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în exploatare

0 nouă mină 

de argilă 

refractară
în sectorul Bălnaca, 

aparținînd exploatării 
miniere Sumcuiuș, jude
țul Bihor, a fost dată în 
exploatare o nouă mină 
de argilă refractară cu 
un flux tehnologic mo
dern deservit de un puț 
central de extracție, un 
funicular care transpor
tă argila direct în silozul 
central pe o distanță de 
3 km. de unde încărca
rea în vagoane se face 
mecanizat cu ajutorul 
graiferclor și altor insta
lații.

Au intrat, de aseme
nea, în funcțiune un 
grup social care cuprin
de băi. vestiare, săli de 
apel, laboratoare dotate 
cu aparatură modernă, 
un atelier pentru deser
virea minei și o stație de 
compresoare.

Prin intrarea în func
țiune a acestei mine, ca
pacitatea zilnică a sec
torului Bălnaca crește cu 
150 tone argilă.

(Agerpres)

.....

CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE
INFORMAREA

.TEHNICO-ECONOMICĂ 
Â CONSTRUCTORILOR

Continuînd investigațiile noastre p« șantierele d« comfavc- 
fiîr în principal la obiectivele care ou sfcbiirte lirmin de pe
riere în funcțiune în acest an, am cercetat la Mediaș, cvm se 
realizează informarea lehnico-economică a tinerilor comtrve- 
tori. Evident, pentru a da randament saperior ia reali
zarea principalelor obiective ce stau in fața contractorilor — 
reducerea termenelor de punere în funcțiune, folosirea rațio
nala a materialelor, evitarea risipei, creșterea productivității 
muncii etc. — tînârul trebuie să știe cotele planificate ale aces
tor indicatori, sâ sesizeze importanta îndeplinirii fiecăruia. Iar, 
aici, în acest proces de informare, organizația U.T.C., alături de 
ceilalți factori din întreprindere, au de îndeplinit un rol de pri
ma importantă. CUM SE PREZINTĂ, DIN ACEST PUNCT DE VE

DERE, SITUAȚIA PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII DIN ORA- 
^>UL MEDIAȘ?

W^lm întreprins această anche
tă împreună cu tovarășul Vio
rel Rațiu — secretarul comite
tului U.T.C. de pe șantierul 1 
construcții Mediaș și Lîvia 

Nîstor — membră în comitet. 
Prima oprire, pe șantierul fa
bricii de pielărie și încălță
minte „8 Mai". „Subiectul" an
chetat : Klein Naus Herman.

★
— Cînd trebuie încheiată 

lucrarea pe care o executați ?
— Nu mi s-a spus.
— Ce plan zilnic aveți ?
— Facem cit putem.
Pe același șantier, stăm de 

vorbă cu tinărul zidar Deghy

u

loan din echipa lui Simion 
Cindea. Se lucrează la înălța
rea turnului de apă caldă, a- 
juns la cota 36.

— Care este termenul de 
dare în funcțiune a turnului ?

— Vara aceasta, prin iunie 
sau iulie.

Răspunsurile următoare 
fiind la fel de nesigure, nu le 
mai reproducem pentru a tre
ce pe șantierul fabricii Emai
lul roșu.

— Care este valoarea 
ductivității muncii pe 
trebuie s-o realizați într-o lu
nă ? îl întrebăm pe Viere 1 
Neacșu.

— De unde să știu eu acest 
lucru ?

Concluzia decurge lim 
chiar din aceste puțina 
pun suri reproduse aici: 
rii nu cunosc tem®***? 
Ie personale de prouD^e ș» st 
atît mai puțin Ce c-dTjek*-. 
loturilor, ?a?iV<er<sâui p? avi 
lucrează nu : r_.. . «
termenele tor.-ârilor. natShn 
le și restanțele fa Vă •> pta

Să ne întoarcem însă Ia me
diul șantierului pentru = r 
foi situația realizărilor p 
mele luni ale acestui an P 
nul prevedea un mare voîu»n 
de lucrări pentru 
și dezvoltarea cîtorva între
prinderi industriale, prer’nr! și 
construcția de locuințe și alte

ZILE FIERBINȚI lN în laboratorul fonetic de la 
Institutul de limbi străine din 

București

GH. SUCIU

Pînâ nu ne facem din prin
cipiile noastre un crez, nu 
ne călăuzim după ele, ci 
după altele, poate chiar după 
acelea pe care am dori să le 
combatem.

★

Cei care se îndoiesc cel 
mai mult sînt savanții și de 
aceea rezolvă atît de multe.

★

Un neajuns este și acela că 
lumea te cunoaște pe rînd, 
cînd tu ești, de fiecare dată, 
întreg, atît în împliniri, cît și 
în scăderi. Cînd se caută ex
plicațiile scăderilor tale, abia 
de atunci destinul tău _ se 
află pe drumul eternității.

★

Cînd reluăm un lucru, în
seamnă o victorie. Numai 
neputincioșii sau cei puțini 
la suflet se tem că și-ar pu-

(Continuare în pag. a V-a)

R. LAL

(Continuare in pag. a III-a)
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nedreptățit pe alții. Am 
&£? iohîțis fotografiei

' colectiv* — q imagine 
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tovarășul Li viu Derban, 
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TBdetecR Arad al U.T.C., cu 

de a mai amina 
rea ultimei poziții: 

„roate eâ ce vom intilni pe
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SADU
Semnalele critice lansate 

tn coloanele noastre, obser
vațiile și sugestiile privind 
activitatea unor câlective de 
muncă, întreprinderi sau in
stituții, își găsesc, în majori
tatea cazurilor, ecoul, răs
punsurile — și, cel mai ade
sea, răspunsurile întărite de 
fapte — mărturisind preocu
pările celor vizafi de a re
zolva sau clarifica probleme
le supuse discuției. Din nefe
ricire, există, însă, și cazuri 
în care semnalul critic răsu
nă în gol, nereceptat sau 
netradus în planul faptelor, 
în scopul găsirii soluțiilor și 
măsurilor ce se impun. Inau- 
gurînd, în ziarul nostru, o 
nouă rubrică — „Dosarul u- 
nei probleme" — o facem 
tocmai cu intenția de a sluji 
eficiența semnalului critic, 
mergind pe urmele articole
lor publicate și ale scrisorilor 
venite de Ia cititori și cores
pondenți, reluind și lărgind 
investigația — pînă la epui
zarea problemei — în acele 
domenii în care, in ciuda e- 
—faptelor, măsurile 
așteptate rntîrzie.

C aiurii «-•■ «biș-
■■Jl Bă găneueă. in 
paginile x La mini
sta țări le redactărilor 

fecali P* ■iwtle ■■•r «eri- 
sari-. De dala aeeaaia- taxei 
deapre tare ▼> fi verb* a 
feat cercetat 4e ■■■! dia 
■«■brii cntoreAaetiei 
tare Gerj a xiaralai nestru 
— VASILE CBACIW La 
cererea nnaaxră- careapaadcB* 
ta] a perw pc mele waui 
tren .închiriat" — cana

ia pag. a II-ei

Stărui de multă vreme în 
preajma scenei, în cali
tatea de cronicar dramatic, 

de membru al consiliilor artis
tice sau pur și simplu de spec
tator.

