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De la declanșarea întrecerii 
care a antrenat organizațiile 
U.T.C. de pe întreg cuprinsul pa
triei s-a scurs de acum un tri
mestru. Despre întîiele rezultate 
se poate vorbi, de cîtva timp, da
că nu cu intenția unui bilanț, cel 
puțin pentru precizarea direcții
lor în care trebuie concentrate e- 
forturile viitoare.

Angajamentele organizației ju- 
de‘i<W de partid Iași au mobilizat 
întreaga putere de muncă și ra
pacitatea orgaipzațiilof de tine
ret ale județului, care și-au for
mulat, la rindul lor, propri'il 
răspuns, înscriind la loc de 
frunte, între obiectivele 
mai însemnate, realizarea 
depășirea sarcinilor celui de 
patrulea an al cincinalului.

cele 
$i 
al 

Ca 
urmare, prevederile referitoare la 
depășirea planului unităților eco
nomice, ca și cele privind reali
zarea unor importante economii 
sau sporirea aportului tinerilor în 
producție au trezit un amplu si 
însuflețit ecou în conștiința tine
retului muncilor ieșean, contribu
ind la stimularea și întreținerea 
unei permanente atmosfere de în
trecere între organizații.

Pornind de la faptul că o 
primă condiție pentru obținerea 
unor bune rezultate este cunoa- 
stenjL precisă a obiective
lor care este chemat să con
tribuie, Comitetul municipal Iași 
al U.T.C. a popularizat angaja
mentele sale într-o formă adec-

vitt. moiabzatrnre. tipiriod un 
afiș ia rare tint ai mate cele mai 
importante xngasaamite privind 
abținerea de beneficii peste plan, 
realizarea nnnr economii, luarea 
to păstrare socialistă, de către 
echipe de tineret- a unor mașmi 
ti utilaje ti altele. Acest *fiș  a 
fost apoi difuzat în toate organi
zațiile din municipiu, constituind 
un punct de plecare concret în 
organizarea dezbaterilor din adu
nările generale ale organizațiilor 
din întreprinderile ieșene. care 
l-au defalcat $i l-am completat 
fanbogățindu-1 fiecare cu sarcinile 
sale specifice, precis formulate.

Aceste acțiuni $i-au dovedit 
eficienta în realizările rare 
și-an făcut apariția pe agen
da întrecerii dintre aigaui- 
zatiile U.T.C! AstfeL tinerii urm
ători de la Uzina ii t miigri an 
reușit să r rnnnmi—arri tot mai 
mari cantități * de metaL iar 
membrii schimbului B al lec
ției profile, colectiv format nu
mai din utedști, depășesc ritmic 

- planul -lunar cu peste 3 Ia suta, 
asa cum s-au si angajat, în adu
narea organizației lor.

Prin instalațiile preluate în păs
trare proprie de tinerii de la fa
brica ..Țesătura" — 48 de răz
boaie de tesut, 12 mașini lami
noare, 15 mașini de pieptănat 
etc. — tineretul angajat în cir
cuitul neîntrerupt de creștere a 
producției, a reușit sâ dea peste 
plan peste 2 800 kg fire și 3 000 
m.p. țesături de calitate superi
oară. Astfel de rezultate, apre-

Centrul de calcul al Direcției centrale de statistică. Sala de perforare 
a cartelelor
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Lucrările sesiunii Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 aprilie. la Moscova au 
continuat lucrările sesiunii Con- 
libuloî de Ajutor Economic Re
ciproc la care participă conducă
torii partidelor comuniste și mun
citorești și șefii guvernelor din 
Repubbra Populară Bulgaria, Re
public*  Socialistă Cehoslovacă, 
R« publica Democrată Germană, 
Republica Populară Mongolă, 
Rrpublica Populară Polonă, Re
publica SocialiRomânia, Re
publica Populară Ungară și U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socaiste.

A continuat examinarea pro
blemelor privind perfecționarea 
continuă a formelor și metodelor 
de colaborare a țarilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.

La ședință au luat cuvîntul 
tovarășii Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al C.C. al

P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Oldrich Cernik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului Federal 
al R. S. Cehoslovace, și Jumjaa- 
ghiin Țed^ibal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Schimbul de păreri s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească.

Ședințele sesiunii vor continua 
la 25 aprilie.
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ti tactul cu rare partidul nos
tru a știut să desprindă, din 
pfimnl moment, mesajul și 
sensul efervescentei studen
țești, să stabilească fără 
greș dâaăațpil fecund între 
generații, dialog a cărui strâ- 
kacită confirmare este tocmai 
această Conferință.

mărgini să subli- 
iutuiția exactă.

faptul ca viitorii intelectuaii 
ai țârii se preocupă cu atîia 
seriozitate de problemele 
volutiei culturii noastre". Ei 
au oferit, într-adevăr, o ima
gine tonică, iar celor vizați, 
un test dur în legătură cu 
gusturile, dorințele și exigen
țele uneia din cele mai în
semnate păr(i a publicului re
ceptor de * ”

STUDENȚII Sl
•)

CULTURII

CARNET
DIURN

PE OGOARELE JUDEȚULUI ILFOV esența sa 
favorabil.

din partea studenților care 
au luat cuvîntul, a imperati
velor dezvoltării culturii 
noastre in ceasul de față, fer
mitatea și expresia nealambi- 
rată pe care au dat-o do
leanțelor lor și prin care au 
îndreptățit sentimentul gene
ral formulat de tovarășul 
MCOL\E CEAUȘESCU în 
cuvintele: „Este îmbucurător

cultură. Rețin, din 
luările la cu- 
vînt, cele spuse 
de studenta clu- 

A ur e - 
Sălăjan : 

„Nu putem fi 
de acord cu al
ternativa unui 
intelectual închis 
ermetic în crus
ta mărginită de 
hotarele specia
lității sale, ple
dăm pentru un 
intelectual care 
după ce a pășit 
amfiteatrul cu o 
zestre aprecia
bilă de cunoș
tințe sa fie o 
prezența activă 
în viața politică 
și culturală a 
societății, un om 

înțeleagă și să a- 
adecvat procesele

capabil să 
precieze 
contemporaneității". Ele de
finesc spiritul general al 
Conferinței, 
esențialmente 
contemporană

Ce înseamnă talent ? O 
aptitudine ? O aptitu
dine specială pentru 
ceva ? Cine are ta

lent $i cine nu ? Talentul 
reprezintă arta sau și alte 
domenii ? Nu există și talent

/

Colectivul Uzinei 
de reparații din 
Năvodari studiază 
posibilitatea însu
șirii procesului de 
fabricație a încă 
250 de repere noi. 
în mare parte piese 
de schimb 
tractoarele 
combine și alte u- 
tilaje provenite din 
import. De ase
menea, s-a trecut 
la fabricarea con-

UTILAJE NOI

pentru 
„Fiat“,

In ciuda vremii capricioase 
din ultimul timp. în cele m*J 
multe nrutătl 
de tul Ilfov,

sezon a-a
datele ce se centra1 izează seară 
de seară La Direcția agricoli 
județeană, se constată că meca
nizatorii. cooperatorii, inginerii 
si tehnicienii de pe ogoare fo
losesc fiecare zi. fiecare Ceas 
prielnic de lucru în cimp. Ma
rea majoritate a celor peste 24J 
de cooperative agricole de dto- 
ductie au însămînțat in totali
tate culturile din prima urgentă 
precum *i  lucerna, floarea aoa- 
relui gi sfecla de zahăr acum 
lucrind ou toate forțele la se
mănatul porumbului. Pînă în 
seara zilei de 24 aprilie se te- 
sămîntase. pe întregul județ, 
cinca 40 la sută din totalul su
prafeței planificate pentru po
rumb. Patru cooperative agri
cole — Floresti. Hagiești. Jilava 
Si Bragadiru — au terminat 
minatul porumbului.

★
Nu se poate $ti precis 

cooperativă agricolă a pus cea 
dinții primele semințe de do- 
rumb în brazdă : Grădiștea, 
Buturugeni, Bucsani. Merii, 
Petchii sau Căciulați ? Cert esze 
însă un fapt : toate aceste uni
tăți au început însămințatul 
tarlalelor de porumb în aceeași 
zi toate zoresc această lucra
re de cea mai mare însemnăta
te. Consiliul de conducere al 
cooper ai ivei agricole de pro
ducție Grădiștea, în frunte cu 
Gheorghe Savu, președintele, și 
Constantin Belli, inginerul agro
nom. a mobilizat în aceste zile 
toate forțele pentru a urgenta 
semănatul porumbului. Alături 
de el se află mecanizatorii sec
ției I M.A. Grădiștea, condusă 
de Aurel Negrea. care și-au 
propus un ritm de lucru de 100 
de ha pe zl.

La fel, însămi nțatul Țwwi...ibri- 
hii constituie o preocupare de 
cea mai mare importantă la or
dinea zilei sl U C.A.P. Mana
ma. Cose rent Sinești. Putin ei u. 
Vieru și altele ; la toate cele 
II cooperative de producție din 
zona de activitate a I.M.A. Giur
giu. unde există o «trinsfi cola
borare între mecanizatori sl 
consiliile de conducere, aproape 
jumătate din suprafața planifi
cată pmtru porumb a fost în- 
cămînțată. Inginerul șef al aces
tei întreprinderi, tovarășul Stan 
Mixbculeacu. ne-® spus :

— Toate cele 329 de tractoare, 
cite avem, lucrează din

știinfifico-tehnic ? Dar spor
tiv ? Nu există aptitudinea 
excepțională de a te dărui 
sentimental ?

Ba da. Există miliarde de 
aptitudini. De la stupârif și 
pînă la mersul pe bicicleta 
toți indivizii au șonsa talen
tului. Dar indivizii activi. 
Acfiunea, lucrarea, munca, 
iatâ unica forma posibilă de 
vădire a însușirilor. Nu exis
tă talent în sine, talentul 
trebuie demonstrat și, din 
acest punct de vedere, însu
șirea de a-l avea este însu
șirea de a ști sâ muncești, 
talentul este blazonul indi
vidului activ.

La ce folosește talentul ? 
La desâvîrșireo unei acțiuni 
care în condiții normale are 
un final normal, iar în con
diția talentului un final ex
cepțional. Din cinci atleți 
egal antrenați șansa cîștigu- 
lui va reveni aceluia care 
are însușiri, care ore aptitu
dini, care ore mai mult ta
lent. Talentul este deci con-' 
diția și concluzia unei acti-

(Continuare în pag. a ll-a)
(Continuare în pag. a IlI-a)

Investigația prezentă 
consumat pe un traseu ca- 
prinzînd 7 întreprinderi din 
3 orașe (Tg. Mureș, Mediaș. 
Sinaia) și a însumat răspun
surile a 219 muncitori de toa
te categoriile, elevi ai licee
lor serale din localitățile res
pective. In plus, cu scopul 
îmbogățirii informației, s-a 
vizitat și o școală care adă
postește orarul de seară : Li
ceul teoretic „AL. PAPIU 
ILARIAN" din Tg. Mureș. în 
ale cărei clase IX—XII în
vață 469 salariați, majorita
tea tineri, 
finalitatea 
in băncile

140 raportat la «13 membri ai or
ganizației de tineret. O bună par
te dintre absolvenți au trecut 
imediat la școlj tehnice de 
maiștri sau au fost deja promo
vați tehnicieni : 4 Ia M.T., fl la 
I.U.I.U.. 5 la U.EJL H 7 la

T.C34-), „pentru a-mi îmbogăți 
bagajul de cunoștințe și a-mi 
ridica nivelul profesional, poli
tic. cultural” (loan Pascu, lăcă
tuș, T.C-lt). ..pentru a-mi ridica 
nivelul de cunoștințe generale 
In toate domeniile de activitate-,

/

„pentru că avansează tehnica și 
am nevoie în meserie", (Tiva- 
dar Moldovan, electrician, 
T.C.M.).

Cițiva tineri, nu puțini (23), își 
propun țeluri mai mari, dar 
care nu sînt în sensul profesiei

Există o finalitate

PENTRU AGRICULTURĂ

duetelor și a altor 
materiale pentru 
șantierele comple
xului de irigații din 
zona Carasu. între 
noile produse, din 
planul pe acest an 
se remarcă, de ase
menea, stațiile pen
tru încărcarea acu-

mulatorilor și in
stalațiile de vulca
nizare cu grad ridi
cat de manevrabili
tate pentru atelie
rele mecanice ale 
întreprinderilor cu 
profil agricol, elec
tromotoarele pen
tru ventilatoarele

axiale construite 
prin cooperare cu 
Uzina de reparații 
din Brașov, conduc
te pentru irigații, 
al căror diametru 
ajunge pină la 
3 400 " - ’
rea 
utilajelor 
agricultură 
prezenta în 
an circa 86 la sută 
din volumfcl total 
al producției uzinei 
din Năvodari.

pînă
mm. Ponde- 

mașinilor și 
pentru 
va re- 

acest

Obiectul anchetei : 
prezenței tinerilor 
liceului seral.

La prima 
tistice par foarte îmbucu
rătoare. Fabricile METALO- 
TEHNICA (M.T.), IPROFIL 
23 AUGUST, FABRICA DE 
CONDUCTORI (F.C.), ÎNTRE
PRINDEREA UTILAJE INDUS
TRIA UȘOARA (I.U.I.U.), 
TRUSTUL CONSTRUCȚII MON
TAJ (T.C.M.), toate din Tg. Mu
reș, UZINA EMAILUL ROȘU 
(U.E.R.) din Mediaș și UZINA 
DE MECANICA FINĂ (U.M.F.) 
din Sinaia oferă liceelor serale 
un număr considerabil de elevi. 
La Mediaș, de pildă, 80 din to
talul de 480 membri ai U.T.C. 
sînt seraliști, iar la Sinaia

vedere, datele sta- 
par foarte

Fabricile
(M.T.),

practică și morală in
conștiința „seraliștilor"?

