă a Palatului, 
a atins cifra de 150 de repre
zentații, fără a mai pune ’.a 
socoteală numeroasele concert© 
de muzică ușoară sau participă
rile la «pectacolele cu un ca
racter mai complex. O viață 
lungă îșl anunță și «pectacolul 
„Jocul de-a vacanța-, al forma
ției de teatru, ajuns la a 21-a 
reprezentație. Un amănunt deloc 
lipsit de interes : în spectacol 
apar și actorii Lupu Buznea si 
Stefan Chivu de la Teatrul de 
atat din Ploiești, ridicînd nivelul 
ansamblului șl creînd o emula
ție superioară actorilor amatori.

Ceea ce se află la originea 
prestigiului cîștigat de Palatul 
Culturii din Ploiești este așadar, 
înainte de orice, continuitatea. 
Depistând punctele de Intere© 
stabil ale tineretului ploieștean 
și găsind modalități care să Ia 
răspundă cu exactitate, colecti
vul metodic al Palatului a găsit 
și soluțiile cele mai potrivit® 
pentru asigura o viață continuă 
acestor modalități. Animatorii 
culturali din oraș au găsit aici 
o atmosferă propice căutărilor 
lor ; în același timp, prezența 
permanentă a acestor animatori 
a sporit în continuare prestigiul 
Instituției. Desigur, în unele pri
vințe se face simțită necesitatea 
unor retușuri, a întăririi unoz 
accente, a rezolvării unor dezi
derate. Dar concepția de bază a 
activității Palatului, ca și capa
citatea organizatorilor săi de a 
ține pasul cu timpul, dovedită 
cu elocvență pînă în prezent, ne 
dau dreptul să așteptăm, cu o 
doză mare de certitudine, re- 
■ultate ti mal aonn 1 fim ti

AVENTURĂ
fUrwM'l ditt peg. I)

eu aceeași întrebare : cum apr»* 
ci ați această titoație P

N. Gh. Demostenie 1 Am auzit, 
vorbeyte toată comuna. Erta un 
caz iețit dto comun. Va trebui tă 
initios® câteva acțhml la căminul 
cultural tn care să vorbim, din 
xx3u, despre călătorie, al intmsi- 
ficăm edacația tn aceat lem (pî- 
nă acum nu »-a întreprins nlmlr 
— nj-.).

D. Oleaeu : Am știut ti not de 
frjtfmpjira, dar n-am actionăt la 
timp. Vom inter*ml ca autorita
te tatelarâ. Cauza este mai gene
rală. Ea se explică prin climatul 
familia]. Mai tint părinți (căzni 
St Badea) care-și rețin fetele de 
la școală sub pretextul d, ori
cum, le vor mărita.

Xe-am adresat, printre alții, d 
«nor intelectuali ai tatohu si ™ 
poți încerca ded! un sentiment 
de jenă la fefal indiferent cn ca
re pri\-esc aorartă ctuițje. Medi
cul Constantin Majcan : ^Eu 
le-am eliberat certificate, dar

Șl AFACERE
Bs-am rii că le trebuia dispensă 
de vin ti. Ml ie pare că fata e 
■erioaiă. Nu jtlu, zău, ce le-am 
rit". Sebastian Constantin» cu, 
profesor : .Am aflat din întâm
plare. Am rîi de-așa povesta-.

Comentariile «înt inutile I
Dupft părerea noastră însft, si

tuația cete mult mai gravă declt 
înțeleg cei din jur, și reflecți 
cu fidelitate munca educa
tivi care se desfășnari atât la că
minele culturale din cele două 
sate dt ii în organizația U.T.C. 
între bind dțiva tineri din cele 
două organizații U.T.C. despre 
cele relatate am aflat cu surprin
dere că „s-au distrat" do minune. 
Atât ! Nu s-au alarmat, n-au tras 
învățăminte, n-au întreprins ni
mic. Se pot socoti ei absolviți da 
răspunderea care le revine, deo
potrivă jj lor ? Și oare această 
situație poate trece deja în a- 
mintirea satului drept o glumă 
puțin trăznită și atât ?

Domnea voastră ce pftrerar a- 
veți ?