învățătura de căpetenie a 
acestor ani este că dintre fac
torii hotărîtori ai succesului în 
teatru — repertoriu, realizatori 
(actori — regizori — scenografi), 
climat — fundamental rămîne 
actorul. S-au făcut și se vor 
face multe speculații pe mar
ginea așa-ziselor spectacole de 
regizor sau autor, a rolului pre
ponderent al directorului de 
scenă, și nu arareori toate 
acestea sînt adevărate, dar ceea 
ce rămîne, pe deasupra oricăror 
mode și conjuncturi, este pres
tigiul Măriei Sale Actorul. Mi 
s-a întărit și mai mult această 
convingere, transformîndu-se în 
criteriu al programului de lucru 
de-a lungul puținului timp de

SATISFACȚIA
ȘI MÎNDRIA
DE CTITOR
cînd am preluat conducerea tea
trului băcăuan.

Lipsită de nume și la propriu 
și la figurat (speram, pentru 
început, ca în curînd să putem 
citi pe frontispiciul sau ..TEA
TRUL BACOVIA"...). scena bă
căuană a fost, de fapt, lipsită 
de cultul valorilor actoricești ; 
nu în sensul că pe aici n-ar 
fi trecut interpreți de real 
talent — astăzi binecunoscuți

VLAD SORIANU
Directorul Teatrului de Stat 

din Bacău

publicului românesc — ci în 
sensul că s-a făcut prea puțin 
spre a-i statornici, spre a-i con
vinge să-și lege destinul de cel 
al unei instituții căreia nu-î 
lipseau atuurile pentru a-i im

pune ireversibil. Firește, există 
tentația marilor teatre și în pri
mul rînd a celor din București, 
dar dacă la aceasta se adaugă 
un climat de creație neprielnic, 
indiferența față de condițiile de 
afirmare, nereceptivitatea la 
căutările tinerești, atunci tea
trele de provincie vor suferi 
cronic și incurabil de hemoragie 
valorică. Cercul vicios cu care 
ne confruntăm este următorul :

ivind nevoie de regizori buni, 
nu-i putem convinge să ne ajute 
fiindcă la noi n-au actorii pe 
care î-ar dori. în timp ce actorii 

nu se îndreaptă că
tre provincie pentru că nu vor 
intilni aici regizori care să le 
înlesnească succesul. Viața a 
dovedit că dilemele de genul 
acesta pot fi depășite în primul 
rind dinspre actor, și nu dinspre 
oricare, ci dinspre cel tinăr. 
Cînd Florin Piersic, Leopoldina 
Bălănuță sau Gh_ Popovici- Po
ena ru veneau la Piatra-Neamț, 
teatrul de aici era o sec
ție a celui din Bacău. Ni
mic nu garanta ascensiunea 
scenei pietrene către bineme
ritatul prestigiu pe care și l-a 
dobîndit ; astăzi știm că „se
cretul" său este infuzia de ti
nerețe pe care și-o face colec
tivul actoricesc la fiecare în
ceput de stagiune, și legat in
disolubil de aceasta, suflul în
noitor care prezidează la reali
zarea celor mai bune spectacole. 
Un teatru în ofensivă, al cărui 
dialog cu publicul sa însemne 
călăuzirea acestuia către o în
țelegere complexă a artei tea
trale, și nu flatarea comodită- 
ților de gust ale așa numitului

(Continuare în pag. a IV-a)

prof. univ. C. IONESCU-BUJOR
Susținut de mii și mii de candidați de-a lungul a numeroase 

generații, examenul de bacalaureat își păstrează, totuși, caracte
rul de unicat pentru fiecare candidat în parte. Nu există absol
vent de liceu pe care s 1 liniștească îdeea că-si susține exame
nul în același mod și în același timp cu încă 66 000 colegi de ge
nerație. Pentru el, ca individ, bacalaureatul reprezintă o con
fruntare definitorie, confirmînd sau punînd sub semnul îndoielii 
capacitatea sa de gîndire și judecată, maturitatea sa intelectuală 
și psihică.

Am ținut să readucem la ordinea zilei problema bacalaurea
tului din acest punct de vedere evitînd, cu bună știință, ches
tiunile legate de programă și procedură. considerîndu-Ie pe 
acestea din urmă îndeajuns cunoscute. Și am apelat în acest 
.scop la un frecvent președinte de comisie de bacalaureat în 
sesiunile trecute — prof. univ. C. IONESCU BUJOR. Pregătin- 
du-se pentru interviu, domnia sa și-a formulat dezideratele fața 
de promoția anului 1969 — foarte promițătoare ca beneficiară a 
școlii de cultură generală de 12 ani, deziderate pe care le-a ex
pus sărind peste „clasica" primă întrebare a oricărui interviu.

La ordinea zilei — 
BACALAUREATUL!

— Nu știu dacă voi fi sau nu 
și în acest an președinte al unei 
comisii de bacalaureat. La urma 
urmelor, nu asta este important. 
Ceea ce am de gînd să spun re
prezintă, sper, „pretențiile" ori
cărei comisii de bacalaureat. Și 
mai sper că nici unui candidat 
care se respectă nu i se vor pă
rea exagerate. Fiind, prin exce
lență, un prilej de verificare a 
puterii de gîndire și sinteză, ba
calaureatul ne angajează într-un 
dialog, firește de pe poziții di
ferite, dar în care ambele părți 
urmează să încerce satisfacția 
intelectuală pe care ți-o poate 
da schimbul de idei îmbrăcat în
tr-o formă cît mai personală. 
Dar am promis să formulez sis
tematic ce aștept eu de la can
didați! la bacalaureat...

• Doresc să facă dovada unei 
gîndiri intensive, corecte, logi
ce, să prezinte justificarea afir
mațiilor pe care le fac. Și să 
nn abuzeze de formule mecani
ce. de șabloane, de cuvinte .,ca 
din carte", simpliste și simplifi
catoare.

• Aștept să reducă la strictul 
necesar apelul la memorie. Ba
calaureatul nu este un examen 
al amănuntelor, avalanșa de ci
fre și date nu probează puterea 
de sinteză, dimpotrivă. Asta nu 
înseamnă că minimalizez rolul 
memoriei, dar ea nu poate su
plini gîndirea vie și adîncă, scor
monitoare pînă la originea fap- 
teiar.

• Sînt gata să ascult răspun

suri îmbogățite de un vast ma
terial studiat în afara manualu
lui — științific, beletristic, en
ciclopedic. Mărturisesc, am obo
sit ascultînd aceleași versuri, pu
blicate strict în manual, și ace
leași „judecăți de valoare" în
sușite din prefețe.

• Voi fi impresionat de tenta 
de viață autentică pe care vor 
ști candidați] să o imprime răs
punsurilor lor. Nu viața cunos
cută din cărți, ori din auzite, ci 
cea filtrată prin ochii și perso
nalitate tinărului, care a înțeles 
că școala nu reprezintă întregul 
univers, ci o părticică din socie
tatea în care trăiește, societate 
pe care a încercat s-o cunoască 
odată cu tot ce i-a oferit școala.

• Aș încerca o nesfîrșită bucu
rie dacă aș descifra — din acest 
prim și poate unic contact cu 
tinerii respectivi — pasiunea și 
cunoștințele despre viitoarea lor 
profesie. E perfect posibil. Nu 
se poate să nu răzbată dintr-un 
excelent răspuns la matematică, 
sau biologie sau literatură che
marea arzătoare a excelentului 
profesionist de peste cîțiva ani.

— Din acest original „statut** 
al bacalaureatului se degajă o 
mare prețuire pentru actualii can
didați și, aș spune, mult respect.