•>

U.M.F. La ora actuală, între
prinderea din Sinaia se mîn- 
drește cu 77 bacalaureat!, în 
afara licențiaților și a celor în 
curs de pregătire.

Un mare număr din cei ches
tionați (64), afirmă că s-au în
scris la liceul seral ..pentru a-ml 
ridica nivelul de pregătire ge
nerală" (T. M., constructor

(T. V., lăcătuș. F.C.), „pentru că 
orice tînăr este dator să-și dez
volte multilateral cunoștințele, 
pentru a-și aduce un aport șl 
mai mare la construcția socia
lismului în patria noastră", 
(Aurel Faur, rectificator, U.E.M.), 
„pentru a mă ridica la nivelul 
tehnicii înaintate-. (Constantin 
Piciorea. strungar, U.M.F.), sau

lor actuale, facultatea, licența. 
„Urmez liceul seral pentru a-mi 
continua studiile în vederea ad
miterii în învățămîntul supe
rior*',  (M.U. J., muncitor, I.U.I.U.). 
..După terminarea liceului vreau 
să merg la Academia de Știin
țe Economice sau la Industria
lizarea Lemnului. Condițiile so
cietății noastre ne cer să evo-

luăm", (I. B., tapițer, IPROFIL). 
„Sînt electromecanic, dar vreau 
să mă fac arheolog și fără liceu 
nu se poate. Mă pasionează ar
heologia (M. G., electrome
canic, F.C.).

Din totalul chestionaților, 26 
declară că postul pe care îl o- 
cupă în timpul frecventării se
ralului este considerat ca' ceva 
tranzitor și că speră ca prin 
bacalaureat să înceapă o altă 
carieră profesională, facilitată 
de diplomă. (De remarcat un 
lucru : majoritatea răspunsuri
lor de acest gen provin de la 
salariații altor întreprinderi de- 
cît cele vizitate și au fost culese 
cu ocazia vizitei făcute la Liceul 
„AL. PAPIU ILARIAN" din Tg. 
Mureș). DE CE URMAȚI SERA
LUL ?...... Pentru a-mi c'îștiga mai
ti$or existența". (B.O.. croitorea
să. U.S. MUREȘUL), ..Pentru 
obținerea unei remunerații — nu 
remunerații ! ~ bănești mai
mare — nu mai mari 1“ — (I. B., 
magaziner, Stația C.F.R. Tg. 
Mureș). „Pentru a ocupa un post 
mai bun în cadrul serviciului". 
(Maria Rusu, cusătoreasă, FA
BRICA DE MĂNUȘI Tg. Mu
reș). „Pentru a-mi căuta altă 
meserie". (V. I. croitor, FABRI
CA DE MĂNUȘI). „Pentru ri
dicarea nivelului de trai", (G. I., 
strungar. C.I.A. Tg. Mureș). „Ca 
~ă pot obține o carieră maisă

BORIS DUNAREANU

(Continuare în pag. a Tl-a)
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Bună dimineața, folcloriști!
Vara trecută, satele și co

munele din jurii Botoșani
lor au fost înscrise în cir
cuitul unei interesante ini
țiative : „Ștafeta culegători
lor do felelor". Organizată 
de Comitetul județean Boto
șani al U.T.C., „ștafeta" șl-a 
propus să contribuie la in
vestigarea zonei folclorica 
din această parte a țării. In 
albumele întocmite cu acest 
prilej, au fost reunite suta 
de elemente — cîntece, pro
verbe, zicători, obiceiuri — 
exprimînd. o dată cu bogăția 
creației folclorice, valoarea 
întreprinderii ca atare. Cu 
cîtva timp în urmă, prezen- 
tind cititorilor inițiativa Co
mitetului 
Botoșani 
pentru a 
exprimam 
măcar în 
terialul
lejul ștafetei va cunoaște 
o arie mai largă de circula
ție. Dezideratul a devenit 
realitate. Ne-a sosit la redac-

județean U.T.C. 
și rec oman dînd-o 

fl extinsă, ne 
speranța că — 
parte — ma- 

recoltat cu pri-

Seminarul 

național studențesc

APROAPE
5 MINUTE CU

H. GRAMESCU
DESPRE

țle o carte intitulată, inspi
rat, „Bună dimineața, lină 
fîntînă". între coperțlle sale 
și-au găsit loc cele mai re
prezentative piese adunate 
de tinerii din localitățile ju
dețului Botoșani. Organizată 
pe capitole — cîntece, boce-

te, descîntece, proverbe, zi- 
cători și ghicitori, strigaturi, 
obiceiuri de nuntă, obiceiuri 
de botez, plugușoare, teatru 
folcloric — culegerea de fol
clor literar editată de Comi
tetul județean Botoșani al 
U.T.C., constituie o inițiativă 
pe care o salutăm.

N. U.

„TURNEUL ALBUMELOR^
Comitetul județean 

U.T.C. Harghita șl 
Casa județeană a 
creației populare au 
inițiat, în cinstea ce
lei de-a 25-a anlver 
■ărl a Eliberării, un 
„turneu" al unor al
bume școlare întoc
mite de elevi, 
dintre acestea,

nlnd din Miercurea 
Ciuc, Odorhelul Secu
iesc șl Gheorghienl, 
vor poposi la toate 
liceele din cuprinsul 
județului, completln- 
du-se. pe parcurs, cu 
desene șl alte creații 
ale elevilor. A 
două, trecînd ] 
școlile generale

mediul rural, vor în
registra cele mai re
prezentativa ereațu 
populare. Astfel, îm
bogățite. cel*  dnrf albume vor furniza 
materialele pentru un 
foto-album în culori, 
care va Ieși de sub 
tipar în preajma azrf- 
venArll EtiberlnL

PICTORI DE AZI >

>>
Organizat da Ministerul 

lnvățămînlalui și Uniunea 
Tineretului Comunist, Im- >'■ 
preuni eu Uniunea Artff- 
tilor Plastici, tradiționalul 
Concurs de arte plastice al fl 
elevilor din licee, școli ff 
profesionale șl școli de 
specializa re poatllceal*.  s-a ' 
hucurat șl In acest an, in 
București, de • Largi par- 'T 
tldpare. Dintre cele SM de 
lucrări prezentate Inițial 
Ia con cars. Juriul a selec- 
tat circa IM de lucrări de 
picturi, grafici, sculpturi. '■> 
art*  daearatlv*.  ceramică, » 
lacrlri cars fac In prezent 1 
•blactul unei expoziții. »

Expoziția este deschisă 
silnle. fini la data dt S 
noi a_e_. latre orele lt—U, 
tn hatul Liceul ui ^Nleolao S5 

din Capitali. < '

DEBUTUL
SĂU ÎN
POEZIE

„Dar iarba crește deasupra 
anotimpurilor, i și cine ar pu
tea să priceapă / deznădejdea 
unei jumătăți de cîntec ?" 
(„Iarta-mă în fața mării").

Ciclul erotic „Scrisori" sur
prinde un decalaj al senti
mentelor. Versurile conțin un 
ton calm, ușor dezamăgit. 
Marile incendii ale sîngelui 
par să se fi consumat, iar e- 
coul lor în amintire are deja 
gustul scrumit al uitării. Din 
trecut, doar citeva sunete o- 
bosite au mai rămas, cițiva 
pomi acoperiți de pămînt și 
tisul, rîsul dintre neguri...

Ciclul titular al volumului, 
„Pedepse", prelungește și în
cheie arcul liric din „Iarbă 
deasupra anotimpurilor". Sen
timentul „vinei" prezent aco
lo își află o severă evaluare 
aici. Din perspectiva „marii 
treceri", fapta este o capcană 
necruțătoare. In zona rare
fiată de la extremele vieții, a- 
vertismentul poetului împru-

Cronicarului i se tntimplă, 
deseori, să ezite în momentul 
în care e chemat să-și dea 
verdictul asupra debuturilor. 
Gestul său, atunci cind izvo
răște dintr-o înaltă conștiință 
profesională, seamănă cu o 
veritabilă magistratură. Un 
„da" sau un „nu" pripit poa
te avea, în cîmpul artei, con
secințe tot atît de grave ca 
și o eroare judiciară. De aici, 
prudența celui care fi
oricînd contrazis, în părerile 
sale, de. evoluția ulterioară a 
unui talent cu contururi nefi
xate definitiv, Căci, a îngădui 
impostura printr-un fals a- 
testat de valoare sau a do
vedi obtuzitate față de sem
nele autentice de artă sînt, in 
egală măsură, operațiuni cri
tice descalificante. Se știe cu 
cită grijă, cu cîtă delicată e- 
moție înttmpina Lovinescu 
manuscrisele oricărui necu
noscut. Momentul căpăta so
lemnități de ri
tual. Incit, ges
tul înapoierii 
manuscrisului ca
re nu era demn 
de paginile 
.Shurătondui",

un re- 
politicos, 

irevocabil.

CRONICA

LJ Cine îmbrățișează o fe
meie, / rămine ou brațele 
rupte, I Cine face pasul, il 
pierde" („Aici").

Pentru cel care nu-?i re
cunoaște o culpă mai mare 
decît cutezanța rostirii taine
lor lumii, negația etajată, con
testarea enunțului inițial, dar 
și a negării acestuia repre
zintă — se pare — unica 
șansă. Uneori, ultima verigă 

a lanțului de in
firmări succesive 
este un alt ade
văr sau o aserțiu
ne ; alteori, ea 
nu mai reprezin
tă nimic. Poate 
doar o intensă 
dezagregare a 
limbajului, o ne
încredere - pe
deapsă în capa
citatea de sem
nificație a lui. 
acest plan al

Dupfi multe traduceri de 
versuri din opera unor scrii
tori, precum Valeriu Brlusov, 
Arany Janos, Pavel Antokol
ski, multe tălmăciri din Puș- 
kln, Heine, Baudelaire, Ibsen 
etc., etc., vă putem cunoaște 
acum șl ca poet original. Ele
gii și egloge, apărute nu de 
mult In Editura pentru litera
tură, reprezintă, ml se pare, 
debutul dv.

— Intr-adevăr, Elegii șl e- 
gloge, această plachetă de poe
me, este mica recoltă poetică 
a anilor mei de viață. Bine
înțeles, am scris mult mal 
mult, hîrtla puțind să suporte 
orice. Nu știu ce va zice cri
tica despre ceea ce am selec
tat în această cărțulie, din 
multele mele „exerciții lirice”. 
Un recenzent de treabă de la 
radio mă «ltua între Tonegaru 
— Geo Dumitrescu, pe de-o 
parte, șl Radu Stanca — Șt. 
Aug. Doinaș, pe de alta. Sâ 
vedem ce vor spune și alții. 
In ceea ce mă plivește, parcă 
regret că n-am mal avut răb
dare încă vreo patru ani, ca 
■ă debutez editorial la aceeași 
vlrstă cu Tudor Arghezl.

— Poezia dv. oscilează între 
limpezimi suave, ca Nerval, 
Bacovia, Baudelaire, Baladă, 
Romanță etc., șl gravitatea 
gîndlrilor din Western, Truba
durul diavolului, Calul bătrîn... 
Am, totuși, Impresia efi pen
tru înțelegerea lor există o 
chele. Multe din poezii poartă 
ea titlu numele unor poeți șl 
nu sînt nid parodii, nici pas
tișe, nld evocări I

— Ori de cîte ori modalita
tea mea de a-mi poetiza g!n- 
durlle ml a-> părut tangentă 
fie la modalitatea de expresie 
a vreunuia dintre poeții pome
niți, fie ia tematica lor, fie 
la ceea ce am socotit a fi unul 
dintre laitmotivele lirismului 
lor, am găsit de cuviință să-I 
trimit pe dtitor, prin titlul 
poeziei, direct la afinul meu 
spiritual. Ca al nu am vorbe
— de vreme ce ml consider 
eu însumi un poet livresc șl 
de vreme ce ml se pare o ca
litate a fl livresc !

— Ce al pe „șantier- ?
— Sub tipar : traducerea ce

lor trei romane din dclul Is
toria celor treisprezece de H. 
de Balzac : gata pentru tipar
— un volum selecție de ver
suri. traduae din opera proas- 
pir<Jul laureat al revistei U- 
tunk din țara noastră. Kanya- 
dl Sandor, poet de limbă ma
ghiari ; aproape de finisat — 
o antc‘-'^‘e vastă. aș zice 
exhaustivă, tradus*  din poezia 
popular*  a naționalităților con
locuitoare. precum *1  vestitele 
„Olimpice- ale lui Henri de 
Montherlant ; la Început de 
tueru : tălmăcirea în româ
nește a romanelor „Femela la 
treizeci de ani- și ..Șuanil” 
ale Iul Balzac, paralel cu un 
nou volum de versuri oriai-

VASILE VLAD
O. PUCAN />

PEDEPSELE"indica 
fuz 
dar 
în fața căruia 
mediocritățile 
dezarmau, con
vinse.

Vorbeam anterior despre 
ezitările criticii. Ele provin, 
în unele cazuri, din lipsa de 
personalitate a celor care o 
practică ; dar se explică, alte
ori, și prin inegalitățile fla
grante ve care le circumscriu 
volumele de debut. In con
tact cu acestea, intre adeziu
ne și inacceptare netă se in
terpun nenumărate trepte in
termediare. Nu acesta este 
cazul cărții lui Vasile Vlad : 
„PEDEPSELE". Carte — aș 
risca cuvîntul — surprinză
toare. Surpriza a fost cu atît 
mal plăcută, cu cît numele 
poetului îmi era perfect necu
noscut pînă acum. Așa Incit, 
consemnările de mai jos con
stituie ceva mai mult decît un 
simplu tic profesional.