POVESTEA 
POAMELOR

(Uwuzr® din pag. I)

umpluji cu mirodenii. Pofti
ciosul și rafinatul Nicolae Fi- 
limon ne-a lâsat în „Ciocoii" 
lui imagini ale unui oraș în 
care ritul de viațâ autohton, 
înstâpînit de bătrînii bâtrîni- 
lor noștri se devâlmâșea cu 
abur de Bizanț și cred câ ne 
va fi dat sâ înțelegem de ce 
erau atît de îneîntați câlâtorii 
de. demult cînd câldtoroau 
prîn țârii© române.

Umbla însâ vorbe cum câ 
Piaja de flori ar urma fâ 
fie sacrificatâ, mutatâ în- 
tr-altundeva. Poate câ arhi
tectura ei ar distona, aldtu- 
ratâ de hanul lui Manuc dar 
nu avem mijloace s-o gustâm, 
cu chip schimbat ? Fîindcâ în 
fiecare dimineatd, pe tara
bele ei se reediteazâ cu alte 
întîmplâri pagini din „Po
vestea poamelor’ a luî An
ton Pann. El a imaginat 
(dupfi sugestii oferite de un 
text popular grecesc) un di
van al poamelor și n-ar tre
bui ca de sub zidurile nou 
vâruite cu „vechi" ale hanu
lui sâ lipseascâ cinstitele și 
luminatele „obraze" ale crâ- 
iesei Gutuia, a „pîrcdlabu- 
lui Strugure" ori a Fasolei 
celei „postnice". Fericitul 
Pann scriind despre Ingîm- 
fata Varzâ, bfirboasa Ceapâ, 
cuvioasa Linte, ori împăra
tul Piper a impus o mitolo
gie a lumii bucatelor de o 
unicâ, netâgâduitâ origina
litate.

Dupâ o iarnâ prelungită 
absurd. în zile sorocite a fi 
ale primăverii, ochiul bucu- 
reșteanului întâlnește verdele 
crud al legumelor, roșul de 
singe iepuresc al primelor 
tomate $i culorile puiesc, se 
multiplică grandios, învâpâ- 
ind arbori încâ pustii de 
frunze, case mohorîte ori 
caldarîme cenușii și așa, se 
deschide o fereastră spre 
Bucureștii frescelor voioase.

Să lăsăm ca inima pieței, 
pîlpîind alături de zidurile 
cu irizări de algă marină, 
să , împodobeascâ oropsita 
oglindă a Dîmboviței, rîul 
credincios și nealintat care 
spală picioarele de piatră 
și de râdâcini ale orașului 
nostru cel drag...

IN curînd pe ecrane

S.UA


Delegația de partid și guvernamentală 
română a depus o coroană de flori

in Comitetul 
celor 18

la Mausoleul lui Lenin
MOSCOVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Marți după-amia- 
ză, delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus o 
coroană de flori și a vizitat 
Mausoleul lui V. I. Lenin din 
Piața Roșie.

La ceremonie au fost prezenți 
V. N. Novikov, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., K. N. Grișin. prim-vice
președinte al Comitetului contro
lului de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., D. M. Gvisiam, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru știință și tehnică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai am
basadei Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.

Adunarea festivă

de !a Moscova
consacrată celei de a 99-a aniversări

a nașterii lui

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : La Moscova a a- 
vut loc o adunare festivă consa
crată celei de-a 99-a aniversări 
a nașterii lui Lenin. La adunare 
au luat parte veterani ai partidu
lui comunist, muncitori, repre
zentanți ai intelectualității, 
membri ai corpului diplomatic.

In prezidiul adunării au luat 
loc Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgomîi și al ți 
conducători sovietici. Au luat, de 
asemenea, loc în prezidiu tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat și

V. I. Lenin

Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
precum $i conducători din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mani, R_ P. Mongolă, Polonia, 
Ungaria, sosiți la Moscova pen
tru a participa la sesiunea Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Raportul consacrat celei de-a 
99-a anh-enări a nașterii lui V. L 
Lenin a fort prezentat de L V. 
Kapitonov, secretar al CC. al 
P.CU5.

In încheierea adunării, cei 
prezeup u atâvtat la un p fugi am 
artistic susținat de artiști ai tea
trelor din Moscova.

Turneul lui U Thant

CUI A Awd d'O brapal ■tea! brii tronsoanelor cuptorului de clincher livrat de România pen- 
tni Fabrica da ciment din Sânii ago de Cuba

Orientul Apropiat
O INCIDENTE ISRAELIANO - IORDANIENE • DECLARAȚIILE

LUI U THANT

Noi incidente 
in Irlanda de Nord
Vor fi dislocate forte ale O.N.U.?