Interviu realizat de 
MARIETA VIDRAȘCLF

(Continuare în pag. a V-a)

Orgă de apă (in faf/i noului hotel „Unirea" din lași)
Foto : SORIN DAN



tag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI
POLITICE Șl IDEOLOGICE

A TINERETULUI

tre studenții Facultății de filo
zofie, omițîndu-se reprezentanții 
celorlalți termeni — ai artei și 
științei ca atare. Totuși, viu dis
putate, punctele de vedere și o- 
piniile deosebite — în cadrul că
rora au excelat cele ale studen
ților Ilie Roșianu și Șerban Cio- 
noff — și-au dovedit caracterul 
probant, în sensul că, printre ele, 
studenții participant Ia dezbatere 
și-au verificat capacitatea de a 
depăși stadiile abstracte ale ve
hiculării unor concepte pur filo
zofice și de a se înscrie în di
recția aplicării acestor concepte 
la domenii adiacente disciplinei 
lor. Un prim rezultat a fost, tot 
după opinia studentului Olimpiu 
Naicu, „fixarea unui cadru me
todologic general al discuției, de- 
limitarea conceptelor operante in
tr-un ci mp identic diurn struc
turat, care să poată permite, in 
viitoarele ședințe ale clubului, o 
mișcare ordonată și construct ir ă, 
spre elucidarea problemei sub 
multiplele ei aspecte, dacă nu 
spre soluționarea ei*.

Modul în core s-au desfășurat 
primele ședințe ale „Clubului fi
lozofilor" din cadrul Facultății 
de filozofie din București permi
te elaborarea unor concluzii pe 
oare nu Ie propunem, deceam-

PE CALE
DISPARIȚIE

I
PRIMUL FESTIVALI Aplauze pentru
Al STUDENȚILORI

I ECONOMIȘTI
amatori

LA FACULTATEA
DE FILOZOFIE

I. G. M. V.

M. FELIN

TPpre- 
lucrâri 

prilejul

s-a
O dro-

mil departe ne propanem ai 
care urmeirf.

4 >1 1 mai «-ou decfl- 
a București, In aula 
ii ui oncologic, sub

FAZA ZONALA A CONCURSULUI CULTU
RAL-ARTISTIC AL ELEVILOR

noastre județene transmit

elevii-artiști

Duminică, cum am mal anunțat, a început In Capitală etapa republicană a concursurilor de lite
ratură română, matematică, fizică șl chimie adresate elevilor din licee, licee de specialitate și 

școli profesionale. In fotografie : aspect din tim pul concursurilor de matematică și fizică.

elevilor. în- 
cu compe- 
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Problemele nrlviad formele «1 metodele de sporire o efici
entei activității de educare ideologici ți politici a studenților 
— prablemă larg dezbătută in cadrul Conferinței a Vil-a * 

constituie. In prezent, in lumina recomandărilor 
a cuvlntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, o

U.A.S.R. —
Conferinței, 
preocupare permanentă de prim ordin a factorilor educativi 
din Institutele de învățămînt superior. Oprlndu-ne, în rindurile 
de față, la Facultatea de filozofie din București, o facem și 
pentru că această facultate are sarcina expresă a unei astfel 
de educații, pentru că există, aici, în acest sens, din partea 
asociației studențești, o preocupare care, credem, se cuvine 
subliniată. Această preocupare s-a făcut remarcată, în naod 
deosebii, cu prilejul seminarului național studențesc ,, Demo
crația și socialismul". ținut la sfîrșitul anului trecut și con
semnat, la timpul respectiv. In coloanele noastre, seminar la 
care studenții acestei facultăți s-au remarcat prin calitatea 
participării, atit în ceea ce privește complexitatea problemelor 
pe care le-au pus în discuție, cit șl in ceea ce privește nivelul 
teoretic de la eare s-au antrenat In dezbateri. Despre acțiunile 
și Inițiativele care au urmat acestei dezbateri de anverguri, 
despre succesele înregistrate ulterior pe această linie și deapre 
posibilitățile de a le 
vorbim, pe scurt, în

fructifica 
rindurile

de des-Cea mai recentă formă 
ftșurare a activităților legate de 
educația ideologică și politică a 
studenților Facultății de filozo
fie din București —- formă deo
sebit de adecvată în raport co 
profilul specific al acestei facul
tăți — o reprezintă „Clubul fHo- 
zofilora, cadrul organizat în care 
se poartă „Dialoguri filosofice* 
pe marginea unor teme anun
țate în prealabil. Specificăm că 
nu există similitudini cu formele 
de activitate consacrate, mai pre
cis cu cercurile științifice ; „Dia
logurile filozofice" nu ie poartă 
exclusiv în jurul unui nucleu, 
reprezentat de regulă de un re
ferat sau de o lucrare științifică- 
Mai mult, un astfel de referat, 
atunci cînd există, devine un 
pretext, dialogurile propriu-zise 
desfășurîndu-se în virtutea eșa
fodajului de idei și cunoștințe al 
participant lor.

„Clubul filozofilor" a fost în
ființat relativ recent fia 13 de
cembrie 1968), din inițiativa stu
denților de la Facultatea de fi
lozofie din București. Accesibil 
tuturor colegilor lor din Centrul 
universitar bucureștean, el este 
menit să stimuleze gîndirea crea
toare, atît a tinerilor filozofi, cît 
și a acelor siudenți pentru care 
filozofia s-a constituit într-o pre
ocupare constantă, sistema ti că. 
«Saxai pe principiul că ideile 
originale se cristalizeaiă. de cela 
mai multe ori, in cadrul unor a- 
semenea discuții libere, mC2sM 
filozofilor* — î|i exprimă opinia 
conducătorul lui. stnd«ntwl Obs> 
piu Naicu — se diferenți^Â da 
activitatea studenților in cercu
rile științifice, unde se unsârește 
elaborarea sistematica a idatlor 
la o înaltă ținută ftitnfifică, prm 
faptul că aciicitatea acelui cină 
nu caută doar acMttâ țtmOA, »• 
tuindu-se, in raport cu cercul 
științific, pa o poziție anticipa 
tivă».

Primele două |edințe da lnczu 
ale „Clubului filozofilor" au gla- 
duit dialoguri pe marginea pro
blemelor legate de Jnstriinaiea 
umană" în accepția marxistă a 
conceptului. Cu această ocazia, 
studenții Facultății de filozofie 

avut un prim „contact de 
cu studenți ai Ini ti tu tal ud

teriocotor.

au 
idei* 
politehnic — facultățile da E- 
lectronică și Chimia mdmtnxlo 
— care s-au vădit a fi interlo
cutori redutabili, capabili li dis
cute, în deplină cunoștința de 
cauză, aspecte dintre cele m>J 
complexe ale conceptului amin
tit. Desigur, nu rurpriza a eon-

garanmțuire xiaMr ■ *.
U. tab wM « 
a mAna. affrwti 
tie fn csv pornit» 
tini cwtoșT ndeior 
U ac Dinifarts

Mw «rti F «n|4 
pe plaaatd ccortracfm ofafrta- 
Im* dovedit a fi. bs această 
a doua etapă a Kostențn „Qo- 
ba’m filozofilor", o .ani de • 
dificultate marcată, p accută di
ficultate a temei s-a resimțit cu 
atft mai mult cu cft, din vina or
ganizatorilor, discuțiile pe mar
ginea ei a-au purtat exclusiv în-