Sentimentul dominant in 
poezia lui Vasile Vlad este 
acela al „vinovăției" lirice. 
Actul artistic năzuiește să 
surprindă pulwția universului 
|i s-o treacă în cîntec. Aspi
rație zadarnica pentru că, în 
raport cu tumultul vital, sila
bele poetului par să consem
neze numai tăcerea. In plan 
fizic, tăcerea indică o minus- 
realitate, o absență a sunetu
lui. Prin deducție, poezia în
săși echivalează eu o frustrare, 
cu o pustiire lăuntrică, antre- 
nlnd bi cercurile ei ți ființa 

Limitele exprimă- 
erti&z? pUnează ca c 

-jă crzrsdJ pe umerit cu 
tcrzt.'uL. De aceea, eventuala 
implorare a cititorului n-ar 
putea aven drept fundal de
ci! imensitatea mării: „Ne in- 
cearcâ tăcerea, / O, cit aș 
crea să strigi l tartămă în 
fața mării, / iartă-mă în fața 
tndrii / cu țărmul pustiu f 
pînă fn sufletul meu". Absol
virea de vină este, însă, impo
sibilă, pentry că imposibilă 
s-a dovedit tnsdși formularea 
ei coerentă. De altfel, poetul 
IfWu/i renunță la apelul său 
dramatic, convins fiind că 
receptarea lui e îndoielnică:

mută accente dantești: „In 
preajma digurilor. / cei fără- 
ntrebări să n-ajungă. /.../ Cine 
ridică privirea spre astre, ! se 
tulbură șî îndată orbește.

Căci, în 
inspirației poetului, în care 
densitatea realității apare 
mult diminuată, cuvîntul a 
ajuns un element formal (tic 
lingvistic), fără nici o ade
rență la circumstanță. Ca în 
a noua ultima „Pedeapsă": 
„toată lumea spune : / avem 
nevoie de o mătură în sala de 
așteptare, / dar nu avem ne
voie de o mătură pe acolo, / 
ci de un plop așezat drept. / 
Dar nici de un plop așezat 
Sța nu e nevoie, ! ci de ouă 

e bufniță s-ar părea, / dar 
ouă de e găsesc pes
te tot, un cocoș în
lanț, ! dar nici cocoșul nu e 
mare scofală, / asta-i pedeap
sa".

Evident, Vasile Vlad stăpl- 
nește bine tehnica vidării 
versului de „obiect", nu tnsâ 
și de lirism. In momer&il in 
care va renunța la cli
șee „arhitectonice" obositoa
re prin repetiție, la fascinația 
unor modele detectabile (gen 
ironia lucidă de tipul Geo 
Dumitrescu), îi prevăd auto
rului „Pedepselor" un destin 
artistic necomun.

OMUL 
LUMEA 

CONTEMPORANĂ"
In Cluj, au continuat iert 

dezbaterile Seminarului națio
nal de filozofie „Omul in lu
mea contemporană", presti
gioasă manifestare științifică 
a vieții noastre universitare 
organizată de Asociația Stu
denților a Universității „Babeș 
Bolyal”, la propunerea unor 
■tudențl al Facultății de isto- 
rie-filozofie.

Angajați în dezbaterea unei 
problematici majore, ținind In 
esență de domeniul antiopolo- 
giei filozofice, într-un dialog 
sincer, deschis al opiniilor, 
particlpanțll la acest colocviu 
colegial, studențl ai secțiilor 
de filozofie de la Universitățile 
din Cluj, București șl Iași au 
discutat cu seriozitate, dove
dind o temeinică informație șl 
dorință de elucidare a unor 
probleme de maximă însem
nătate.Pe marginea referatelor : 
„Permanența tipologiei roman
tice șl contemporaneitatea" 
(Ilî« Roșlanu, București) ; 
„Hermeneutica științe! umane 
în existențialismul atenu (A- 
drîan Rezuș, Iași); „Libertatea 
șl existența concretă de »• 
Rergton la flartre" (Ecaterlna 
Springer. Cluj) ; „Problemiiiee omului In opera Iul Taiinam 
de Chardin" (Andrei Marga. 
Cluj) ; „Aspecte ale problema
ticii omului în perspectiva revoluției tehnico-țtHnțlflee ean- 
temporane" 
București) ;

ȘTUNȚIFIC

Un colectiv de «tudențl de 
la Facultatea de mecanici a- 
grlcclă a Institutului poli teh
nic din Timișoara, a realizat, 
recent, «ub îndrumarea ca
drelor didactice, dup! proiec
ta proprii, un it>nd de încer
care a servo mecanism ului hi
draulic de direcție al tractoarelor universale. Previzut eu

Vfls-iie Viad

LA 7 STUDENT!
1 CERCETĂTOR

NICOLAE BALTAG

(Morel Zelțer, 
.... .............. „Despre sennl 
vieții la ornai contemporan” 
(Vidam Teodoreacu, Cluj) șl 
„Individ, personalitate, i«rela
tate” (ion Crlstolu. Cluj).

I. TRONAC

PENTRU
memo

CONDIȚIA

See iun ea științifică a ea- 
drelor didactice din InMltu
tui de construcții, care a În
ceput Joi dapă-amla*A.  dez
bate peste IM de oomaBlclri 
In domeniul ■eeaaieli 
conairucț iilor, (natala ti llor
pentru construcții, geome- 
triel descriptive il detenalal. 
geodeziei. topologiei, fota- 
grametrlel, const metili or
civila *1  Indaatriale. științe
lor sociale șl limbilor ma- 
deroe — repreaentind r««l” 
țațele muncii de cercetare 
științifică a corpulal profe
soral din Inatitatal bnevreș- 
tean.

de trtfr- 
romlna — 

ca în zilele 
mai toate 

liniile aerie- 
in terna țiouăle

întreprinderea 
aporturi aeriene 
Tarom a dispui 
de 1, 2, 3 și 4 
avioanele de pe 
ne interne și i 
să circule In continuare după 
orarul existent în vigoare de 
la 1 aprilie 1969. Tarom-ul a 
luat inițiativa organizării In 
această perioadă, pe aeropor
tul București-Băneasa, a unor 
«boruri de agrement.

TIMPUL DV. LIBER

cu-

LA CLOCTULB nxnmit’i
den Bremen

^Bteatrc

nrarri * o . * M . Tootew M-4

IA.

A

EXPOZIȚIE

ARHEOLOGICĂ

Ateaaal Ttaeretalnl (lectorul T): 
Clubul de informare pentru tine
ret : ^Interpretarea marxlst-lenl- 
Trtitf de titre P.CJL a relațiilor 
Inran couîemporane" (ora 17) ; 
Ctebvi Klertior (lectorul IV) : 
Boar*  dlsr-ictlvl pentru elevi : 
„Cei mai oum artiști la rampă14 
— zpecTaoel prezntat de liceele 
nr. li. nr. 43 p Școala profesio
nali F-R B- ; dam, program de 
dub ora li) ; Tehnle-Club (sec
torul V) : „Cinemateca tehnico- 
științlfîcl*  : „Natura prevăzătoa
re*.  ,aoi 4 «oarele”, „Oameni șl 
furtuni- (ora lf).

Muzeul de istorie din 
Brăila a deschis la Casa de 
cultură din orașul Făurei o 
expoziție arheologică. Sînt 
prezentate piese descoperite 
în ultimii ani pe teritoriul 
județului, mărturii ale modu
lui de viață al locuitorilor a- 
cestor meleaguri în urmă cu 
5 000 de ani.

(Agerpres).

TALENTULUI
(Urmare din pag. I)

vifâți aparte. Fac spori pen
tru câ am talent, mâ pregă
tesc muncindu-mi talentul, 
cîștig pentru câ în condi
țiile muncii îndeplinite am și 
talent.

Se poate trâi din talent? 
Cîtăva vreme. Din pur talent 
se poate cîștiga o compe
tiție, se poate scrie o carie. 
Aptitudinile speciala de in
teligență, de sensibilitate și 
de fîzîc activ pot cristaliza 
o dala o izbîndâ, un final 
pregnant. Se face sport din 
talent, se scriu cărți din ta
lent, din talent se picleazâ, 
dar cît timp ?

Talentul este un fond. Un 
fond inițial care se pierde 
sau care se cîștigâ. Talentul 
este culoare, este mostra 
personalității individului, el 
poate_.fi arâlat o singurâ 
da! 3, se poate cultiva, se 
poate munci la infinit.

Aceasta cred câ este con
diția talentului : munca. Ta
lentul nu este capâful dru
mului, ci începutul lui. Nu 
ambitionâm câ avem talent, 
ambiționam lâ prelucrăm

(Urmare din pag. I)

bună. Părinții mei nu m-«u pu
tut tine in «coală, am fost ne
voită să intru într-un serviciu 
neplăcut, ceea ce m-s determi
nat afi urmez liceul aerai", (B. E., 
muncitoare, O.L.F. Tg. Murei)... 
Si aceste intenții pot fi consi
derate lăudabile, flecare dlntr® 
noi tindem spre mai bine, dar 
lipea unul mobil major, nâ în
dreptățește sfi credem că exis
tă il o anumită modă rău înțe
leasă a dorinței de „evadare" 
cu orice preț, a patalamalei la 
mină făcătoare de minuni.

OPINIA CELOR DIN JUR- 
& Tg. Murei, Mediaș, Sinaia, 
In 3 centre industriale puterni
ce, Liceul aerai, deci, este frec
ventat de un apreciabil număr 
de tineri muncitori. Continuînd 
investigația pe această temă, so- 
llcitînd în paralel părerea unor 
cadre cu funcții de răspundere 
pe linii profesionale, politice 
fi chiar de învățămint, se a- 
junge ușor la concluzia că de 
utilitatea Liceului seral, formă 
apecială, delicată de instruire, 
nu se îndoiește nimeni. In acest 
sena, opinia inginerului Dumi
tru Hajnal, Directorul Uzinei 
EMAILUL ROȘU, se înscrie ca 
definitorie : „Am vrea să nu 
mai avem deloc meșteșugari 
buni care să știe meserie doar 
după ureche 1“ Pentru că „a fi 
muncitor cu adevărat calificat 
înseamnă a fi si multilateral 
pregătit11, completează Ion Nea-

goe, secretarul Comitetului Orl- 
lenMc Sinai® al U.T.C.

DE CE SE URMEAZĂ SERA
LUL ?... Aia a mai sunat Între
barea în cele 3 orașe, pentru 1 
persoane cu responsabilități — 
ini inert, activiști. profosorL In 
general părerea cate comună 
(...pentru a evolua într-un fel 
aau altul I) ; în special im pre- 
aii le ae diferențiază. Eugen 
Trimblțaș prim-eecretar a] Co
mitetului județean Murea 
U.T.C.. împarte pe cel ce dau 
admitere la liceul seral în două 
categorii : unii aint eonftieețl de 
ceea ce Im |l doresc ea prin 
bacalaureat sl-și fundamentele 
profesia — mobil de laudA — 
alții, poate mai puțin conștient! 
de răspunderile șl efortul la 
ceea ce se angsjeaiă. o fac din 
motive de vogă, toată lumea 
are o diplomă, patalamaua la 
mină contestă etc. Profesorul 
Ti be rin Finyak, director adjunct 
al liceului „Al. Papin II arian*  din 
Tg. Mureș, este convins că la 
seral vin cel mal multi tineri 
care n-an reușit la cursurile de 
ii. „Sfnt eîțlva care trăiesc cu 
Ideea greșită că la seral ae ob
ține mal ușor o diplomă. Dar 
am convingerea că majoritatea 
dorește conștient completarea 
studiilor, tinde la a evolua, la 
a se perfecționa, pentru a de
veni tehnician sau student, vii
tor inginer". Insă, profesorul Sl- 
mion Văsiei, directorul liceului 
tîrgumureșan vizitat, atrage a-

tecțla că cel care vin la seral 
numai pentru a păstra un post 
ce cere bacalaureatul, iau vor 
o funcție mai bună, o remune
rație mal bună — atlt 1 — alnt 
de reținut ca psihologie. Direc
torul Uzinei EMAILUL ROȘU, 
Ing. D. Hajnal pare inițial ceva 
mai sceptic : „Cei care unaei- 
13 la seral pentru a evolua In 
meseria propriu-zisă nu m gă-

«■■SM eL Inflaența acestara a 
fast eovirșitaare, demonairind 
ci pini ii un pllitor de bane 
are neTole de școala, lucrînd la 
a mașină eu coordonate. iar un 
xnatrițer poate să ajungă a de
termina detaliile unui proiect 
da Mill In principia. Altfel 
■per să generalizăm In uzină 
sentimentul dragostei conștiente 
pentru studiu, pini nu ne vor

ROȘU, susține exemplele pozi
tive ale lui Vasile Pop, matri- 
țer, Mihai Homm, Francisc 
Szatmary r N’icolae Roman, teh
nicieni, care au fost concomi
tent fruntași atît la locul de 
muncă, cit si la scoală, confir- 
mînd frumusețea îmbinării con
crete dintre practică si teorie. 
Iar Valerin Vlasln, secretarul 
Comitetului P.C.R. EMAILUL

a, 
talentul. Talentul este numai 
impulsul inifial, condiția 
muncii, a muncii speciale de 
creație. Creația trebuie $i 
poate fi discutată numai 
dincolo de condiția talen
tului. Un individ disciplinat 
$i cu ambifie, dar fârâ apti
tudini speciale nu va egala 
niciodată un individ disci
plinat și cu ambiție dar care 
mai are pe deasupra însu
șiri speciale. Meșteșugul nu 
trebuie confundat cu arta 
chiar daca discriminarea a- 
ceasfa este greu de înfăp
tuit și cere ca o condiție 
obligatorie timpul. Un talent 
„nelucrat" seamânâ mult cu 
un meșteșug „lucrat’, la ni
velul acesta poate apârea 
ușor impostura, dar un ta
lent „lucrat" nu poate fi 
mimat niciodatâ.