După cl pL-fK. câ oiștea 
a fosx restabilită în Irlanda 
de nori not scene de vso- 
ie=țâ s-au produs luni 
noapeea la Belfast. unde 
dctnnr.cranii au rya: 
grenade de mină dseă pos- 
txfe de ritmate în
cartierri esteiie ai orașu- 
hti.

Incidentele au izbucnit in 
in care citeva 

sute de persoane s-au adu
na: In fața localurilor po
liției pentru a lumina pe
tiții de protest împotriva 
-actelor brutale- ale forțe-

nionist al premierului 
O'Neill din Irlanda de nord 
s-a întrunit ieri pentru 
a dezbate noi măsuri sus
ceptibile să liniștească spi
ritele. In cercurile guver
namentale din Belfast se 
lasă să se înțeleagă că ar 
putea fi satisfăcută cererea 
principală a populației ca
tolice nord-irlandeze de a 
■vea drepturi electorale e- 
gale cu toți ceilalți cetățeni 
ai Regatului Unit. Acest 
lucru ar însemna abolirea 
actualului sistem electoral 
care elimină de la vot un

GRUPUL DE STUDENȚI 
ROMANI aflați la studii la 
Colegiul Imperial de Științe 
și Tehnologie al Universității 
din Londra a organizat o 
seară culturală românească 
in localul Clubului studen
țesc international din capi
tala britanică. Au fost pre
zentate filmele „Vacanțe în 
România pentru tineret*4 și 
„Reportaj din Tara Bîrsei". 
Ansamblul folcloric din Thu
rrock a interpretat o suită 
de dansuri populare româ
nești.

Cu aceeași ocazie, în sala 
clubului a fost organizată o 
expoziție de fotografii inti
tulată „Vestigii ale civiliza
ției daco-romane pe terito
riul României*1 și de obiecte 
de artizanat.

Seara românească s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces în rîndul celor aproxi
mativ 200 de studenți englezi 
și străini care au participat 
la această manifestare.

• TEL AVIV — Aviația isra- 
eliană a bombardat marți dimi
neața două «tații de radar am
plasate în teritoriul iordanian, 
precum și două baze ale forțe
lor de guerillă palestiniene, si
tuate, de asemenea, în Iordania, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
al comandamentului militar de la 
Tel Aviv.

Purtătorul de cuvînt a mențio
nat, totodată, că unitățile anti
aeriene iordaniene au doborît 
un avion israelian.

e AMMAN — Avioane isra- 
eliene au bombardat marți dimi
neața regiunea iordaniană Ilma- 
zar, în districtul Karak, precum 
și împrejurimile localității Irbid, 
a declarat un purtător tie cuvînt 
al armatei iordaniene. El a pre
cizat totodată că unitățile iorda
niene antiaeriene au intrat în 
acțiune doborînd două avioane 
inamice.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al O.N.U. a declarat că 
secretarul general, U Tharut, 
„este serios preocupat” de 
securitatea observatorilor
O.N.U. din zona Canalului de 
Suez ca urmare a duelurilor 
de artilerie ce au avut loc aici 
în ultimele săptămîni. El a 
adăugat că „numai printr-un 
miracol" nici unul din obssr- 
vatorii O.N.U. nu a fost ucis 
în cursul schimburilor de 
focuri dintre trupele israeliene 
și egiptene, doi observatori 
fiind ușor răniți. în schimb, 
mai multe posturi de control 
ale O.N.U. au fost distruse 
sau grav avariate.

Pe de altă parte, surse de la 
O.N.U., citate de agenția 
Reuter, au indicat că repre
zentanții celor patru mari pu
teri au subliniat, în cursul