CURSA TG. JIU-SADU
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(Urmare din pag. I)

muncitorească Tg. Jiu—Sado 
și retur. A călătorit incogni
to, fiindcă — așa 
afișele din cele 
— „pentru cursă 
bilete”. Nu era 
această situație.
tori, care din diferite motive 
nu pot aștepta 2 ore plnă 
vine primul tren, folosesc a- 
celași procedeu. Prima sur
priză : conductorul trece prin 
vagoane, dă bună dimineața 
(asta-1 civilizat !), stinge lu
mina dar... nu întreabă pe 
nimeni de abonament. Pasa
gerii „clandestini" nu-și fac 
griji, știu ei ce știu... („Nașul 
să trăiască, cu 3 lei te aran
jezi”). Așa că drumul n-a 
fost greu. Dar, să recapitu
lăm constatările corespon
dentului nostru. înainte de a 
pleca din Tg. Jiu, asistase la 
un dialog între călători șl 
impiegatul de serviciu Vasile 
Condoiii, Primii cereau bile
te, celălalt la răspundea cu 
injurii. In sfîrșlt, a mai in
tervenit cineva din biroul de 
mișcare, furios pe „șmecherii 
ăia de la ghișeu...**. A aflat 
apoi că există trei telegrame 
ale Direcției regionale C.F.R. 
Craiova prin care se inter
zice emiterea biletelor pen
tru cursă. Dacă, intr-adevăr, 
există sau nu aceste telegra
me, nu s-a dumirit corespon
dentul, pentru că in discuția 
cu șeful stației, tovarășul 
Mircea Fieroiu, acesta 1-a

cum anunți 
dană stații 
nu se vînd 
singurul în 
Mulți căiă-

spus că. de trei ani de cînd 
este dînsul acolo, na le-a 
văzut. De ee nu se vînd bi
lete ? Trenul este închiriat 
de Uzina mecanică-Sadn. El 
transportă zilnic 1 210 u- 
lariați al uzinei (ultimul con
tract : 72/515 — 1968). Pentru 
II vagoane plătește uzina (|i 
o să vedem cit), celelalte 
două sînt la dispoziția ■ala- 
riaților C.F.R. eare merg la 
Meri. O frază a contabilului 
șef, tovarășul Nicolae Pădu- 
reanu, este plină de semnifi
cații : „trenul acesta ne pro
duce mari necazuri șl ne 
costă scump”. Despre neca
zuri ar fi multe de spus ; de 
pildă, desele discuții ce au 
loc între cei cu abonamente 
gi călătorii fără bilete, discu
țiile cu ce] care se urcă la 
Preajba cu legături de de
șeuri eare incomodează (une
ori aceste discuții se conti
nuă cu bătăi, spargerea gea
murilor...). Dar, ceea ee a- 
trage atenția în mod deose
bit este suma pe care anual 
o plătește uzina pentru tre
nul „închiriat" — 900 000 lei. 
Deci, aproape un milion, care 
se răsfrlnge asupra prețului 
de cost ! Lucrurile se com
plică și mai mult atunci cînd 
sînt ședințe sau alte activi
tăți ! uzina trebuie să plă
tească pentru staționare 2 000 
lei. Și în vreme ce aceasta 
este executată „la bani mă
runți”, pentru că unde-î lege

nu-1 tocmeală*. CJJL-ul (di
recția regională rM*«ctivă) 
nu-și îndeplinește daniela 
prevăsvte in contract, 
două exemple : in ziua 
aprilie, trvnn] a plecat 
de minute mai tirxiu. 
in care cel «M de ■■■< 
din schimbul 1 puteau efec
tua !■ de frigider* (art. 5 
prevede că. pentru • intîrzie- 
re a CJ’.R- da M>to I mixa
te, acesta va plăti daunele). 
Trenul ctrcuîl eu «n ngeu 
mai puțin, cel dat la revi
zie ; înghesuiala, ne» oi. eho 
scală (ari. 0 prevede că, in 
acest cai. vagonul trebuie În
locuit). Deci, «urne mari plă
tite. necazuri la fel de 
Soluția •

încă din 1M2. ce educe rea 
uzinei a cerut Direcției re
gionale transformarea cursei 
in tren de persoane, atașin- 
du-l-se citeva vagoane. în 
acest caz, uzina ar plăti ■“ 
nual mai puțin eu 7M Ht-Jel. 
Tot de atunci, a primit răs
punsul ei ministerul uu a 
„rezolvat favorahll" această 
solicitare, Și totuși, există 
in țară atitea curse muncito
rești — Oltenița, Giurgiu. 
Pitești, Urzleeni etc. — la 
care se vînd și bilete. I greu 
pentru corespondentul nostru 
să dea soluții. Propunem 
Insă ministerului să studie
ze această problemă, să vădi 
dacă nu este mal rentabilă 
măsura propusă de către 
conducere* uzinei.

leîtori
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— Vreți să vă prezentați ?
— Am absolvit Instituitul 

în anul 1967, la clasa tova
rășei Sanda Mânu. Primii 
doi ani de actorie i-am făcut 
sub îndrumarea maestrului 
Alexandru Fmțî. Cred că 
îmbinarea a două concepții 
regizorale șl pedagogice di
ferite a fost o conjunctură 
fericită pentru formația meax 
și a colegilor mei.

— V-atf asimilat colecti
vului în eare lucrați ? Vă 
g&slți locul în distribuție ?

— Satisfacțiile cele mal 
mari le-am avut de fapt aici, 
în teatrul în care lucrez. în 
fața publicului pe care-1 În
drăgesc. îl respect ai îl as
cult ; alături de actorii mai 
în vîrstă. care prețuiesc și

prvaasar
aeest prilej de pref. 
bura. (MeținJ OMS 
nt«f La virusul pol 
de tipul ! a ia probi 
?ate de vace&aerea 
tip de virus. La reabzarea a- 
eetfcu raa^lal au contribui' 
«8 cercetătorit români. prin 
lucrările dr Horudlnceami £ 
ale colaboratorilor săi.

— Vă rugăm sl ne vorbii: 
despre perspectivele eare x 
conturează In cercetarea pol:o 
mlefTteJ fi a bolilor virale în
rudite. ața cum se reliefează 
ele din schimbul de opinii pri
lejuit de recentul slmpozio-..

— Una din conduri 11a cart 
s-an desprliM cu acest prilej 
este aceea că deși palia* 
miellta — datorită vaecl- 
nlrii In masă — asta a 
basil pe cala de dispariția 
in Europa, se impune totuși, 
continuarea cercetărilor In a- 
cest domeniu. In special asu
pra vaccinului ca virus palie 
de tip X De asemenea, un loc 
important In cercetările Yiltoa- _ 
re II vor ocupa unele afecțiuni I 
paralitice produse de alte vi- | 
rusurl Înrudite, ca. de exem
plu. coxsackle. ECHO etc. Cit a 
privește Asociata noastră, 1 
prin schimbarea statutului fi 
profilului, ea se va ocupa nu 
numai de poliomielită |l do 
bolile asociate, ci. așa cnm In
diei noua denumire, da com
baterea tuturor virozelor. Ast
fel. la viitorul simpozion se | 
vor dezbate — alătari da pro ! 
blemeie de poDomloiită — •> ■ 
aspecte legate de hepatita epi
demică șl de alte viroze.