Artele contemporane vâ- 
deșc mult talent. Mai mult ca 
niciodatâ. Arta noastrâ ac
tuală trece printr-o eferves
cență, se menține într-o fier
bere care e greu de imagi
nat fâră talent. Iar dacă 
judecăm după produsole 
finite, dacă judecâm dupâ 
expoziții, dupâ concerte și 
dupâ cărți, putem trage li
niștiți concluzia câ toatâ lu
mea ore astâzi talent. Vom 
numâro deci multi autori de 
o carte, de 
un concert, 
actualitatea
densa. Dar vom recunoaște 
cu spirit critic câ acesta ere 
doar un început, câ ne-am 
vădit talentul dar nu ni l-am 
demonstrat, câ nu l-am 
turnat încâ în forme de du
rată, câ nu l-am muncit și 
nu l-am chinuit destul pe 
eșafodul culturii, câ nu l-am 
trecut prin penitența purifi
cării de culori, câ nu l-am 
supus destul ideii.

între miliarde de aptitu
dini, care e locul talentului 
tău? Cum îi afli valoarea ? 
Cum le descifrezi dacâ nu 
umblînd îndelung și trudnic 
pe căile cunoașterii, învâ- 
țtndu-i pe alții înfîi ca sâ te 
înveți apoi pe tine, să știi 
din ce parte poate curge 
lumina, care-ți este crezul 
adevărat, care este locul 
acela numai al tâu la care 
sâ te oprești, în care sâ scor
monești șt sâ pătrunzi cu 
obsesie, căruia sâ i te sa
crifici cu satisfacția supremâ 
de o-fi ft jerifit talentul pen
tru o clipo de adevăr.

CONȘTIINȚA 
SERALIȘTILOR

ser pa toate drumurile. Majo
ritatea vor să schimbe locul de 
muncă, să capete un halat de... 
șef ! Depinde cum. Insă, tot nu 
avem atîtea buzunare de halate 
cite mîinl ar vrea să intre In 
ele. Ani de zile oameni de-al 
noștri nu au reușit să înțeleagă 
necesitatea învățăturii. Din fe
ricire, am avut un noroc. în
zestrarea întreprinderii cu ma
șini de înaltă tehnicitate ne-a 
obligat să formăm o serie de 
cadre, pentru a lucra pe aceste 
utilaje moderne. Trebuie să re-

sufoea cererile de transfer aiu
rea-. Inginerul Onoriu Fodor, 
de la aceeași întreprindere, 
pledlnd chiar pentru perfecțio
narea postliceală, demonstra cu 
argumente că un meseriaș bun 
ajunge prin bacalaureat (bineîn
țeles, părăslndu-șl meseria) un 
funcționar mediocru, pe cind un 
muncitor calificat în producție, 
termlnfnd liceul, are toate șan
sele de a deveni un excelent 
tehnician. Lăcătușul mecanic 
Dumitru Tudoran, secretarul 
Comitetului U.T.C. EMAILUL

ROȘU, întărea părerea unanimă 
că azi reutilarea uzinei Ia nive
lul tehnicii moderne, impune 
recalificarea majorității munci
torilor, recalificare ce se reali
zează fructuos pe bazele cul
turii generale acumulate fu li
ceu. Starea de lucruri se con
firmă șl la UZINA DE MECANI
CA FINĂ. Tehnicianul proiec
tant Alexandru Amarlel, secre
tarul comitetului U.T.C. pe în
treprindere, arată că mașinile 
de înaltă tehnicitate din dotare, 
cerînd muncitori de înaltă cali

ficare, adevăratl specialiști, a 
dus la crearea unei opinii fa
vorabile urmării liceului seral. 
Inginerul $ef al secției a IlI-a 
din uzină, Constantin Mihăescu, 
demonstra cum strungurile cu 
comandă specială șl cele auto
mate din atelierele sale obligă 
a pregăti oameni care să înțe
leagă funcționalitatea acestor 
utilaje. O scoală profesională dă 
cultura tehnică clasică, pe cind 
liceul deschide orizonturi mai 
largi. Exprima bucurie pentru 
că muncitorii fruntași din sub- 
ordinea sa sînt șl elevi fruntași 
la seral, chit Că a avut și ca
zuri de proaspeți bacalaureați. 
care crezlnd că, gata, diploma 
le-a deschis obligatoriu viitorul 
în roz, fără alte eforturi, au ri
dicat imediat pretenții cu schim
barea funcției, cu promovarea 
lor imediată. Unii, nemulțu
miți, au plecat chiar din fabri
că, ostentativ. Dar, cu ajutorul 
majoritar al absolvenților de<i- 
ceu s-a reușit introducerea în 
secție a autocontrolului tehnic 
de calitate, metodă care întăreș
te răspunderea personală, des
carcă organele actuale de con
trol și aduce însemnate econo
mii bănești prin reducerea de 
personal și scăderea rebuturi
lor. „Consider că seralul trebuie 
făcut de toți muncitorii tineri, 
fiind convins că învățătura face 
din tinăr o personalitate com
plexă, mult mai folositoare Iul 
șl celorlalți", spunea inginerul 
Constantin Mihăescu.

In condițiile unei industrii 
moderne aportul social al slu
jitorului ei nu poate fi conceput 
în afara unei temeinice culturi 
generale și de specialitate. După 
cum a reliefat și ancheta noa
stră. majoritatea „seraliștilor". 
au conștiința clară a finalității 
efortului pe carc-1 fac, de loc 
ușor, dc a-șî completa studiile 
de cultură generală paralel cu 
prezența lor activă în producție. 
O realitate nu numai lăudabilă 
dar absolut necesară de a fi sti
mulată, de a fi ocrotită, fără a 
diminua aportul prefcslonal al 
„seraliștilor", de către forurile 
interesate și răspunzătoare. Pe 
de altă parte însă, ancheta noas
tră a reliefat, la unii tineri, o 
precară motivație a acestui efort, 
ceea ce denotă, chiar din răs
punsurile înserate alei. c& orga
nizațiile U.T.C. au multe de fă
cut pentru cultivarea unei atitu
dini de înaltă responsabilitate 
socială față de muncă, mai ales 
la acei tineri care trăiesc cu ilu
zia că la capătul terminării li
ceului se află posibilitatea mi
grării spre locuri mai călduțe, 
„șansa" schimbării profesiei, a 
calificării deja obținute ou un 
post de funcționar. Departe de 
a fi un scop în sine, liceul se
ral este, o dovedește cu priso
sință realitatea prezentă, o mo
dalitate eficientă prin care ti
nerii pot face față exigen
țelor tot mal înalte ale indus
triei moderne, adică o treaptă 
In plus, hotărâtoare, pentru desă- 
vîrsi^ea calificării.

o expoziție, de 
Vom aprecia 
culturală ca

poate_.fi
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La Academia Republicii So
cialiste România a avut loc, la 
24 aprilie, ședința lărgită a Co
mitetului Național de Sociologie.

La lucrările ședinței, conduse 
de acad. prof. V. Malinschi, vice
președinte al Comitetului și pre
ședinte al Secției de științe eco
nomice și cercetări sociologice a 
Academiei, au luat parte și con- 
ducătorii principalelor unități de 
cercetare și de învățămînt supe
rior cu preocupări în domeniul 
Sociologiei.

Au fost examinate problemele 
legate de pregătirea celui de-al 
VII-lea Congres Mondial de So
ciologie, Importantă manifestare 
științifică internațională, care va 
avea loc în septembrie 1970 la 
Vama (Bulgaria).

Ieri dtipă-amtaaj, tovarășul 
Traian Ștsf&neecu, președintele 
UA.S.R.. a primit delegația U- 
nlunli Generale a Studenților din 
R-A.U., condusă de Abdei Mah
moud El Arab, vicepreședinte al 
Uniunii, care, la invitația U.A.S. 
din România, a făcut o vizită în 
țara noastră.

Consiliul Ligii contra traho- 
mului din Paris a decernat Me
dalia de aur a luptei împotriva 
tr ah o mul ui pentru anul 1969, 
prof. dr. docent Petru Vancea, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia.

înalta distincție este conferită 
omului de știință român pentru 
contribuția deosebită adusă în 
cercetarea acestei boli.

In cadrul planului de colabo
rare culturală dintre România fi 
Bulgaria, joi a sosit în Capitali 
Teatrul muzical din Sofia, care 
poartă numele actorului, cîntAre- 
țului șl regizorului Ștefan Make- 
donsld. Acest teatru, unul din 
principalele colective de operetă 
ale Bulgariei și-a sărbătorit anul W 
trecut o jumătate 
ti vita te. Oaspete ai puuimum 
hucureștean pînă la S0 aprilie, w 
teatrul bulgar va 
îcena Operetei, spectacol cu 
„Liliacul- de Johann Strana* *,  op*-  W 
ra bufă „Girofle—Girofla" du

Cotuectețel® excursiei, ur
mările In bine sau în rău pe 
care aceasta le lasă în me
moria partiripanților și or
ganizatorilor. concluziile — 
și de aid jaloanele — slnt,
ae ■■ na ma. deziderate la 
care urimim același, invaria
bil răspuns : ridicare din 
umeri-

Cercctăm bîrtia de la do
sar. Ahr.iate frumoa, tn ru
brici ii rubricate. 12 excursii 
— înscrise con tabUlcește eu 
toate asnâmmtela care se pot 
nptrta. Piesi rapabfli să 
rezicc la orice control. Pre- 
c-zăm, totuși, dteva obser

Nicula de la C A P. GîrijovI ,.s® 
trata' virtos cu țuică la restau
rantul din «patele gărit

Nu peste tot tractoarele si 
întregul utilaj sînt folosite ra
țional. La C.A.P. Vidra, bună
oară. din șuprafața de aproape 
500 de ha prevăzuta pentru po
rumb. numai o mică parte a fost 
însfimînțată si pregătită pentru 
cemănat. deoarece 4 dintre trac
toarele repartizate de I.M.A. 
Călugăreai n-eu funcționat mul

te zile In șir. Nici La C.A.P. 
Mlhăîlești nu s-a putut începe 
semănatul porumbului la tim
pul optim, pentru că semănăto
rii e trimise de I.M.A. Gorneni 
erau nerevizuite și a trebuit să 
se piardă aproape o zi și jumă
tate cu punerea lor la punct.

Pe alocuri se întîLnesc cazuri 
cînd unii tractoriști — așa cum 
se întîmplă îa I.M.A. Ștefănești 
— vin tîrziu la lucru. De pildă, 
Ion Popa, de la secția de meca
nizare ce deservește cooperati
va agricolă din Afumați, la ora 
8 dimineața se afla „la plimba
re" cu tractorul pe șosea. De
plasări în gol ale tractoarelor 
se produc si din alte motive. 
Astfel, la Plâtăresti. Nioolae 
Spirea, șeful secției a 8-a 
(I.M.A.-S&rule^tl) a dispus ca

Charles Lecocq și baletul rirrfcr 
„Tîrg la Sofia” de J. Levf "

Ca răspuns la acest turneu. 
Teatrul de Operetă din Bucurefti 
va pleca în capitala țării vreme, 
la începutul lunii mai.

de veac de ac- 
al publicului

prezenta, pe

IN LUMEA MOLECULELOR. Ori da Ubor^or Hcaul agricol

Foto : FL ROȘOGA

Afllndu-n® lari în mljtocul 
cttorva colective ale unităților 
economice producătoare de ma
teriale de construcții, am fost 
martorii satisfacției sl entuzi
asmului cu care e fost primită 
noua Hotărire a Coinsillului de 
Miniștri, satisfacție dublată de 
angajamentele ferme luate pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinii ar de producție pe acest 
an.

Expresie vie a Directivelor 
Congresului al IX-dea al parti
dului, referitoare la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, noua hotărire prevede 
majorarea salariilor unui nu
măr de pecte 63 000 de salariațl
— muncitori, ingineri, econo
miști si funcționari — ale căror 
venituri anuale vor fi mai mari 
cu circa 107 milioane lei. com
parativ cu cede realizata Înainte 
de 1 august 1967.

Sin tem la întreprinderea de 
produse din ceramică fină- 
Buoureștl. Ascultăm atenti cu
vintele oamenilor de alici.

— Majorarea salariilor in în
treprinderea noastră cu începe
re de la 1 mai a.o. — ne spune 
Mire» Ghlnlamlra, șeful servi
ciului organizarea producției
— atrage după line suplimenta
rea fondului de salarii pentru 
următoarele trei trimestre ale 
anului 1969 ou l.S milioane lei, 
ceea ce exprimă convingător 
efortul financiar efectuat de 
statul nostru. In întâmpinarea 
acestui efort, colectivul între
prinderii este hotărlt să-ai În
drepte fi mal mult atenția în 
direcția realizării exemplare 
a sarcinilor cantitative șl cali
tative ce ne revin In acest an, 
pentru sporirea producției de 
materiale de construcție, toate 
acestea îndreptate spre crește
rea eficientei economice a pro
priei activltătl. Un asemenea 
obiectiv este acum facilitat șl 
de faptul că principiile genera
le ale noului sistem de salariza
re permit stabilirea drepturilor 
bănești în funcție de ealltatea

*1 răspunderea In muncă a fie
căruia, element mobilizator pe 
deplin echitabil.