reuniunii lor de luni, necesi
tatea unei soluții urgente a 
conflictului din Orientul Apro
piat. Sursele au declarat că 
adjuncții ambasadorilor la 
O.N.U. ai Franței, Marii Brita
nii, S.U.A. și U.R.S.S. elabo
rează în prezent un raport 
privind problema refugiațiloa* 
palestinieni. Ambasadorii con
tinuă studierea răspunsurilor 
date de Israel, Iordania șl 
R.A.U. la chestionarul ce le-a 
fost remis luna trecută de 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, și lu
crează la elaborarea textului 
unei „Declarații de Intenții", 
care va fi supusă părților 
aflate în conflict.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat marți un ra
port special Consiliului de Secu
ritate în legătură cu situația din 
zona Canalului de Suez. U Thant 
menționează că timp de 12 zile 
consecutiv s au produs încălcări 
majore ale rezoluției Consiliului 
de Securitate privind încetarea 
focului, în numeroase cazuri 
schimbul de focuri desfășurîn- 
du-se de-a lungul celei mai mari 
părți a Canalului. Secretarul ge
neral menționează totodată că a 
fost utilizat armament greu. „în 
asemenea împrejurări mi se pare 
ca singura concluzie care se de
gajă este de a constata că înce
tarea focului, ordonată de Consi- 

•liul de Securitate, a devenit a- 
proape total ineficientă în secto
rul Canalului de Suez și că în a- 
cest sector există în mod virtual 
o stare de război activ, așa cum 
indică de altfel și rapoartele ob
servatorilor sus-menționați", so 
apreciază în raportul secretarului 
general al O.N.U., U Thant.

Secretarul general al 
O.N.U. U. Thant va în
treprinde, începînd de 
joi, un turneu în unele 
țări din Europa.

Prima escală o va face la 
Londra, unde se va întâlni cu 
ministrul de externe britanic, 
Michael Stewart, și va lua cu
vin tul la o adunare a Asociației 
britanice pentru Națiunile Uni
te. El va pleca apoi la Roma, 
pentru a prezida, între 28 și 30 
aprilie, lucrările sesiunii anuale 
a Comitetului de coordonare a 
instituțiilor specializate ale 
O.N.U. Tot în Italia, U Thant 
va face o vizită oficială, în

cursul căreia v> fi primit de 
președintele Ctaseppe Saragit 
ti va a^fta Iii tie raderi cn pnmn] 
mi nistru. M*rwm Rumor, și ca 
ministrul de externe, Pietro 
Nermi- In cadrul wehtjașț tur
neu. U Thant va sosi h Geneva, 
pentru a asista h o cmaote 
coKaeEaîă cefe de-a 5D-a ■»- 
vexsări a «uțiT?.3r“,
uimind să se- fa New
Toră: in seara -n'^r A» ( maL

wrtfe d fe burta pe ca pro-

Pentru securitate
și cooperare 

europeană
Sesiunea 

pregătitoare 
de la Viena

VIENA 22. — Corespondentul 
Ageipres, P. Stăncescu, transmi
te : fn zilele de 19 și 20 april» 
a avut loc la Viena cea de-a 
20-a sesiune pregătitoare a con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, care va avea 
loc pe plan neguvemamental în 
zilele de 10—12 octombrie 1969 
în capitala Austriei. Au partici
pat reprezentanți ai opiniei pu
blice din 19 țări europene, prin
tre care și din România. în ape
lul adoptat de sesiune se subli
niază importanța convocării aces
tei conferințe, menite să creeze 
un climat propice negocierilor 
între guverne în vederea asigu
rării securității și cooperării eu
ropene.

NIGERIA:

M explicai |i ai I-* 
aritau ™ hafevatati «■ 
cifet deferirpnc. total ■

m penfeii cm fe pe
trec tfeerii refeci atei • ci 
*» fefea*. «r tafennU pife 
■ean dnia : pe «rr rarii.

fe'n. pe 1 alga. ta ex-

din țââle 
socicdiste

Un punct pe
malul Volgăi

lor de ordine cu ocazia in
cidentelor de s im hi ti de la 
Londonderry.

Cercuri informate irlan
deze afirmi că guvernul de 
1> Dublin ar avea intenția 
să solicite dislocarea unor 
forțe ale OJi.U. în Irlanda 
de nard, susținînd că poliția 
no rd-irlandeză nu mai este 
In măsură să mențină or
dinea, iar intervenția tru
pele r britanice nu poate 
deci: să intensifice con file - 
tiiL De fapt, in opuus gu
vernului de la DubJ .n pre
luarea de către trupele bri- 
tarjee a controtuhii to Ul
ster ar reprezenta un JH 
mestec In treburile interne 
ale Irlandei*.