I

Duminicâ a avut Im, la Stu
dioul I.A T.C„ spectacolul cu 
piesa Gemenii de Plaut. specta
col realizat de studenții din ani 
diferiți, sub ragia colegului iar 
Alexandru Adrian Tatos. din 
clasa conf. univ. Ion Oltaanu. 
Spectacolul, cedat in Întregime 
elavilor dc la liceal -Tudor Via- 
dimirescu" (rare au venit aici 
conduși de nrofesoml lor de 
limba remfină. Mihai Radules
cu). a fost precedai de un eu- 
vînt introductiv al ceuf. 
Mihai Dimin. directorul 
diouluL care a prezentat 
coordouale ale teatrului 
După spectacol, tineri realiza
tori si spectatori au luat parte 
la o fructuoasă discuție colec
tivă asupra problemelor 
dicate de spectacol.

Ca an reflex direct al 
efervescenței creatoare 
ee caracterizează, la ora 
actuali, procesul de ln- 
vlțăinlat din școala 
nouiră superioară, In 
această primăvară, mal 
mnlt ca orlclnd, In via
ta universitară a Capi
talei ■ avut loc o serie 
de acțiuni reunind stu- 
deB(l din toate centrele 
■nrivemiare ala țării In 
«Minai științifice, co
locvii șl festivaluri.

Circumscris acelorași 
tetari. Intre f—11 mal, 
ta cadrai Academiei de 
s«Wil Economice, a a- 
vnt lee Festivalul «Iu* 
deatiler economiști. Or- 
gxaizat le Consiliul 
U.A.8. «ta A.S.E. — 
Banrețti. acest prim 
festival deschide u se
rie de ac(!uu;. menite 
— fa (atenția organiza
torilor — vl creeia e 
tradiție deroaă de ni
velai științific al lnvă- 
U—’nrwlal nostru eco-

lluluf U.A.S. din A.S.E.- 
Bucureștl, a menționat, 
printre altele, faptul că 
acest festival constituie 
un bun prilej de întă
rire a legăturilor dintre 
studenții economiști din 
țara noastră, de a reali
za un schimb de expe
riență asupra activității 
profesionale șl obștești, 
precum și a activității 
cercurilor științifice șl 
a revistelor studențești 
etc.

S-au organizat, astfel, 
„mese rotunde”, în ca
drul cărora dezbaterea 
acestor probleme 
dovedit a fi de 
sebită utilitate.

De asemenea, 
zentarea unor 
premiate cu ___ , __
diverselor sesiuni știin
țifice, deschiderea unor 
expoziții pe teme stu
dențești, disputarea u- 
nor concursuri sportive, 
programele artistice o- 
ferite de formațiile de 
estradă, ue echipele de 
teatru si d« dansuri ale 
studenților din toate 
centrele universitare 
participante, precum șl 
organizarea unui fru
mos carnaval care a în
cheiat aceste acțiuni, 
»u flrtrt din recentul 
Festival al studenților 
economiști un prim pas 
spre constituirea unei 
tradiții valoroase, rod- 
Bicoj

Actorii consacrat! ai 
Teatrului 
Sturdza 
au cedat ___
pentru duminică di
mineața unor „co
legi”, de loc consa
crat! dar care au slu
jit muzele cu aceeași 
dăruire și entuziasm ■ 
actorilor amatori, elevi 
ai școlilor bucureștene. 
întruniți în faza pe 
zonă a concursului 
Cultural-artistic al ele
vilor din licee. scoli 
profesionale si de spe
cializare postliceală, ti
neri artiști amatori au 
transmis sălii vibra
țiile unor emoționante 
trăiri patriotice, 
tosul cintecelor 
moșești, grația dansu
rilor noastre populare.

Aria de manifestare 
artistică a elevilor a 
fost deosebit de bo
gată. expresie a talen
telor din scoli, a in
teresului larg al celor 
ce ucenicesc în ale 
Învățăturii pentru for
mele atît de complexe 
si de variate ale ar
tei. Elevii de lă pro
fesional g-au prezen
tat cu coruri, fan-

tare, grupuri instru
mentale și de ea- 
tradă. recitatori sl 
dansatori talentați. 
Colegii lor din licee 
au adăugat în piua 
echipe de teatru. so
liști vocali si instru
mentist! — interpret! 
ai muzicii populare 
dar Si al unor arii de 
opere, lieduri și cîn- 
tece din repertoriul 
muzicii ușoare — cor 
de cameră, formații de 
gimnastică artistică, 
pantomimă și dansuri 
modeme. Aplauzele la 
..scena deschisă” au 
răsplătit ou generozi
tate talentul. efortu
rile si măiestria tine
rilor interprețl. Si 
chiar dacă practic — 
potrivit legilor orică
rui concurs — n-au 
putut fi premiați toți 
artiștii amatori dis
tincțiile onorează toa
te colectivele școlare 
reprezentate. încoro- 
nlnd o activitate meri
torie a 
drumati 
tentă și 
fesorl.
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Sebredactiile

îndrumă cu mult tact și bu
năvoință experiența și talen
tul meu —- atît cît esta — de 
actor începător.

în cîteva luni de cînd sînt 
la Teatrul din Timisoara am 
jucat diferit» roluri, care-nii 
sînt dragi : Lefebre. în 
dame sans Gene”, Grig 
„Casa onorabilă”. Varga, 
..Pădurea BDÎnzuraților". 
N-am lipsit din nici o dis
tribuție și aceasta o datorez 
grijii și atenției cu care tea
trul nostru încurajează tinerii 
absolvenți.

— Proiecte ?
— Știți, nu mK mai gîndesc, 

în primul rînd la Hâmlet 
sau Regele Lear... Aș vrea 
din tot sufletul ca cele mai 
adevărate și mai pline clipe 
din viața mea să le trăiesc 
pe scenă, și toți oamenii — 
martorii acestor clipe — -să 
trăiască «1 mine...

TI. A.

parzcipd sa 
* _CeS m«l bun ocfer" n

la 29 iulie cfnd »a 
!rrt olfir.ptaco. Succes ! I

Martor ocular al zch im bărilor 
care se petrec to județul Kur^s 
Ioan Vulcan na informează el 
Miercurea Oue va deveni una din 
rt mi te le stațiuni de aporturi alpi
ne. Aid se construlsse două o- 
blectiv» *kot : un patinoar artifl-
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Mary Mc Carthy : „MARGARET SARGENT ȘI LUMEA EI 