— In noiembrie — ne mXrtu- 
rlsește tlnăra ret ușoare Maria 
S Im ion eseu — voi Împlini 6 ani 
de olnd lucrez In întreprindere. 
Conform vechiului sistem de 
salarizare, la categoria V-a de 
Încadrare tarifară primeam în 
medie un salariu de 949 lei.

îndeplinire. sarcinilor m ne 
rint repartizate.

Serviciul organizarea produc
ției ne pune La dispoziție alte 
date care ne vorbesc concludent 
despre avantajele recentei hotă- 
rfrl, care urmează, după cum se 
știe. altor documente s im filare 
apărute în cursul acestui an. 
Un euptorar. de pildă, după ve
chiul sistem de salarizare era

STIMULENT 
PUTERNIC ÎN CREȘ

TEREA PRODUCȚIEI
ECOURI PE MARGINEA HOTARTRII PRIVIND GENERALIZAREA 
EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJO
RAREA SALARIILOR IN ÎNTREPRINDERILE DIN INDUSTRIA 

MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Plus primele, In total circa 
1100 Iei. In condițiile aplicării 
noului sistem de salarizare ți 
majorarea pălăriilor. Ia catego
ria a doua de Încadrare, voi 
primi peste 1200 lei. La acestea 
se adaugă șl sporul de 8 la sută 
pentru vechime neîntreruptă 
In același loc de muncă, precum 
sl diversele premii si gratifica
ți! obținute pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficiilor 
planificate, pentru rezultate 
deosebite în producție. Vă În
chipuiți că acest salt este de 
natură a*  ne însuflețească In

încadrat cu un salariu arar de 
5,63 Iei. Media primelor pe anul 
1968 a fost socotită da 15 la sută. 
Adăugată la salariul tarifar, se 
obține un clșfclg de 6,55 lei pe 
oră. Prin încadrarea La catego
ria V-a. treapta a doua, sala
riul orar actual ajunge la 7,05 
lei pe oră. De asemenea, sporul 
de vechime de 3 la sută, repre
zentând 0,20 lei. se adaugă, a- 
j ungi ud astfel la un salariu de 
7,25 Iei pe oră. Prin aceasta, 
ponderea salariului tarifar în 
■aLari/uJ total crește In munci
tori de la 75 la 90 la «ută iar

ctetLfful, în exemplul dat, ajun^ 
ge să se majoreze cu 11 la sută.

— După cum am aflat, citind 
hot&rlrea — ne apune si loan 
Mihoc, munoitor Iz întreprinde- 
rez de prefabricate Cluj — sa
lariile noastre urmează să fi® 
majorate în medie cu 10,5 Ia 
sută. Ca tînăr absolvent al unei 
gcoli profesionale, am beneficiat 
de majorarea salariilor care a 
avut loc în 1967. Dacă adaug 
actuala majorare, înseamnă că 
tn doi ani salariul meu a sporit 
cu 11,5 Ia «iută. Aceasta înseam
nă cu 200 de lei în plus față de 
ciș ticul men dinainte de 1 au
gust 1967. Mă bucură în mod 
deosebit faptul că aplicarea 
noului sistem de salarizare are 
în vedere specificul si comple
xitatea muncii în diferite sec
toare, că este stabilit în funcție 
de cantitatea, calitatea șl răs
punderea în muncă a fiecăruia.

Intr-o altă parte a tării, la 
Tîrgu Mureș. Inginerul șef al 
fabricii de cărămizi șl țigle, to
varășul W. Gavril, ne-a decla
rat :

— Hotărî rea a fost primită cu 
deosebită bucurie șl satisfacție. 
Întreprinderea noastră a bene
ficiat de investiții totallzînd 20 
milioane lei, destinate moder
nizării tehnologiei de fabricație 
a cărămizilor. Eforturilor per
manente ale partidului șl sta
tului pentru modernizarea pro
ducției, pentru creșterea nive
lului de trai sîntem hotărîți s& 
le răspundem cu propriile noas
tre eforturi îndreptate spre 
oreșterea productivități! mun
cii — bază reală a sporirii pe 
mal departe a acumulărilor, a 
veniturilor oamenilor muncii.

Slnt cuvinte care exprimă, 
simplu șl elocvent, un sentiment 
unanim de fnoredere în poHitioa 
partidului și statului nostru, 
afirmat odată mal mult cu acest 
prilej-

GH. GHLDRIGAN 
IOAN RUS 

CORNEL POGĂCEANU

Sovietului Suprem
al U.R.S.S

trimisul Agenției 
Theodor Mateescu i

De Ia 
Agerpre», 
Joi dimineața, membrii dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de G.S. Dzo- 
tenldze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem, 
i-au întîlnlt Ia Craiova cu 
membrii Consiliului popular 
ludețean Dolj.

La lntllnire au participat 
reprezentanți ai comitetelor 
județean si municipal de par
tid, a! consiliilor populare Ju
dețean ți municipal, deputați.

Cu acest prilej, Gheorghe 
Petrescu. prlm-secretar al 
Comitetului de partid jude
țean Dolj, președintele Consi- 
Wii popular al județului, a 
prezentat cîteva date privind 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală în această parte 
a țătii, precum și unele preo
cupări actuale ale Consiliului 
popular.

★
sovietică a făcut 
la cea mai mare 

din localitate

Delegația 
apoi o vizită 
Întreprindere 
— Uzinele „Electroputere".

La sosire, oaspeții au fost 
Intîmpinați de Cornel Mihule- 
cea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini, de membri ai colectivului 
de conducere și ai comitetului 
de partid uzinal, care le-a urat 
un călduros bun venit.

După o succintă prezentare 
a produselor și a fabricilor ce 
compun marea uzină craio- 
veană, delegația a fost condu
să prin cîteva secții și fabrici

Studenții și umanismul culturii
(Urm/ire din pag. 1)

celor mai autentice ale 
culturii românești, în care 
tipul cărturarului complet, sa
vant și militant pentru desti
nele istorice și intelectuale ale 
poporului său, este tipul re
prezentativ, de la Neagoe Ba- 
sarab, Miron Costin și Can- 
temir, la Hasdeu, Iorga, Pâr- 
van sau Călinescu. Această 
mare tradiție a culturii noas
tre a evocat-o, subliniindu-1 
vitalitatea, și secretarul comi
tetului U.T.C. al Universitar 
ții din București, care, inter
venind pe marginea unui a- 
nemic și steril salut scriitori
cesc — de altfel total nere
prezentativ pentru breasla în 
întregul ei — a subscris la 
criticile aduse de studenți u- 
nui anumit climat cultural șl 
«mai ales modalităților de 
cultivare a unor tineri poeți 
și prozatori care nu stat aju
tați direct în formarea lor. ci, 
dimpotrivă, le este încurajată 
uneori nota de teribilism, nu 
stat îndrumați suficient spre 
a cunoaște mai mult tradiția 
frumoasă a „firului de aur" 
al literaturii române*.  Obser
vație cu implicații largi, care 
înglobează atît o anumită at
mosferă, care se cere depășită 
la o spirală superioară, cît și 
serioasele carențe în cultiva
rea acestui „fir de aur", luat

Fotbal

V
Dupi-amlază, membrii delega

ției Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au fost oaspeții Universității din " 
Craiova. Ei au avut o convorbi
re cu prof. dr. docent Mircea O- 
prean, rectorul Universității, și 
cu alte cadre didactice, au vizitat 
cîteva din modernele laboratoare 
ale universității. a

In continuare, oaspeții sovietici 
au vizitat orașul Craiova și Par- 
cui Poporului, 
icurt popaj.

unde au făcut un

*
vizitei delegațieiCu prilejul .

parlamentare sovietice, Gheorghe 
Petrescu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Doi], 
președintele Consiliului popular 
al județului, a oferit un dineu. 
Au luat parte persoanele oficiale 
române care însoțesc delegația 
în vizita ei prin țară, precum și ® 
numeroase oficialități locale.

Tn timpul dineului, Gheorghe 
Petrescu și G. S. Dzotenidxa au 
toastat pentru prietenia dintre A 
România și Uniunea Sovietică, 
pentru unitatea țărilor «ortolrite.

(Agerpres)

uneori în parcele absolutiza
te și opuse întregului, sau în
fățișat într-o manieră anacro
nică, lipsită de suflu contem
poran și de vibrația ideii, bo
tezata Insă „științifică- sau 
„academică-. Crearea unui 
sentiment acut ji fecund al a- 
cestui „fir de aur-, așa cum, 
în coordonatele ideologice ale 
vremii lor, au facut-o un N. 
Iorga sail G. Călinescu, ră- 
mîne sarcina de viitor cea mai 
însemnată cu care este con
fruntată critica și istoriogra
fia literară actuală. Ea tre
buie înfăptuită nu numai cu 
erudiție și competența datelor, 
ci și cu participarea plenară 
la aspirațiile și problematica 
epocii. Tineretul are nevoie 
de acele cărți vii, capabile nu 
numai să informeze, ci să și 
formeze oameni. Ceea ce a 
pus în lumină această Confe
rință este tocmai setea lui de 
substanță umană, de gînd 
curajos și înnoitor, de simțire 
nobilă, de ideal, de „visul lu
cid- al făuritorilor de lumi 
noi. El a cerut-o de la toți, 
reamintindu-ne că un dascăl 
nu este doar un depozit de 
cunoștințe, înlocuibil cu o ma
șină cibernetica, în definitiv 
mai „încăpătoare- decît un 
creier uman, ci, în orice dis
ciplină ar lucra, un ctitor de 
conștiințe umane, un model 
de viață, un catalizator al 
creșterii intelectuale a uceni-

cdor săi. Consolidarea unei 
personalități intelectuale, căli- 
rea caracterelor, înscrierea pe 
orbita unui destin penonal 
care să poarte în adine fla
căra unui ideal, nu este nici
odată rodul exclusiv al mobi
lării memoriei, ci și — sau 
mai ales — rezultatul relații
lor necibernetice de la om la 
om, de la suflet la suflet, de 
la un destin trăit ca misiune 
în slujba poporului tău și u- 
manității, la o individualitate 
fremătătoare, în căutarea pro- 
priului sens de a trăi. Nu alt
fel au fost, pentru studenții 
lor, atîția mari înaintași, atîția 
clasici ai pedagogiei univer
sitare românești, de la autorul 
„Cuvîntului la deschiderea 
cursului de istorie națională-, 
Ia cel al „Datoriei vieții noas
tre- sau al „Sensului clasicis
mului".

Studenții au definit, cu o 
Impresionantă maturitate, ter
menii dialogului : refuzul
mediocrității, al mulțumirii 
cu puțin, al înlocuirii realită
ților prin grafice trucate și 
rapoarte umflate ; chemarea 
fermă la marea tradiție uma
nistă, politică, militantă, a 
culturii și științei românești. 
A fost însuși „mesajul" aces
tui Forum al tineretului uni
versitar din țara noastră. Am 
impresia că în aer plutește o 
adiere de primăvară intelec
tuală. Nu simțiți ?

sniiimi it inul
Ml „CIPfl IIMiMfl-
Ieri tna ta — rp «e-

ctarflz Mi iâril rfwlviler 
d? ftosll ale -CWii ■•sâ
ntei- li toi hal. Prwnval 
lailtolrilar. ce ver avea lac 
la a mai, este armâiaral : 
Pre tresa 1 Ba cerești—Fxnri 
Constanta : Chimia Sucea
va—UniTerritatca Clwj ; Ra
pid Bncurestl—Steaua ; Di
namo București—UT Arad.

MERIDIAN
• Campionatele mondiale 

de tenis de masă au fost re
luate la Muncbeu ca proheâe 
individuale. Iată dim a rezul
tate b simplu bărbați: Tasa- 
ka (Japonia) — Sureda 'Spa
nia) 3—0 ; Secretin (Franța )— 
Gaitan (Iran) 3—0 ; Timar 
(Ungaria) — Ramberg (Dane
marca) — 3—1 .

In proba de doHn friuri, 
cuplul Carmen Crișan (Româ
nia), Piddock (Angirai a În
vins In primul tur ca 
3—1 perechea Bahnert, Stuhr 
(TVF.C.), jar tn turul dm a 
întrecut cu 3—0 cuplul Du- 
rznici (Iugoshria) Știrb CEJ- 
veția).

• Echipa de tenis a R-K.U. 
•e pregătește intens fn vede
rea meciului pe care-1 ra 
susține între 9 șî 12 mai b 
Bucmreșfi cu echipa Rnmâ> 
ei, in cadrul _Ciroei Dav5$“- 
Federația dm R_\.U. a amm- 
țat că va depbsa pe Ismail 
d Shafei, Ah el Dandi și 
El Mnataz Son bol

PRIMĂ VARA - 0 SIMPLĂ 
PIESĂ LA DOSAR?

Pragul Comitetului munl- 
eipal Craiova al U.T.C. mfir- 
«urizlm el l-am trecut cu 
drepml. In boiul nlnl odi
nioară posomorit și an out te 
♦nri^ip-r.S azi o hurtă a 
patneL dăltuită in relief de 
mărimea unui perete — cu o 
fairTYi (laudă constructoru
lui r. care a urcat repede 
treptele înalta ale organiza
ției noastre. Un zi «tem elec
tric aprinde, prin butoane, 
beenjețe de diferite culori 
marrind zece trame turistice 
(de la 27 km. »a I 7» krw 
toate arind panerul de ple
care aici, Lb capitala banilor, 

th «tinga. «ui — 
emblema BTT. De partea 
cealaltă a holului, ușa care 
înlesnește accesul Ln biroul 
comisiei de turism.