Condtacerea Partidului u-

Qumăr apreciabil de catolici.
După ce a ascultat ieri o 

expunere a ministrului de 
interne, Callaghan, asupra 
tulburărilor din Irlanda de 
nord. Camera Comunelor a 
dezbătut ieri această pro
blemă timp de trei ore. 
Guvernul laburist nu are 
de făcut fața unor dificul
tăți parlamentare deosebite, 
deoarece opoziția conserva
toare și-a exprimat deja 
acordul cu politica guver
namentală in Irlanda de 
nord și cu măsurile adopta
te de guvernul de la Bel
fast. Se reamintește de alt
fel că Partidul unionist al 
premierului O'Neill este un 
fel de filială a Partidului 
conservator în Irlanda de 
nord.

ISRAEL loiagina din Tal Aviv

Rînd pe rînd institu
țiile financiare—ban
care din S.U.A.. Olan
da, Belgia, Anglia,
R. F. a Germaniei au 
anunțat ridicarea taxei 
de scont. Deși la pri
ma vedere s-ar părea 
că este vorba numai 
de o operație pur fi
nanciară, în spatele 
deciziilor privind taxa 
de scont (suma de bani 
eare reprezintă dobin- 
zile La un împrumut) 
se ascunde însă a lup
tă antâinfiafiaiifată. de
clanșată pe malurile 
Patauuenlui și in băn
cile Wall S trec tu lai.

După cum ic știe, în 
lumea finanțelor occi
dentale persistă o anu
mită cantitate de ca
pitaluri disponibile, 
gata pentru a fi plasa
te, în urma unor spe
culații. pe orice piață 
aducătoare de profi
turi suplimentare. Ast
fel dacă recent în
S. U.A., băncile princi
pale au hotărît să a- 
corde un spor taxei 
de scont am asistat la 
o fugă a acestor capi
taluri speculative spre 
Statele Unite, unde 
prin împrumuturi se 
obțin în prezent do- 
bînzi mal mari. Hotă- 
rîrca luată de Statele 
Unite are drept scop, 
oficial recunoscut, 
combaterea tendințe
lor inflaționiste, deve
nite presante în spe
cial ca urmare a creș
terii alocațiilor milita
re pentru finanțarea 
războiului din Viet
nam. a reducerii pro
ducției în sfera civilă 
in favoarea furnituri
lor de război.

Potrivit ziarului LE 
FIGARO, măsurile an- 
tiinflaționiste luate de 
administrația Nixon 
„nu sînt în esență de 
ordin monetar ; ele tiu 
de fapt de politica eco
nomică si socială a 
statului respectiv. Prin 
„scumpirea banilor", 
cum mai este denumi
tă ridicarea taxei de 
scont, oficialitățile de 
specialitate din S.U.A. 
au sperat într-o limi
tare a creditelor, deci 
pe «deva și îatr-o 
reducere a inflației. 
Insă, scumpirea ba*l-

FIGARO). A început 
un adevărat exod al 
capitalurilor spre Sta
tele Unite. Tarile Eu
ropei occidentale au 
trecut la rîndul lor la 
adoptarea unor măsuri 
de apărare, in vederea 
stopării transferului de 
capitaluri vest-europc- 
ne peste Atlantic, 
în Italia, deși nu s-a 
hotărît majorarea ta
xei de scont, an fost 
adoptate măsari se
vere pe linia exportă
rii capitalurilor In 
străinătate. In plus, 
băncilor particulare

Preludiul unor 

furtuni monetare?

lor" antrenează fn pa
ralel o Încetinire a rit
mului investițiilor, a 
dezvoltării economice, 
o creștere a costului 
vieții. Scumpind credi
tele. încercînd să do
molească avalanșa
cererilor de noi îm
prumuturi interne, 
S.U.A. au lăsat o por
tiță de intrare capita
lurilor străine. ca
re an „simțit" a- 
tractia irezistibilă e- 
xercitată de piața a- 
mericană asupra dis
ponibilităților de pe 
vechiul continent" (LE

11 s-a Impns un regim 
strict pentru „repa
trierea" tuturor dis
ponibilităților aflate 
în conturile băncilor 
străine. R.F.G., una 
din țările unde se 
menținea pînă recent 
una din cele mai re
duse taxe de scont, a 
luat hotărîrea de a 
majora rata dobînzi- 
lor cu un procent. 
Semnificativă în acest 
sens este ei poziția 
exprimată într-un 
raport al „Bundes
bank" în care se soli
cita guvernului, pen

tru a nu crea dificul
tăți economice inter
ne, să limiteze spriji
nirea monedelor occi
dentale aflate în difi
cultate. Măsuri simi
lare de ridicare a ta
xei de scont au adop
tat si băncile elveție
ne.