lei. 4,50
William Trevor: „COLEGI DE ODINIOARĂ", lei 4,75 
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LA DOLCE vita rulează
Patria (orele 1.2C ; U ; 1
M) ; TARZAN, OMUL JUNGLEI 
rulează ?a Republica (orele • ; 11 . 
13 ; U ; 17 ; 11.15 ; 21,15) ; Festival 
(orele 1.41 ; 11.15 ; 13.M ; 11 ; 18.» . 
21) ; Favorit (ore!e 10 ; 13 , 15,30 ; 
18 ; 20.30). IN UMBRA COLTULUI 
rulează la Luceafărul (orele 1,45 ; 
II ; 13,15 ; It ; 1LM ; 21) : București 
(orele f : 11 11 : 11,M ; 18 » • 11,45 ; 
21). CĂSĂTORIE PRIPII A rulea
ză la Victoria (orele Mă ; 
12.45 ; 14.45 . IC.45 ; ia.45 ; 
CRĂCIUN CU ELISABETA 
ză la Central (orele 17 ; 19 ; 21). 
■ CL1P1A (orala 1.30 ; 12 | 14,50). 
PROFESIONIȘTII rulează la Lu
mina (orele 5—15,45 in continua
re. 18,15 ; 20.45). CEASUL CĂPI
TANULUI ENRICO rulează la 
Doina (orele 11A0 ; 13 ; 14,M). APE
LE PRIMĂVERII rulează la Union 
(orele . : . ______
(orele 15.M). BUNA ZIUA 
TESA (orele II ; 20,30). I _ 
SÎNT NUMAI FETE ; ÎNGER BA- 
TRIN — FULG DE ZAPADA — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1969 
- GUSTAV FACE ORDINE — 
GUSTAV ȘI ELEFANTUL — 
PETTY LA CAMPING rulează la 
Timpuri noi (orele 1—21 In con
tinuare). COMEDIANȚlf rulează 
la Feroviar (orele 9—14,30 In con
tinuare ; 17,30: M,30) ; Excelsior (fi
rele 9 : 12 : io ; 19). noaptea 
FĂCUTĂ PENTRU.., --------
lează
18,30 ; 15.45 ; 10,15 ; 20,30) ; Aurora 
(orele 9 ; 12 ; 18 : 19). VERA
CRUZ rulează la înfrățirea (orele 
15,15 : 17.41 : 20). PIPELE rulaaaă 
la Buzeștl (orele 15,30 ; 18) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) LA EST 
DE EDEN rulează la Dacia (orele 
8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21). 
ADIO, GRINGO ruleazfi la Bu- 
cegl (Orele fi ; 11,13 ;

18,13 ; 20,30) ; Volga (orale
J6.30 In continuare ; 11,30 ;
PENTRU INCA PUTINI DOLARI 
rulează Ia Unirea (orele 15,30), 
NUMAI O SINGURA VIAȚA (o- 
rele 18) ; Pacea (orele 15,30 ; 16 ; 
20,15). CRIMA IN STIL PERSO
NAL rulează la Lira (oiele 15,30 ‘ 
18) ; RISCURILE MESERIEI ru
lează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20). RIO BRAVO rulează la
Ferentari (orele 16 ; 19). TATA DE 
FAMILIE rulează la Giulești (o 
rele 15,30 ; II ; 20.30). ROLLS
ROYCE-UL GALBEN rulează la 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18), TAN
DREȚE (orele 20,30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Crîngașl (orele
15.30 ) 18 ; 20.15). A TRAI PENTRU 
A TRAI rulează la Melodia (ore
le 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45). PA
RADISUL INDRAGOSTIȚILOR 
rulează la Floreasea (orele S ; 
11,30: 13,45: 16; 18,15; 20.30); To
mis (orele 9—15,45 în continuare ;
18.30) . PAȘA rulează la Viitorul 
(orele 15,30 ; 18) ; VIRSTELR O- 
MULUI (orele 20.30). PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează la Gloria (o- 
rele 9—14 !n continuare ; 16 ; 18,15 ; 
20,80) ; Modern (orele 4.3® ; ll,4f ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45). Flamura (O- 
rele 9—14 în continuare, 16 ; 18,15;
20.30) . VREMURI MINUNATE LA
SPESSART rulează la Miorița (o- 
rele 9—13,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45) ; Arta (orele 1—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30. FELD-
MAREȘALA rulează la Munca (o- 
rele 14 : 18). PRIETENELE (ora 20). 
BECKET rulează la Flacăra (ore
le 15,30 ; 19). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează la Vitan (o- 
rele 15,30 : 18 ; 20.30) : Rahova ta
rele 15,30 : 18). ASTA SEARA MA 
DISTREZ rulează la Progresul (o 
rele 15.30 ; 18), HIROȘIMA, DRA
GOSTEA MEA (orele 20.30). CUȚI
TUL IN APA rulează Ia Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

8,30— 
20,45).

GRADINI
TARZAN, OMUL JUNGLEI ru

lează la Stadionul Dinamo (ora

20), Feitival (ora 20) IN UMBRA 
COLTULUI (rulează la Doina 
(ora 20), COMEDIANȚU ruleazfi 
la Expoziția (ora 20), PIPELE ru
lează la Bufești (ora 20), ADIO, 
GRiNGo ruleazfi la Bucegi (ora 
20), PENTRU INCA PUJINI DO
LARI rulează la Unirea (ora 20), 
RECOMPENSA rulează la Lira 
(ora 20), NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... a VISA ruleazfi la Au
rora (ora 19.46). PARADISUL 1N- 
DRAGOSTIȚILOR rulează la To- 
mia (ora 20), VREMURI MINUNA
TE LA (9PE8SART rulează la 
Arta (ora 20). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT rulează la Rahova 
(ora 20), Vitan (ora 20), ASTA 

i ia

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA (cu concursul so
liștilor Operei din Liege) — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragialp" (Sala Comedia) • O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
PHOTO FINISCH — ora 20,00 ; 
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHTA — ora 
20,00 ; Teatrul Mic : IERTAREA
— ora 20,00 Teatrul „C. I. Nctta- 
ra“ (B-dul Magheru) : LA CIOR
BA DE POTROACE — ora 18,30 : 
Teatrul Giulești : CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. î GARDEROBIERELE ; 
VIN SOLDAȚII ; EXISTA NERVI
— ora 19,30 ; Teatrul ,,Ion Crean
gă” 1 POVESTE NETERMINATA
— ora 16,00 ; Teatrul Țfindfirlel 
(Calea Victoriei) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM

(Sala din Str. Academiei) : VRĂ
JITORUL DIN 02 — ora< 17.00 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala lavov) : 
TANASE REVUE — ora * 19.30 ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19.30 ; Teatrul de 
estradă „Ion Vasilescu" : HANUL 
MELODIILOR POPULARE — ora 
20,0(1 ; Circul de Stat : SELIC- 
ȚIUNI PRIMĂVARA — ora

• 17,30 — Telex TV. « 17,35 - 
Lumea copiilor r „O fetiță «auta 
un cîntec“ (I) — poveste cu păpuși 
de Alecu Popovicl « 17,50 — Lim
ba engleză. Lecția a 57-a p 18,15 
“ Albatros — revistă literară pen
tru tineratul școlar : „Cantata pa
triei" * 18,4fl — Două interprete 
ale cîntecului năsăudean : Marla 
și Marioara Precup, Prezlntfi : Tu
dor Jarda • 10,80 — Telejurnalul 

de seară ; • Buletinul meteoro
logie • 19,30 — Din lumea știin
ței ; ; Centre științifice. Tîrgu 
Mureș • 20,00 — Seară de tea
tru : „O scrisoare pierdută” de 
I. L. Caraglale. Transmisiune de 
la Teatrul Națiapal — București 
(în distribuție : Alexandru Giu- 
garu, Ton Flnteșteanu, Radu Be- 
ligan, Grigora Vaslllu-Birlic, Mar- 
cel Anghelescu, Costache AntonJu, 
Dem Rădulescu, Constantin Băr- 
buleacu. Carmen Stfinescu, Emil 
Liptac, Ion Henter, Mircea Cojan. 
Regia artistică : Sică Alexandres- 
eu). Tn pauze : Emisiunea „An
tract” de Sofia Stoicțscu. Un dia
log între public și' interprețl • 
23,00 — Teleglob. Emisiune de că
lătorii geografice. Norvegia — 
film realizat de Mihai Lazăr șl 
Lucian Penescu p 23,20 — Tele
jurnalul de noapte.