— Turism ? Există, tova
rășe redactor, ne răspundă 
geful comisiei municipale, 
TOMA CEISTESCU. Cam ce 
v-ar interesa ?

— Păi. să zicem. ex
cursiile—

— Există NotaU. vă rog. 
12 excursJ de la începutul 
anului puJ acum, făcute cu 
tineri muncitori, elevi, func
ționari pe rute diverse : Ia 
București. Herculane. Valea 
Oltului, a Prahovei. în cir
cuit. Peste TOfi de rinari. Unii 
au men chiar și în Bulga
ria. Și credem că nu esta 
lipsit de srmni^rații faptul 
că la noi primăvara, ane- 
timpul turismului, a ven.t 
pe - 2 februarie, o dată cu 
prima excursie.

Șeful cog-irei cnr^nnă să 
ne dea amănunte despre nu
mărul participa n țisor. data 
excursiilor, traseul ete. A- 
bandonăm hirtia dupâ care 
recită- Ne interesăm de par
tea pregătitoare — îl cea mul

(Urmare din pag. I)

pînă seara tîrziu. unii dintre 
mecanizatori, și aceștia nu aînt 
puțini, lucrează și noaptea. Ia 
lumina farurilor. Ca măsuri de 
prevedere centru scurtarea 
duratei de remediere a unor 
eventuale defecțiuni a utilaje
lor. la nivelul fiecărei secții se 
află cite 3-4 mecanici de altelier 
detașat! de la sediul central al 
întreprinderii din Giurgiu. CeJe 
patru ateliere mobile se depla
sează cu operativitate oriunde 
este nevoie de intervenție pen
tru înlăturarea defecțiunilor 
ivite sau pentru aprovizionarea 
cu piese de schimb...

Din păcate. însă, în raidul 
nostru am constatat că mai sint 
încă multe carențe în organiza
rea muncii unor direcții de în
treprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii, precum și în acti
vitatea unor consilii de condu
cere ale cooperativelor agricole 
de producție. Astfel. în toate 
cele cinci cooperative agricole 
din raza de activitate e I.M.A. 
Gîrbovi semănatul porumbului 
merge anevoios. Așa se face că 
din totalul de 6 355 de ha, cite 
trebuiau semănate cu porumb, 
s-a realizat numai 17%. Pentru 
acest procent atît de scăzut 
poartă răspunderea șl unele 
cadre din conducerile coopera
tivelor agricole de producție 
amintite. Astfel. într-una din 
zile, cînd toată lumea era la 
cîmp. brigadierul Gheorghe 

grea — a unei excursii. Pro
paganda, atragerea unul nu
măr mare de tineri, criteriile 
întocmirii traseului, echipa
mentul de drum etc — de
vin repede tot atîtea zone 
neexplorate. „La urma ur
mei, tovarășe redactor, a- 
c ea sta eete o datorie a 
organizației U. T. C. res
pective, nu ? Noi le avem, 
însă, pe toate trecute aici, la 
dosar. Vedeți ?“ Cădem de 
acord de circumstanță, pen
tru continuarea investigației.

DIN ACTIVITATEA 
TURISTICĂ A 
COMITETULUI 

MUNICIPAL 
CRAIOVA 

AL U. T. C.

Zf/e de munca

vații : mal mult de două 
treimi din numărul partici- 
panților sînt elevi, excursiile 
în Bulgaria (160 de elevi în 
trei serii) în colaborare cu 
elevii din orașul Vrața (pe 
bază de reciprocitate) consti
tuie rodul unei vizite între
prinse acolo de către primul 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C. șl secretarul cu 
probleme de școli de la mu
nicipiu. Sincer în naivitatea 
sa, șeful comisiei de turism 
ne mărturisește că, de fapt, 
nici în ceea ce privește ce
lelalte excursii nu este vorba 
de intervenția directă a co
misiei. Ele i-au parvenit la 
dosar ca urmare a deplasării 
la sediu a responsabililor cu 
probleme de turLsm din or
ganizațiile U.T.C. respective. 
„I-am ajutat, însă, la ce era 
mai greu : calcularea prețu
rilor, întocmirea meniurilor 
etc../. „Care va să zică, con
tribuții de mandatar 7“ —
întrebăm noi. Și tovarășul 
Cristescu îșl însușește, cu 
seninătate și convingere, 
principiul. Seslzlnd, sau nu, 
încotro se Înclină balanța, 
sare ca ars : „Se poate, to
varășe redactor, dar noi cău
tăm partea educativă !“ Cum 
o fl căutînd-o, n-am înțeles, 
în schimb au fost învățate 
dteva fraze tip. cîteva prin
cipii devalorizate prin repe
tiție stereotipă, care slnt ve
hiculate ca o suveică goală 
printre firele demagogiei.

Am fugit totdeauna de hîr- 
toage — exasperați, însă, so
licităm programul de activi
tate al comisiei. „VaL dar nu 
avem. E greu de prevăzut c« 
vom face. Dar avem acest 
dosar in care trecem ex
cursiile pe care ni le repar
tizează organizațiile'. în 
concepția tovarășului, înțe
legem că menirea unei ctxni- 
rtl activitatea turistică în 
general lnseemnă. aproape 
tn exclusivitate, excursia.

în fața acestei situații îți 
dai seama ei șeful secției tu
rism trebuie învățat al
fabetul activității pe care 
este chemat s-a coordoneze. 
Or. n-o puteam face. Mărtu
risim chiar că. la despărțire, 
am lăsat impresia unei vagi 
mulțumiri. Pentru cel che
mați să ia măsuri însă, tra
gem acum cuvenitul semnal 
de atenție.

I. AKDBKITA

Popa In Buregi

utilajeie. carburanții și între
gul inventar cu care eete dotată 
secția, să fie amplasate la. mar
ginea perimetrului cooperati
vei agricole, adică la cîțiva ki
lometri : dac*  secția s-ar afla 
mai «ore centrul comunei, cum 
a propu» consiliul cooperativei, 
«-ar evita drumuri inutile, con
sumul în plus de carburanți, 
uzajul mașinilor, pierderea de 
vreme.

în aceste zile legumicultura 

constituie o altl preocupare 
frecventă în numeroase locali
tăți de pe cuprinsul județului 
ilfov. SI în această primăvară 
cooperatorii din Vărăștl au do
vedit încă o dată că sînt grădi
nari iscusiți ?1 harnici. Ei au 
creat toate condițiile pentru a 
cultiva cu legume 240 de ha în 
ogor propriu șl 90 de ha în cul- 
tpră succesivă. Acum zoresc 
acoperirea și amenajarea tere
nului ultimelor solarii. Roșiile 
plantate mal înainte în solarii 
— circa 4 ha — au șl început 
să înflorească. S-a terminat să- 
ditul verzel pe 5 ha șl a-au re
coltat din clmp primele 10 tone 
de spanac și 12 000 de legături 
de ceapă, ce au fost expediate 
la piață. Avansați în lucrările

(Urmări din pag. I)

Tîu putem trece cu vederea 
nici peste faptul deosebit de gră
itor. că statornicirea acelui cli
mat de participare însuflețită la 
întrecere a înlesnit și o mai bună 
circulație a ideilor, a inițiative
lor, de la o întreprindere la alta 
de la o organizație la alta, prelu- 
înd fiecare ceea ce i se potrivea 
mai bine si îmbogătindu-1 cu 
propria sa experiență de muncă.

Astfel, urmînd exemplul co
legilor de la „Țesătura", tinerii 
de la Uzina de prelucrare a ma
selor plastice au preluat peste 
40 de instalații de prelucrat saci 
de polietilenă în întreținere si 
păstrare proprie, iar cei de la 
Fabrica de antibiotice au pre
luat instalații cum ar fi fermen- 
tatoare, intermediare, inocula- 
toare. Cei oare și-au luat în păs
trare mașinile sl utilajele, acordă

Realizarea 
angajamentelor

toată atenția întreținerii lor, res
pectării parametrilor si a timpu
lui de lucru stabilit calității pro
duselor obținute.

Remarcabilă, în acest sens, este 
și inițiativa tinerilor de la 
O.C.L. Alimentara, care au ho- 
tărît să preia un întreg magazin 
alimentar, angaiîndu-se să-l tran
sforme în scurt timp într-un 
model de bună deservire a popu
lației.

Perfection a rea continuă a pro
ducției, sporirea gradului de ca
lificare, solicitat de nivelul mo
dern a] utilajelor și instalațiilor, 
a stat la baza hotărîrii ingine
rilor și tehnicienilor de la Fabri
ca de antibiotice de a organiza 
„Clubul tehnic al Inginerilor 
și tehnicienilor-, ce își pro
pune să antreneze cadrele
tehnic® tinere la rezolvarea 
unor probleme legate de
producție, &ă faciliteze schim
bul de opinii ta domeniul nou
tăților si realizănici de scamfi 
științei de ramuri, să apropie pe 
tineri de cercetarea științifică a- 
plicativL Cluburi asemănătoare 
urmează să fie deschise și la 
Uzina metalurgică si Uzina d® 
prelucrare a maselor plastice, 
fiecare cu specificul său de ac
tivitate, propunîndu-si obiective 
izvorî te direct din necesității® 
producției proprii.

din grădinile de zarzavat sînt șl 
cooperatorii de la Gîrbovi. Flă- 
tĂrești, Valea Dragului și Vasi
lati. care au efectuat un volum 
masiv de lucrări in vederea asi
gurării unor producții sporite 
de legume.

Mai putină atenție dau secto
rului legumicol, lucru de neîn
țeles. uneJe cooperative agrico
le ca cele din Vidra. Creț ești, 
Simes>4. Copăceni. Ion Roată, 
Clocîrlia, care în anii din urmă 
au avut rezultate îmbucurătoa
re în cultivarea legumelor și 
zarzavaturilor. Ne referim în 
primul .rînd la meraul neîngă- 
duit de lent al lucrărilor de 
acoperire a aolariilor și de plan
tare a răsadurilor. Așa se face 
că pe întregul județ, pînă în 
seara trecută nu au fost planta
te în solarii legume timpurii de 
cît pe 160 de ha, fată de 292 de 
ha, cît au prevăzut în planurile 
lor de producție cooperativele 
de producție. Restantiera îsn a- 
ceastă lucrare sînt si uneQe în
treprinderi agricole de stat. 
Semănatul în cîmp al legumelor 
se desfășoară, de asemenea, 
foarte încet.

Iată ce anume ne determină 
să afirmăm că, dacă In județul 
Ilfov lucrările de campanie sînt 
întlrzlate de vină nu-i numai 
primăvara, cum încearcă să se 
justifice unii tovarăși. întîrzie- 
rlle lucrărilor din cîmp șl din 
grădina de legume, prin efor
turi eficiente, pot și trebuie re
cuperate cît mai degrabă.

Pe lîngă acesta activități le
gate fn mod nemijlocit da pro
ducție și în directă legătură cu 
ele, comitetul municipal U.T.C. 
și-a propus să întregească efor
turile depuse de organizațiile 
U.T.C. prin adăugirea propriului 
său efort, prinți-o îndrumare ?i 
un sprijin de un înalt nivel cali
tativ, capabile să stimuleze iniția
tiva organizațiilor, să le Încurajeze 
succesele. In acest sens ne-am 
preocupat nemijlocit de organi
zarea si generalizarea unor ac
țiuni îndreptate spre crearea unul 
climat propice înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
producție, care, pe lîngă o bună 
pregătire profesională, impun O 
strictă disciplină de producție.

In dezbaterile organizate în 
adunările uteciștilor a fost acor
dat un loc deosebit problemelor 
legate de disciplina în produc
ție, unul din aspectele principale

ale participării tinerilor la reali
zarea planului în unitățile indus
triale si de construcții din ora
șul nostru.

„Procesul minutelor pierdute"
51 ^.Indisciplina în fața instan
ței . care se organizează la Fa
brica de tricotaje „Moldova" și 
Uzina mecanică „Nicolina” sînt 
activități care îgi demonstrează 
eficiența, alături de dezbaterile 
privind disciplina în producție 
ținute la „Țesătura-, I.R.A., Uzi
na de mase plastice etc. $i aces
tea sînt numai cîteva exemple, 
care se pot adăuga multor altora, 
toate la un loc dovedind că nu
mai printr-o împletire organică 
între activitatea educativă și cea 
pe linie profesională se pot ob
ține rezultate cu adevărat demne 
de relevat, care să răspundă în 
cea mai mare măsură sarcini
lor majore care stau în anul a- 
cesta în fata colectivelor de 
muncă ale tuturor întreprinde. 
lor.

Procesul complex al finalizării 
angaiamentelor luate ne deter
mină să nu trecem cu vederea și 
unele asnecte negative care în
greunează activitatea noastră, 
care frînează traducerea în viată 
a sarcinilor propuse. La Fabri / 
de ulei. Fabrica de mobilă sau 
la Șantierul 3 construcții nu au 
fost activizate ne deplin toate 
resorturile capabile să antreneze 
întreaga masă de tineri în bo
gata activitate ce se desfășoară 
în celelalte unităti economice. O 
slabă popularizare a angajamen
telor și, implicit, o slabă pre
ocupare pentru realizarea lor s-au 
manifestat si din partea organi
zațiilor U.T.C. de la I.U.T. coopa- 
rativa „Solidaritatea". O.C.L. 
Metalo-Chimice.

De aceea. în atenția comitetu
lui municipal vor sta în perioada 
care urmează tocmai organiza
țiile U.T.C. care întîmpină difi
cultăți în realizarea angajamente
lor, propunîndu-ne să acționăm 
îndeaproape prin desfășurarea ți
nui ansamblu de acțiuni menite 
să ridica aceste organizații la un 
nival corespunzător si populari- 
zînd metodele cele mai buna care 
și-an dovedit pe deplin eficiența 
în influența pozitivă a ati
tudinii tineretului față de cerin
țele producției în scopul und 
participări integrale la realiza
rea sarcinilor din unitățile lor.