Escalada continuă 
a taxei de scont a stâr
nit o îngrijorare pro
fundă. Ceea ce, pare, 
că a ridicat cele mal 
multe Întrebări fn ac
tuala „spirală a aeum- 
pirii banilor* este 
..climatul monetar 
inter occidental care 
devine tot mai încăr
cat cu flecare rl“. căci 
o „nouă criză este în 
germeni* opinia COM
BAT.

Un pericol conside
rabil câte deja previ
zibil. Presa franceză 
scria că presupunind. 
în cele din urmă, că 
taxa scontului, redu
cerea cheltuielilor
bugetare. creșterea 
exporturilor S.U.A. 
vor reuși să reducă 
inflația pînă în toam
nă, în acest caz, un 
imens reflux de capi
taluri spre Europa 
occidentală este de 
așteptat. Acesta va 
putea provoca noi 
speculații al căror dez- 
nodămînt dramatic pe 
piața financiară vest- 
europeană nu-1 pot 
pronostica nici chiar 
cei mai optimiști sus
ținători ai actualului 
sistem monetar inter- 
occidental. (COMBAT).

IOAN TIMOFTE

a GUYEBSATOKL'L gene
ral al Maltei, Sir Maariea Dar- 
w La pricii marți pe amba- 
oaAar^ RepateUcii SacUlfate Ra- 
măj^ fc Mihi Carael
■■rtâeă. te lecăiară ea plecarea 
aa AefinJtiTă dia această țară* Ca 
aeeA prilej a arat lae a eaavar- 
Hre eardxală-

De aseaieaea. primal minîaira 
bJ Maltei Gears Bars Olivier. 
La primit pe aatbasadcral Re- 
măairi. iatr-a vizită de răaaai

s c u “t

Lupte in jurul 
Umuahiei

UMUAHIA 22 (Agerpres) Pri
ma divizie a forțelor federale 
nigeriene continuă să înainteze 
spre Umuahia, principalul cen
tru politic și administrativ al 
Biafrei, transmite agenția France 
Presse, citind surse din Lagos — 
capitala Nigeriei. înaintarea uni
tăților federale întâmpină însă o 
puternică rezistență din partea 
biafrezilor. ceea ce face să se 
creadă că Umuahia nu va cădea 
sub controlul federalilor chiar 
așa de curînd. Atât comunicatele 
de la Lagos, cît și cele de la 
Umuahia confirmă că luptele din 
jurul Umuahiei sînt deosebit de 
violente. Trimisul special al 
agenției France Presse, Franțois 
Mazure, transmitea marți de pe 
aeroportul U.L.I., deținut de 
biafrezi, ca acum Umuahia este 
bombardată de federali.

In ultima săptămînă o dată 
cu intensificarea acțiunilor din 
cadrul ofensivei trupelor fede
rale, au căzut localitățile biafreze 
Uzuakoli, Amaokwe, Ahaha, 
Ngu, Ovim, Ezukwu și Bende,

A trezc> nerea. prâ tea
tral aragalri. Am trecort. **■- 
dar. dia pe Itegi ■■■■-
menial Ini Masa DjalH. in- 
linfuit in rirraă ghbapztl 
dar caniinnind parei «4-și 
strice versurile ii pe linei 
tirul! Kremlin wl ai din pfa|a 
centrală a Kaxannlnj. Cu pu
țin înainte de a ieri din ara», 
mi-am oprit luci edili pri
virea pe Monumental eroilor 
eăxuți : nn cm eare. înainte 
de căderea definitivă, se mal 
ipriiiaă inel intr-a mină. Iar 
cu cealaltă vrea să se a*a|e 
de ceva, poate de ealeana de 
alături. Înaltă de 4fl de ne
tei, eare îi continuă astfel 
(estul. în ana. Apoi drumul, 
drumul acela eare m-a in
solit cn fidelitate într-e di
mineață de iarnă rusească, 
tăiat de-a dreptul printr-c 
pădure nesfirșiti, (1 m-a de
pus la intrarea în tabără.