A I
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rrnn iN MUNCĂ * ÎN VIATA DE ORGANCZAȚiE
Ce știi despre cooperativa agricolă în care lucrezi ? Răs

punsul poate fi formulat și scurt, în cîteva cuvinte, așa cum 
l-au dat numeroși tineri ăn desfășurarea anchetei ale cărei 
concluzii încercăm sa le desprindem acum. întrebarea insă 
poate fi și este punct de plecare pentru sute și sute de alte 
întrebări care fixează coordonatele orizontului larg al exis
tenței și împlinirii tînărhlui sătean, orizont redimensionat 
într-o creștere ascendentă prin însăși entuziasta și calificata 
lui participare la opera de transformare a satului

Pentru ce însă o anchetă cu o 
astfel de întrebare ? Am formu
lat întrebarea, așa cum se nota 
în primul articol publicat pe mar
ginea investigației întreprinse Ia 
Hemeiuși—Bacău, cu intenția do 
a afla în ce măsură tinerii sînt 
ancorați în viața și activitatea 
diurnă a cooperativei agricole, ce 
aport aduc la consolidarea unită
ții, în ce măsură liniile directoa- 

» re de dezvoltare a unității în a- 
nii care urmează, sînt cunoscute 
și au devenit propriul program 
de muncă. Am pornit de la ideea 
că aportul pe care tinerii îl aduc 
într-un domeniu sau altul e cu 
atît mai substanțial cu cit acesta 
este rezultatul activității con
știente ; pentru că unde dacă nu 
aici, în acest acord dintre intere
sele individuale ale tinerilor și 
cele generale ale cooperativei, se 
află terenul cel mai fertil pe care 
trebuie să-și desfășoare activita
tea organizația U.T.C. ?

înainte de toate, situațiile pre
zentate în suita de articole de la 
această rubrică au pus în lumină 
o corelație esențială. Integrarea 
tinerilor în viața satului, a coope
rativei agricole în speță, rezul
tatele lor bune în producție își 
au corespondent în cantitatea și 
profunzimea cunoștințelor despre 
cooperativa agricolă, în ipostaza 
ei prezenta, trecută și viitoare, în 
trăinicia liantului de dragoste ce 
i-a fost cultivat tânărului, ca 
rezultat al unui șir neîntrerupt 
de acțiuni și manifestări. 
Crăciun — un tânăr de 18 ani 
din Tîrzii-Vaslui afirma : 
tot ce se poate ști, tot ce trebuie 
să știu. După o socoteala simplă, 

^optsnrezece ani este vîrsta răs- 
piuAmlor, cînd un tînăr trebuie 
să^MUieie o perioadă de oscila
ții printr-o hotărîre fermă".

Exact. Acum opt ani la 1 
meiuși și acum douăzeci de 
la Tîrzii părinții au hotărit 
pentru ei. generația tânără a 
tul ui: „Cooperativa agricolă 
producție — calea arătata 
.partid — este singura care 
poate scoate din nevoi care 
poate duce la împlinirea visuri- 

părinților ji 
ale țărănimii

ti ți să-i răspundă. Sînt băieți 
buni, lucraseră cu tragere de ini
mă ți în cooperativa lor fără insă 
să-și pună problema dacă ceea ce 
fac este eficient, este rentabil, 
dacă culturile care se seamănă, 
lucrările care se execută valorifi
că cel mai bine potențialul pă- 
mîntultii lor, posibilități^ mari 
de care dispun.

Cu atât mai edificatoare este 
situația întâlnită la Biharia, unde 
în același sat, în două cooperatâ-

CONCLUZII LA DEZBATEREA HX- L>»f.

„CE ȘEITI DESPRE
COOPERAEIVA AGRICOLĂ

Petre

„Știu

He- 
am

sa
de 
de 
ne 

: ne

lor de veacuri ale 
străbunilor noștri 
române".

Fiecare generație 
marile sale hotărîri. 
niei socialiste nu mai este cel de 
acum opt ani și cu atît mai mult

își are însă 
Satul Româ-

Foto : FL. ROȘOGA
îi sînt dragi deopotrivă soarele și cărbunii

wl de

La Fabri
ca da medica

«te * uțl 
K»X SntBl
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daK B^atrețti
Foto: SORIN DAN

• • •

/I CARE mCRATI?
cel de acum douăzeci de ani. E- 
xistența cooperativei agricole — 
cum bine remarca MATEI C. 
IACOBI, din Tîrzii — absolvind 
tânăra generație a satului de gri
ja zilei de mîine, hotărirea, op
timă pentru viitor poate fi făcută 
acnm punînd în balanța chibzu
ințe! nu nevoia unei duble de po
rumb pentru hrana de mîine, ci 
talentul, înclinația, chemarea 
pentru o profesie sau alta. Situa
țiile cercetate în desfășurarea an
chetei ne-au arătat însă că acest 
moment crucial de viață în multe 
locuri nu este pregătit. V-am fă
cut cunoștință cu tineri de la He- 
meiuși și Biharia, în special, care 
lucrează în cooperativa agricola 
în virtutea obiceiului, pentru că 
așa fac și părinții sau pentru că 
momentan „nu am găsit ceva 
mai bun“.

Tinerii din 
pe care i-am 
erind tocmai _
județul Constanta. siKtmttn că 
hotărirea lor a fost dictată numii 
de faptul că aci valoarea z£ei- 
mtmcă este mai mare. Dar. pă- 
mintnrile de b Palzzn Mare sînt 
mai roditoare ? Nu, an râpos 
fără ezitare aducând zeci de ar
gumente. De ce atunci la voi e 
mai mică valoarea zilei-muncă ? 
întrebarea i-a descumpănit, pen
tru câ realmente nu erau pregă-

Cilieni, de pe Olt, 
întâlnit în vara In
ia Palazu-Mare, în

VTC. Camecvenți ideii de a înfățișa procesul atit de complex 
al primirii ti nărui ui in L’.T.C. in cit mai multe implicații ale 
ia1-. eo ațin ulm astăzi acțiunea începută de curînd cu pagi- 

_DOL’A ETAPE, LX SINGUR DRUM". Discutam atunci 
pre madaHtătile in care se face saltul calitativ de la orga 
■fia de pionieri la organizația L'.T.C. in cîteva licee din 

De data aceasta ne vom opri, într-o suită de articole,
la altă categorie de tineri : cei din întreprinderile industriale.

evpfacA locvJ jv 
eut; d-l

•• «u dar a B

ZILE FIERBINȚI
ÎN LUNCA MUREȘULUI

(Urmare din pag. V
ale munciicelelalte șantiere 

voluntar-patriotice o să vi se 
pară mai interesant".

Am ajuns la sistemul 
de desecare Ineu-Sicnla-Moro- 
da. Trei 
erau, aici, 
cea zi de 
tul muncii 
bun : peste șapte mii metri 
cubi de terasamente executate
— de două ori și ceva mai 
mult decît prevedea angaja
mentul pe întregul an.

— Dăruirea cu care au lu
crat tinerii & acest șantier — 
ne mărturisea tovarășul Ena- 
che Sîrbu — secretar general 
în C.S.A. — pe care l-am 
intilnit aici, ne-a determinat 
să reconsideram termenul de 
dare în folosință a sistemului. 
Sîntem siguri că, în toamnă, 
cu aproape șase luni mai de
vreme, noi, constructorii, ne 
vom retrage de pe acest șan
tier.

— Să consumăm aici acea
stă ultimă imagine, vine în
demnul foto-reporterului. Me
rită ; prin numărul mare al 
participanților, prin volumul 
muncii depuse, dar, mai ales, 
prin realizări — avem de-a 
face cu un adevărat șantier al 
muncii voluntar-patriotice de
pusă de către tineri.