Sprijinul permanent pa care-1 
acordă, și va trebui să-1 acord® 
poate mai mult decît pînă acum, 
comitetul municipal organizațiilor 
U.T.C., vine să îmbogățească e- 
forturile acestora, să sporească 
și să diversifice modalitățile de 
influențare a masei de tineri în 
scopul sporirii aportului lor în 
producție, al realizării obiective-, 
lor pe care și le-au propus.



Convorbirile cvadripartite de la Paris ORIENTUL APROPIAT
în cursul celei de-a 14-a șe

dințe a conferinței cvadripartite 
de la Paris asupra Vietnamului, 
șeful delegației americane, Hen
ry Cabot Lodge, a reluat teza 
cunoscuta a negocierilor de or
din practic privind o așa-numită 
retragere mutuală a forțelor ar
mate străine din Vietnamul de 
sud.

în opinia șefului delegației 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, Tran Buu 
Kiem, „problema crucială este re
tragerea trupelor americane fără 
nici o condiție". El a declarat 
că F.N.E. „preconizează organi
zarea unor alegeri libere pen-

tru desemnarea unei Adunări 
Naționale într-un mod Cu ade
vărat democratic, potrivit princi
piului votului univenal, egal, di
rect și secret, formarea unui gu
vern de coalite națională și de
mocratică grupînd persoanele 
cele mai reprezentative ale tutu
ror păturilor populare".

Șeful delegației R.D.V., minis
trul Xuan Thuv, a subliniat la 
rindul său că „problema ce se 
pune este ca Statele Unite să în
ceteze agresiunea, să retragă toa
te trupele lor și ale sateliților, 
care sînt singurele trupe străine 
în Vietnamul de sud, și aceasta 
fără a pune vreo condiție".

• Convorbirile de la O. N. U. • După

Lucrările Comitetului
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ciocnirile
WASHINGTON“ s

din Liban
BEIRUT. — După ciocnirile 

care s-au produs miercuri Intre 
forțele de online libaneze și 
grupuri ale refugiaților palesti
nieni, la Beirut, capitala Libanu
lui, situația se menține calmă. 
In primele ore ale dimineții da 
joi, populația orașului a fost au
torizată să-și facă cumpărăturile. 
Cu toate acestea, măsura privind 
restricțiile de circulație rămîne în 
vigoare. Pe străzile capitalei con
tinuă să patruleze gărzile forțe
lor de ordine, iar în principalele 
puncte staționează trupe guver
namentale.

GENEVA 24. — Coresponden
tul Ageipres, H. Liman, trans
mite : în ședința de joi a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, șeful delegației po
loneze, H. Jaroszek, a subliniat 
necesitatea de a nu se pierde din 
vedere în stadiul actual al lucră
rilor obiectivul principal : dezar
marea generală și totală. EI a 
precizat că acesta este cu atît 
mai important, cu cît Comite
tul a abordat pînă acum proble
ma masurilor preventive fără a 
se depăși stadiul discuțiilor cu 
caracter general. Delegatul po
lonez a preconizat dezbaterea u- 
nor masuri concrete de dezar
mare nucleară, ca prim pas spre

9

Trudeau

dezarmarea generală și totală. El 
a propus, de asemenea, discuta
rea problemei creării unor zone 
denuclearizate în Europa, pentru 
promovarea securității pe conti
nent. în acest sens, el a citat A- 
pelul de la Budapesta al statelor 
membre ale Tratatului de Ia 
Varșovia.

Șeful delegației bulgare, Krum 
Hristov, a declarat că, după 
părerea sa, în săptamînile care 
urmează, Comitetul ar trebui să 
se concentreze asupra a trei pro
bleme prioritare : elaborarea u- 
nui acord internațional pentru 
interzicerea folosirii în scopuri 
militare a fundului marilor și o- 
ceanelor, încheierea unei con
venții pentru interzicerea folosirii 
armelor nucleare $i încheierea u- 
nui acord pentru încetarea expe
riențelor nucleare subterane.

I
*4 *

Un patriot sud-vietnamez progătindu-u paakv

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a părăsit 
joi New York-ul plecînd intr-o 
călătorie de 15 zile în Enropa- 
U Thant va vizita Londra. Roma 
si Geneva. El va avea întreve
deri cu membrii guvernelor bri
tanic $1 italian, va asista la Roma 
la sesiunea anuală a Comitetului

td d >

s c
Sesiunea

comisiei mixte

Apelul 
de la Budapesta 

remis lui U Thant
REPREZENTANTUL R.P. 

L agere la O.N.U. a remis, joi, 
oee re ta ralul general al O.N.U., 
U Thant, textul Apelului ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia către toate sta
tele Europene, adoptat la 17 
martie 1969 la Budapesta, și a 
cerat ea acesta să fie difuzat 
ca document oficial al Adunării 
Generale ■ O N U.

Evoluția
a

își reafirmă 
poziția față 

de N.A.T.O.

• GUVRJUTUL 1 P. A GI 
MA.STU a 1LÎT Mill

o la Karianfta ăKtozteaa

româno braziliene situației
te din Irlanda

O declarație a guver

nului R. P. D. Coreene
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• DESCHIZIND dezbateri

le parlamentare asupra deci- 
zLei Canadei de a-și reduce 
forțele militare aflate Ia dis
poziția N.A.T.O. în Eurapa, 
primul ministru, Pierre Elliot 

’ Trudeau, a respins cererea 
opoziției conservatoare de a 
se reveni asupra acestei ho- 
tărîri. El a declarat că re
ducerea angajamentelor mi
litare ale. Canadei față de 
N.A.T.O. va permite țării 
să-și intensifice eforturile în 
vederea promovării unei po
litici externe în conformi
tate cu interesele sale națio
nale. In același timp — a 
arătat el — hotărîrea cana
diană contribuie la crearea 
premiselor pentru destinde
rea internațională, preîntîm- 
pinarea unui război termo
nuclear, întărirea legalității 
în relațiile internaționale, 
rezolvarea diferendelor pe 
cale pașnică, limitarea și 
apoi reducerea cursei înar
mărilor și intensificarea e- 
forturilor țărilor industriale 
de a participa la dezvoltarea 
statelor în curs de dezvol
tare.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
AGENȚIA CENTRALĂ TELE
GRAFICĂ COREEANĂ trans
mite declarația guvernului R.P.D. 
Coreene în legătură cu pătrun
derea, la 15 aprilie, în spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene a unui 
avion american.

In declarație se arată că dobo- 
rîrea axionului american de că
tre aviația 
lare Coreene constituie o acțiune 
de apărare a suveranității, un 
act legal în deplină concordanța 
cu dreptul internațional.

Se relevă că, în urma ordinu
lui dat de președintele S.U.A., în 
apele din apropierea R.P.D. Co
reene sînt aduse numeroase nave 
militare americane, în timp ce ar
mata americană și trupele sud- 
coreene sînt ținute în stare de 
alertă. în consecința, s-a -«reat o 
situație extrem de încordata în 
Coreea. Declarația americană că 
zborurile ostile de recunoaștere 
vor fi însoțite de protecția ar
mată reprezintă un joc periculai 
cu focul. După cum se știe, țara

Armatei Popu-

noastră este un stat iubitor de 
pace ; de cînd e lumea, poporul 
nostru nu a întreprins agresiuni 
împotriva vreunei alte țări și 
niciodată nu a provocat primul 
pe cineva. Dacă un avion de 
spionaj va încălca spațiul aerian 
al țării noastre, dedări jpvwrrcl 
R-P.D. Coreene. atenei 
deauna. vom fi narați

betirite pentru 
suveranității uxmrtie-

Pratru ment-sexea si

ca Lătra
tă hsâm 

apărarea
Dar

pentru
din

românesc
universitatea

Budapesta

lri.
rmut

el
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Comitetul Executiv al „Mișcă
rii pentru drepturile civile" din 
Irlanda de nord a ho țări t să 
renunțe la toate manifestațiile 
publice prevăzute pentru sfîrși- 
tul acestei săptămînL Decizia a 
fost luată în cursul nopții de 
miercuri spre joi cu prilejul unei 
reuniuni la care au luat parte nu
meroși reprezentanți ai acestei 
mișcări. Comunicatul publicat la 
sfîrșitul ședinței relevă că hotă- 
rirea a fost luată „pentru a se 
evita noi ciocniri de stradă". Se 
arată, totodată, că această ini ți a- 
tri-ă nu are însă nici o legături 
cu adoptarea de către grupul 
pariaal Partidului nrwv 
nr*:  a propunerii premimilui 
O*NeiH  de a modifiâ actuala 
lețxslarie electorală. Conitetul 
Enecutiv al -Mișcării pentru 
drepturile criile" reamintește cu 
acest prilej ca atît timp cît nn 
vor fi abrogate toate discrimină
rile dintre catolici și protestanți, 
populația catolică nu se poate 
declara satisfăcută.

Hotărîrea Comitetului executiv 
al „Mișcării pentru drepturile ci
vile" a intervenit într-un moment 
dnd grupurile extremiste protes
tante lși continuă campania, cău- 
tind să învenineze și mai mult 
actuala situație din Irlanda de 
nord. AstfeL în cursul nopții tre
cute, o puternică explozie a fost 
înregistrată la aeroportul din Bel
fast, provocând grave avarii la 
instalațiile aeroportului.

împre- 
Sirhan 

a murit

Kathy Fulmer. „fata 
în rochie cu buline", 
care a fost văzută puțin 
înainte de asasinarea lui 
Robert Kennedy 
ună cu asasinul 
Bishara Sirhan,
zilele trecute la Los An
geles în circumstanțe pe 
care presa americană le 
califică „suspecte și con
fuze". Ea s-a otrăvit (sau 
a fost otrăvită) cu o mare 
doză de somnifere.

• In august 1964 a foot rărit 
ucis Jim Koethe, reporter la u 
ziar din Dallas care pregătea 
pentru tipar o culegere de docu
mente $1 mărturii iaedite pri
vind asasinatul tragic. Actul de 
constatare a morții conchide : 
..ștrangulat" Ucigașal a-a faaf 
descoperit pînă în ziaa de axL

Moartea tinerei de 23 de ani 
pe care mulți dintre reporterii 
care investighează „cazul Sir
han" o considerau ca martor- 
cheie in asasinatul de la Los 
Angeles, este oea mai recentă 
din veritabilul lanț de „dispari
ții misterioase" din rindul per
soanelor implicate intr-o formă 
oarecare în asasinarea celor doi 
frați Kennedy. împreună cu 
personajele de prim-plan ale 
tragediei de Ia Dallas (Lee Har
vey Oswald ucis de Jack Ruby 
o zi după asasinarea lui John 
Kennedy și Ruby însuși, mort în 
închisoare cu motivarea ofi
cială — cancer, dar potrivit 
unor surse „indiscrete" — ea 
urmare a unei „asfixieri provo
cate") numeroase alte persoane, 
implicate, într-un fel sau altoi, 
în asasinatul care a zguduit A- 
merica, au avut un sfirșit tra
gic învăluit în mister.

• înainte de moartea lui Os
wald, la numai o oră după asa
sinarea lui John F. Kennedy 
polițistul Tippit era găsit ucis 
pe o stradă din Dallas. Rezul
tatul oficios al cercetărilor suna: 
„Asasinat de Lee Harvey 
Oswald". De fapt, nici o măr
turie directă aflată în dosarul 
acestui asasinat nu atestă culpa
bilitatea lui Oswald. Și, mai 
ales, nimic nu infirmă supozi
țiile făcute de mulți reporteri 
care au întreprins anchete per
sonale la Dallas, că Tippit era 
„un martor nedorit, suprimat".

<1 In martie 1964 a murit Bill 
Hunter, reporter al unui ziar 
californian, care s-a ocupat 
foarte activ la Dallas de retro- 
scena asasinării președintelui 
Kennedy. Cauza oficială a mor
ții lui Hunter : ucis din gre
șeală de un polițist 
„confundat" cu... un 
de baneă.

n In septembrie 1964 a mă
rit la Dallas. Thomas Killian, 
Soția lui a foit dansatoare in 
localul de noapte al lui Jack 
Ruby șl una din cele mai apro
piate ,,confidente" ale asasinu
lui lui Oswald. Cauza oficială a 
morții Ini Killian : ..s-a arun
cat pe fereastra uni aparta
ment de la etajul 9 al mal 
Imobil*.

„Fata îi ricbie
ci buliie“ priaa
dintr-un iii șir de

„martiri iilătirați" ?

care I-a 
spărgător

• In februarie 1965 a murit 
Tom Howard, primul avocat a! 
lui Ruby. Cauza oficiali a mor
ții : atac de cord (medicul lui 
curant afirma într-o scrisoare 
adresată unui ziar new-yorkez 
că niciodată, Howard, n-a 
rit de inimă).

• In mai 1965 a fost 
ucis in apartamentul iui, 
Benavides care a 
mul asasinarea polițistului 
pit. Ucigașul lui Benavides 
fost descoperit.

• In septembrie 1965 a 
găsită moartă in locuința 
prietene, ziarista 
Dorothy Kilgallen care între
prinsese timp de aproape un an 
o anchetă în legătură cu asasi
narea lui John Kennedy. Cauza 
oficială a morții : „intoxicare cu 
tablete somnifere".