Am dat cura invitației șl 
am intrat. Un adevărat oră
șel al piticilor, multicolor, 
ml-a ieșit din toate părțile 
în întâmpinare. Zeci de că
suțe, de fapt cincizeci, după 
cum aveam să aflu apoi, de 
diferite forme și mărimi, se 
risipeau pe potecile pădurii 
pînă undeva unde nu se mai 
vedeau dintre copaci. Un fel 
de camping de pe la noi, 
însă la alte dimensiuni. Ca
pacitatea sa maximă este de

carta ia hrsrili ir galo de 
nomele Ini Lcnm. la »S*- 
W-ttd- (nn fel da _SărM- 
•nare a reenilei-, tnOifte- 
mUX

Am fast astlel manor, deri 
nn am stal deefi ■ diminea
ță in tabără, la ■ vacantă în
treacă. am fanați! eu gia- 
dnl en privirea fiecare tâ
năr nasM aici la odihnă, i-Mgi 
văxnf eii de Hne ne înțelegeau 
in Hoahajnl aiit de grăitor al 
gesterflur și Tinetelor și cum 
ae înțelegeau. parcă mal 
mult, ciad deveneau adver
sari pe terenul de vele! sau 
la biliard. La un moment 
dat mi s-a vorbit și despre 
proiectai de a se mal cons
trui tneă un număr mare da 
căsuța : in partea aceea — 
mi s-a spus, iar mișcarea 
mîinil. arătindu-ml pădurea 
din stingă drumului, parcă 
le și presăra, una cite una. 
la locul lor.

La plecare m-am uitat În
delung, Înapoi, urmărind 
cum orășelul se pierdea In 
decorul alb al iernii rusești. 
Acum, desigur, totul arată 
altfel, fn lumina acestei pri
măveri linii șl în zgomotul 
mieilor lucrări care au în
ceput, probabil, deja. Tabăra 
de pe Volga se pregătește din 
nou să-și Intîmpine întâii 
oaspeți.

D. MATALA

a MINISTRUL paștelar si te- 
leeMuieatiîter al RoazâaieL 
Mîhaj Bălăaesea a Basil La 
Belorad Latr-e vizită la invita
ția CaaiilialBl de poată și teie- 
MMuiralil dte R-SJ’J.

La aaaire oaspetele a fost la- 
tâmpteat de PrvezlaT Variile- 
viei, director seaeral al poște- 
lar șl tel ere nranieat filer, repre
zentanți ai Bec re Cariatei ai de 
Stat pentru Afacerile Externe ri 
alte penoaae oficiale. A fost, de 
asemenea, prezent ambasadorul 
Româaiei L Belgrad. Aurel 
Mălaăaao

• MAI MULTE PERSONALI
TĂȚI ale regimului saigonez, 
printre care ministrul apărării, 
Nguyen Van Vy, au fost grav 
rănite în cursul unui accident 
de avion, care a avut loc luni 
după-amiază pe aeroportul de la 
Vung Tau. După cum precizează 
agențiile de presă, avionul a luat 
foc în momentul decolării.

O MINISTRUL DE EXTERNE 
al Arabiei Saudite, Omar el

Saqqaf. a plecat marți spre Te
heran, unde urmează să între
prindă o vizită oficială, consa
crată examinării unor probleme 
de interes comun. Surse din 
Ryad menționează, în legătură 
cu aceasta, că în cadrul întreve
derilor care vor avea loc la Te
heran va fi evocată criza irano- 
irakiană, provocată în urma a- 
gravării disputelor de frontieră 
dintre cele două țari și că mini
strul saudit de externe ar pu
tea încerca o mediere a acestui 
conflict.

• REPREZENTANTUL SPE
CIAL al secretarului genera.] al 
O.N.U. în Cipro, Osorio Tafall, 
a sosit Ioni seara la Ankara, 
nnde va avea convorbiri cn re
prezentanții guvernului torc.

„Am fost însărcinat de secre
tarul general al O.N.U. a spus 
Osorio Tafall — să examinez, 
împreună cu guvernele de Ia 
Ankara și Atena, ultimele ele
mente care au intervenit în e- 
voluția problemei cipriote șl a 
vedea ce se poate întreprinde de 
către Organizația Națiunilor U- 
nite pentru reglementarea cît 
mai urgentă a acestei probleme 
avind în vedere, printre altele, 
cheltuielile mari legate de sta
ționarea forțelor O.N.U. In 
insulă".

• IN DECURS DE 40 DE ANI, 
societățile petroliere străine au 
acumulat față de statul colum
bian datorii de două miliarde

dolari, a declarat Enrique Pardo 
Parra, fost ministru al minelor 
și petrolului. El a menționat ca
zul societății americane „Texas 
Petroleum", care plătește pentru 
fiecare baril (aproximativ 150 
litri) extras în zona Putumayo 
doar 21 de cenți.

Fostul ministru și-a exprimat 
sprijinul față de poziția guver
nului peruvian, care a expropiat 
bunurile societății americane 
„International Petroleum".

• IN LARGUL COASTELOR 
Norvegiei au început luni seara 
manevre militare navale ale

N.A.T.O., a anunțat un purtător 
de cuvînt militar al Alianței at
lantice. La aceste manevre par
ticipă 50 de nave militare apar
ținând Statelor Unite, Marii Bri
tanii, R. F. a Germaniei, Olan
dei. Danemarcei și Norvegiei. 
Manevrele vor dura pînă la 2 
mai.

• NUMĂRUL VICTIMELOR 
provocate de uraganul care s-a 
abătut recent asupra părții ori
entale a Pakistanului se ridică 
Ia 917, anunță un bilanț oficial 
dat publicității la Dacca. Numai 
în împrejurimile orașului Dacca 
au fost scoase de sub dărîmături 
cadavrele a peste 250 de oameni, 
printre care mulți copii. Statis
tici neoficiale apreciază nu
mărul victimelor ar depăși cifra 
de 1 500, iar cel al sinistraților 
ar fi de 700 000.

--------------------------------------------1

Proiectul unui pod 
peste strîmtoarea Bering

T. T. Lin. cunoscut Inginer și profesor la Universitatea din 
California, a propus construirea unui pod cu o lungime de 
80 km peste strîmtoarea Bering, între Statele Unite și Uniunea 
Sovietică. EI a arătat că, potrivit studiilor preliminare, construi
rea unui asemenea pod este posibilă cu actuala tehnologie șl 
ar costa aproximativ 1 miliard de dolari.

Prof. Lin a anunțat crearea unei fundații pentru sprijinirea 
acestui proiect. EI a spus că un astfel de pod ar permite unei 
persoane să călătorească cu automobilul, fără nici o transbor- 
dare. de la San Francisco sau Buenos Aires pînă la Moscova 
sau Faris. „Efectele fizice și psihologice ale unui asemenea pod 
asupra păcii și unității mondiale ar fi deosebite", a declarat Lin. 
„Oamenii vor constata că noi putem realiza și construcții pașnice 
de mare anvergură, nu numai proiecte militare".

Un număr de 250 condu
cători ai asociațiilor studen
țești din S.U.A. au remis 
președintelui Richard Nixon 
o declarație în care protes
tează împotriva continuării 
războiului din Vietnam și 
afirmă hotărîrea lor de a 
nu servi în forțele armate 
atîta timp cît acest război 
va continua. Studenții, apar- 
ținînd unor asociații de di
ferite tendințe, au afirmat că 
„nn pot participa la un răz
boi pe care îl consideră i- 
moral și nedrept". „Expri
măm în mod public și colec
tiv — au adăugat ei — inten
ția noastră de a refuza în
rolarea în forțele armate șî 
de a ajuta pe cei care vor 
hotărî să se opună efectuării 
serviciului militar".

Pe de altă parte, într-o 
scrisoare care însoțește a- 
ceastă declarație studenții au 
adus la cunoștința președin
telui Nixon preocuparea lor 
față de lipsa de progrese re
alizate în căutarea păcii șl 
atrag atenția asupra faptului 
că Administrația Nixon 
„riscă să se identifice cu po
litica de război pe care a 
moștenit-o". Liderii organi
zațiilor studențești au propus 
o retragere substanțială a 
forțelor americane din Viet
namul de sud ca o dovadă 
a validității angajamentelor 
în favoarea păcii luate de 
președintele Nixon în dis
cursul său inaugural.

In același timp, s-a anun
țat c& doi agenți recrutorl 
ai Infanteriei marine ameri
cane sînt reținuți de luni 
întruna din clădirile Uni
versității Princeton de către 
studenții care protestează 
împotriva recrutărilor în ar
mata S.U.A.
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