• în ianuarie 1966 a murit pe 
o șosea de lingă San Francisco, 
William Whaley, șoferul de 
taxi care l-a transportat pe Os
wald acasă după asasinatul de 
la Dallas. Buletinul de consta
tare a morții întocmit de orga-

safe-

fălit 
Eddy 

anunțat pri-
Tip- 
nu a

fost 
unei 

new-yorkeză 
care

■ele palhteaetal iprrlflra : 
steal de tirraka|ie~ M>hm 
rare a răasaraai taxial la vw- 
laaaJ eăraăa ag afU WhaJey !■ 
■aaxtaial _aerideaialai~ ■■ a 
fwi ideaiifkeată.

• la martie 1996 a fact găsită 
■eisă ia termita rai apartamra- 
taJai aia Karra Cartia. daasa- 
taare ta laealal de ample al lai 
Raby. Bldaaa pr real ai ea rare 
a las Tâaat azasteal lai Oswald 
laaiate te rrimx dia iaekaia 
iaehiMrii de ta Dallas. Actele 
jateemre reaftatiTe aacaa : 
.rictiaaa a fast xmaașeală te aa 
■eeaaaseat. ra a*t  glaaafe de 
earahiaâ-.

• la talie 19M a last gtettă 
maanâ ia aparumeaia! ei lasSa 
praprieLară a lacaiaiel lai Ox- 
vilă Earleae Rabert. Caua 
afieială a marții : ..iataxiearea*  
ea medicamente.

• în febraarie 1967 a faal 
găxit mari in lacninfa Ini. Da
vid William Ferrîe. martarnl- 
ehete ca ajutorai cârâia preca
ra ral Jim Garrison declarase 
eă ar palea davedi existența 
anaî cnmplat pentru asasina
rea iui Janh F. Kennedy. Bule
tinul judiciar al marții ean- 
semna : .sinucidere*.

• In martie 1967 a fost 
spinzuratâ. dansatoarea Nancy 
Meoney. una din cele mai apro
piate prietene ale lui Jack 
Ruby. Sinucidere ? Asasinat ? 
Canxele n-au fost elucidate.

• In noiembrie 196*  a murit, 
strivit de ■ limuzină neindenti- 
ficată, Lee Bowers, muncitorul 
feroviar din Dallas care a ob
servat in preajma locului^ unde 
a foit sârrîșit asasinatul asupra 
lui John Kennedy persoane 
suspecte ascunzîndu-se în spa
tele unor tufișuri

Lista este departe de a fi 
completată. Ralph Trevisan, un 
ziarist din Washington care s-a 
ocupat intens de culisele trage
diei de la Dallas afirma, la în
ceputul acestei luni, că din 62 
de persoane presupuse a ști 
ceva despre mecanismul asasi
nării lui John F. Kennedy 38 au 
murit în împrejurări confuze 
iar 15 au dispărut din Statele 
Unite.

Este moartea suspectă a „fe
tei in rochie cu buline" începu
tul unul nou lanț de „dispari
ții" tragice ?

găsită

E. R.

d

România la festi-
valul universitar

de la Nancy
• TN CADRUL FISTIVA- 

LULLT ■■■dial aJ teatrala! 
ui verși tar de la Naacy, tea
tral _C. I. Nettara*  dia Ba- 
t o reali a tmeitat zyeetare 
lai ..Earn rial- de Mlgael de 
Gaelderade Spectaealal x-a 
ba carat de ■■ <vecex deose
bit actorii români fi iad re
chemați de mai molie ari la 
rampă. Intr-a cronică elo- 
rîsaxă xiaral ..L’Est Rcpahli- 
eaia*  sub linia  xă că ..Româ
nii aa dat a adevărată lecție 
de teatre*.

Piesa .Even rial" va fi 
■re xc a Lată de teatral ..Na- 
tlara*  si la C-I.TE. Uaiver- 
sitairt din Paris la 21 apri
lie

La riad ol iăa. Anxamblal 
teatralaj universitar dia 
Baearețti a prezentat an 
montaj colectiv pe scena 
Teatrala! Mare dia Nancy.

Primara! adjunct al in|i 
lui Nancy Manal. a oferit a 
reeeutie in onoarea ambasa
dorului român Constantin 
«r titan Ia eare an partici
pat si cele două ansambluri 
teatrale romiaești

CERERI IN SENATUL S.U.A. PENTRU
EXTINDEREA COMERȚULUI

CU TARILE SOCIALISTE
Președzatx^e tnhmmâici sena

toriale pentru problemele finan
ciare wMrrmținmU Frlmiind 
Mmiz, va pronunțat în favoa
rea efcmjnarii restricțiilor impuse 
de S.U_S_ In comerțul Est-Vest. 
Extinderea comeițuhri cu țările 
socialiste din Europa, ■ declarat 
el, xa ușura soluționarea proble
melor balanței de plăți a State
lor Unite.

In subcoottsie an loc în pre
zent audieri asupra legii referi
toare la controlul exporturilor, 
care expiră la 30 iunie. în cursul 
audierilor, Mwkie a prezentat un 
proiect de lege care prevede eli
minarea restricțiilor asupra co
merțului, en excepția articolelor 
cu destinație militară.

Liberalizarea poKticii comer
ciale a Statelor Unite față de ță
rile socialiste europene a fost ce
rută și de Theodore Sorensen, 
fost consilier al Casei Albe. El a 
declarat în Comisia bancară și

ralutaiă a Senatului că restric
țiile comerciale existente privează 
economia Statelor Unite de sute 
de milioane și poate chiar de 
miliarde dolari pe an.

Reforme și 
referendum

Ultimele zile dinaintea referendumului francez sînt marcate 
prinți-o creștere a temperaturii politice. Inițial, campania în 
vederea consultării de duminică se desfășurase destul de departe 
de interesul public. Observatorii vorbeau despre apatie, punînd-o 
pe seama unor texte de legi care plasau disputa pe terenul arid 
al unor prevederi de redusă accesibilitate. Dar pe parcurs cam
pania a căpătat un caracter din ce în ce mai accentuat de în
fruntare politică. Paradoxal, pe măsură ce dezbaterea s-a am
plificat, propunerile supuse votului public au trecut pe planul 
doi. Ziarul guvernamental LA NATION scria, de altfel : „Aflînd 
că șeful statului nu va mai continua să conducă țara în cazul 
cind compatrioții lui nu-1 vor urma pe calea marii reforme pe 
care o propune, francezii vor înțelege in orice caz însemnătatea 
majoră pe care o acordă el acestei reforme41. Deci, referendu
mul devine o chestiune de încredere — atît politică, cît și per
sonala. In patru fraze pe care le-a pronunțat la capătul unei 
convorbiri televizate de 50 minute, președintele de Gaulle a 
avertizat : „De răspunsul pe care îl va da țara la ceea ce cer 
va depinde evident fie continuarea mandatului meu, fie pleca
rea mea imediată**.  In această formulare lipsește echivocul. Pre
ședintele revendică un „da" masiv, cert. Nu mai este vorba 
de controversele privind soarta regiunilor și viitorul senatului, 
ci de reafirmarea încrederii în politica gaullistă.

Milioanele de francezi care se prezintă în fața urnelor vor 
trebui să dea un singur răspuns întrebării care vizează două 
probleme : „crearea regiunilor" și „reînnoirea senatului". Ofi
cialitățile plasează ambele probleme in categoria preocupărilor 
legate de o restructurare administrativă, menita să amplifice efi
ciența economiei franceze, să stimuleze dezvoltarea echilibrată a 
tuturor provinciilor și să înlăture centralizări excesive socotite 
generatoare de dificultăți. Ar urma, astfel, să se creeze 21 de 
regiuni, plus Corsica, fiecare din ele fiind conduse de un con
siliu regional, ai cărui membri nu vor fi aleși prin sufragiu uni
versal. Figura nr. 1 pe plan local rămîne prefectul, reprezentant 
al autorității centrale. Robert Poujade, secretarul general al 
U.D.R. (mișcarea gaullistă) afirma că adunările regionale „vor 
încununa voința de justiție și de echilihru în dezvoltarea fran
ceza44. A doua reformă supusă aprobării este cea a transfor
mării senatului dintr-un corp legislativ intr-un organism consul
tativ, cu prerogative limitate, căruia i se acordă posibilitatea 
de a-și exprima punctele de vedere numai înaintea votului din 
Adunarea Națională, fără ca aceste puncte de vedere să fie 
lualc în considerare în mod obligatoriu.

Inițiativele guvernamentale sînt criticate cu o violență carac
teristică momentelor dinaintea întâlnirilor cu urnele. Elementul 
remarcabil îl reprezintă. însă, faptul că, în raport cu alte con
sultări, în rînduriie celor ce se opun politicii oficiale se găsesc 
forțe de o mai mare diversitate. Opoziției tradiționale de 
(P.C.F., S.F.I.O., P.S.U., cluburile republicane) i s-au adăugat 
radicalii și centriștii, iar printre acei ce au decis să nu răspundă 
„da" se numără și Giscard d’Estaing, fost ministru gaullist, lide
rul unei grupări reprezentate în guvern. Divizarea sprijinitori
lor obișnuit! ai regimului a suscitat destule îngrijorări în cabi
netele ministeriale, ceea ce explică mobilizarea tuturor forțelor 
de care dispune U.D.R. în acest final de campanie și noua in
tervenție a generalului de Gaulle prevăzută pentru vineri.

Bătălia este de o „duritate" puțin obișnuită. Republicanii In
dependenți — aliați fideli ai gaullismului — sînt împărțiți între 
„da44 și „nu" iar opțiunea lui Giscard d’Estaing nu poate fi 
neglijată. Liderii centrului duc — cum scria un ziar parizian —■ 
„o campanie incisiva". Sondajele arată un jnare număr de ale
gatori nehotărîți: decizia lor de ultim moment va cîntări extrem 
de greu in balanță.

Duelul argumentelor pro și contra k poartă în paginile zia
relor, pe calea undelor și pe micul ecran (unde fiecare formație 
iți are .porția" sa măsurată farmaceutic în minute). Adepții 
_Ba~-aiui denunlâ reformele inițiate de guvern de pe poziții 
«Wr Hie. Delimitările s-au produs in multe cazuri nu numai 
pe t»”* atitudinii față de reforme, ci și a atitudinii față de 
politica oficiala în ansamblu. In general, nu se respinge id era 
regionali? arii. Obiecțiile vizează, însă, consecințele pentru con
tribuabil Inoi impozite vor putea greva asupra regiuniiorL ca 
și spiritul care prezidează reforma, socotit in unele scc^J^jje 
politice drept o îndepărtare de la cerințele democrației. Elie.ine 
Favon arăta in L’HUMANITE DIMANCHE că organismul re
gional preconizat ,.nu va dispune în sine decit de prea puține 
împuterniciri, cu excepția aceleia de a majora impozitele... .

Comuniștii avertizează asupra unei politici „antidemocratice 
și antisociale". S.F.I.O. relevă că referendumul a devenit în fapt 
un plebiscit „adică o consultare în care poporul este invitat nu 
numai sa aprobe trecutul, dar și sa se angajeze dinainte la 
acceptarea unui viitor pe care îl ignoră". Radicalii (și nu numai 
ei) sînt deosebit de critici la adresa proiectelor senatoriale 
(despre senatul în noua formulă, LE FIGARO scria că ar putea 
fi ..o asociație de oameni distinși, dar fără nici o putere").

Deși pronosticurile, în general, lipsesc (investigațiile în corpul 
electoral au dezvăluit o masă enormă de indeciși), există co
mentatori care opinează ca indiferent de rezultatele referen
dumului, deci indiferent de alegerea între „da" și „nu", s-a 
deschis un nou capitol al succesiunii prezidențiale. Pînă în 
acest moment doar Pompidou fusese lansat la startul unei curse 
cu un final ce poate aparține atît viitorului îndepărtat, cît și 
unui viitor mai apropiat. Prin poziția adoptata, care reflecta 
o nuanțata disociere de gaullism, Giscard d’Estaing își croiește 
drum spre aceeași candidatură pentru Elysee. Firește, lista nu 
poate fi închisă. LE MONDE cita chiar șapte nume. Dar toate 
acestea aparțin calculului hîrtiei pentru că soarta referendumu
lui de duminică n-a fost încă decisă. Colaboratorii președintelui 
se arată optimiști. Ei consideră că „da44 va obține majoritatea. 
Tompidou a riscat chiar o profeție concretă : 60 la sută sufragii 
afirmative. Dar un proeminent coleg al fostului premier exprima 
părerea că „opoziția a reușit să semene o oarecare confuzie". 
Sondajele de ultimă oră oferă tablouri în mișcare. Unii le 
salută, alții le contestă. Rămîne urnelor misiunea de a rosti 
ultimul cuvînt.

M. RAMURA

LUPTELE DE LA UMUAHIA
Pentru prima dată de la începutul 

junglele nigeriene, trupele federale 
suburbiile Umuahiei, ultima capitală ___ _______
unor ciocniri violente, scrie Franțois Maxure. trimisul special 
al agenției FRANCE PRESSE. Spre seară, nordul oralului era 
cucerit de federali, în timp ce restul său continua iă fie apărat 
cu indîrjire de însuși colonelul Odumekwn Ojukwu.

Luptele au fost extrem de violente si ie pare că pierderi foarte 
serioase au fost înregistrate de ambele părți.

In timp ce forțele nigeriene duc lupte grele pentru ocuparea 
In întregime a localității Umuahia, trupele biafreze au declan
șat o ofensivă pe frontul de vest, ocupînd joi orașul Owerri, unde 
de mai multă vreme se aflau încercuite unități federale.

războiului fără fronturi din 
au reușit să pit run dă In 
biafrexă, în prezent teatrul

TURCIA. — Piața Eminonu din Istanbul
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