— Să nu ne grăbim — in
tervine din nou tovarășul Der- 
ban.

Nu ne grăbim în consuma
rea ultimei imagini, motiv 
pentru care nu putem ilustra
— deși ar fi meritat-o cu pre
cădere — activitatea uteciști- 
lor din Moroda, Silinghia, Se- 
leuși, Sicula, Bocsig, Tîrnava 
și Macrea, pe care i-am întâl
nit avei.

După o ora și ceva ne aflam 
pe un alt șantier — pe șoseaua 
Arad—Fîntînele, ale cărei lu
crări necalificate sînt în între
gime executate de către elevii 
Grupului școlar „Uzina de va
goane Arad“ — organizație 
deținătoare a steagului de 
fruntașă pe județ. Disciplină, 
ritm excepțional, calitate ire
proșabilă — iată cuvintele 
care, parțial, ar reda atmos
fera de lucru întâlnită aici și 
care, ar recomanda odată în 
plus grupul de uteciști pre- 
zenți într-o fotografie colec
tivă. Dar nu...

Primul secretar, gazdă ospi
talieră și preocupată să pre
zinte detaliat activitatea tine-

tinerisute de
la cea de a ze- 
activitate.
era cît se poate de

Bilan-

retului din județul Arad, ne 
asigură că vom găsi ceva mai 
deosebit. Unde oare ? Pe șan
tierul de pe pășunea model de 
la Socodor, unde, zilnic, cinci 
sute de tineri din localitățile 
învecinate lucrează Ui defri
șări, amenajări de ravene, 
desfundări și supraînsămin- 
țări ? Sau intr-un alt punct 
de pe cele zece mii hectare 
pajiști întreținute 
aceasta de tinerii 
județului ? Sau, 
Gurahonț unde 
școlile județului, 
într-o tabără, au 
paisprezece hectare ? La Hăș- 
maș, Vărădia de Mureș, Să- 
vtrșin, Chișinău Criș și Almaș 
unde au fost efectuate îm
păduriri pe alte cincisprezece 
hectare și plantări de plopi și 
arbori ornamentali ? Ori la a- 
menajarea drumului ce leagă 
Aradul de insula Mureș, unde, 
pe șase kilometri, tinerii au 
tăiat drum în cîmpie, amena- 
jîndu-l acum, sub îndrumarea 
oamenilor de specialitate, după 
toate tipicurile — cu bordură, 
cu șanțuri pentru scurgerea 
apei, cu perdele de pomi or-

primăvara 
din satele 
poate, la 

elevii din 
organizați 
împădurit

lameitzij ? Sas. la 
rea v* rcitlai de pe mai*Z crezi 
ai Marețidai, sade tăierii de 
la Școala de șoferi și cei de la 
fabrica de nobili n Ixerct 
continua in tiptâmnUe ars 
urmă ?

Am trecut p pe lingă c-te 
obiective ale maneîi patnoi^e 
unde sute fi sute de tineri dn 
unitățile economice, din fto-

Arad cdzugA prinosul rr.nca 
lor efortului general al po
porului, al cană principe! o- 
biectiv constă in grăbirea -tn- 
trdni în fnețnine a unor o- 
biective de interes general, rn 
înfrumusețarea locurilor, fa 
modernizarea drumurilor. Ul
tima imagine am consumat-o, 
inxă, in stația Arad... Da, fa 
stația Arad, de unde plece, in 
după-amiaza acelei zile, spre 
oțelăriile patriei o garnituri 
de vagoane încărcate cu fier 
vechi adunat de uîeciștu ju
dețului, de cei peste șaizeci de 
mii de tineri ce au participat 
in ultima perioadă la această 
acțiune. Era a doua garnituri 
expediată anul acesta de către 
tineretul județului.

Trei etapele care se delî- 
distinct In procesul a- 

prooaeni urmi tini- de organi- 
U.T.C- fi pătrunderii în 

nnd i. n^ncbrilor săi. Există, 
■Ml taHî o etapâ de pregătire, 
“p in care tânărul face cuaoș- 
-ță, treptat dar insistent, cu 
L'tcarea aa organizație există. 

apo-_ tnocaesitul solemn prin di- 
mensiiniie semnificațiilor și 
W1K in felul său. al laminării 
iximKulal recunoaștere simboli
că a cahtăț- sale de membru ; 
st fa sfrijit, se conturează o 
etapă a integrării noului mem
bru fa organizația de care apar
ține. o intensificare a participării 
sale la întregul complex al vieții 
tfe organizație pentru a-î prinde 
pulsul si a păstra același ritm. 
Om punctul de vedere al acestui 
oroces situațiile întâlnite, nu de 
nsalt. in cîteva organizații din 
xunicipiul Buzău, nu fac decit 
să confirme intr-o măsură mai 
miră sau mai mare, procedee și 
modalități întâlnite și în alte 
părți ale țării. Cu alte cuvinte, 
cazurile pe care le voi înfățișa 
cu trebuie considerate nici mai 
mult, nici mai puțin decit niște 
exemple concrete a căror vala
bilitate ar putea fi extinsă. în 
spateie lor nu este deloc ex
clus să se recunoască, eventual, 
șl alte organizații U.T.C.

Am întrebat, așadar, cum de
curge „perioada de pregătire44, 
ce se întâmplă din clipa în care 
tânărul, exprimîndu-și dorința 
de a fi membru al organizației 
U.T.C.. completează cererea de 
primire, și pînă în clipa cînd i 
se inminează carnetul.

Și am aflat, la Uzina de prelu
crare a maselor plastice 
Buzău, că după ce „se stă 
vorbă cu tânărul44, i se dă 
studiat Statutul, i se recomandă 
să citească presa. Mai mult 
decit atât : „fiecare din cei ce 
urmează să intre în U.T.C. este 
luat în grija unui utecist mai 
vechi, cu mai multă experiență" 
— afirma secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, ceea ce ar în
demna la aprecieri optimiste 
asupra îndrumărilor pe care le 
va căpăta tânărul. Dar. ca 
făcut, fiecare din aceste asigu
rări verbale se dovedește, 
treptat simplă cunoștință teore
tică. fără nici o altă acoperire. 
De exemplu : în cursul lunii 
martie au fost primiți în 
U.T.C. cinci tineri. Toți cinci 
din secția stanțe. Amănuntul 
are o anumită nuanță pitorească 
din punct de vedere reporteri
cesc dar, din păcate, la o pri
vire mai atentă se dezvăluie ca
racterul întâmplător al unei ase
menea inițiative. Cei cinci tineri 
au cerut. într-adevăr. să intre în 
riadurile organizației toți deoda
tă însă după aceea nu s-a mai 
ocupat nimeni de ei și-a văzut 
fiecare de treburile lui.
xind legătura începută cu 
lalți. „Studierea" Statutului, 
despre care mi se vorbea cu 
convingere, s-a dovedit a fi O

limplă lectură în grup, făcută 
de secretarul organizației U.T.C. 
a secției în fața celor cinci „bo
boci-. si cu asta totul a luat 
Bfirțit înainte de a începe chiar. 
„Luarea în grijă41 de cîte un 
utecist mai cu experiență nu
înseamnă nici ea o îndrumare 
permanentă din partea cîte unui 
utecist pentru fiecare din cei 
nou primiți, așa cum ar trebui 
înțeleasă intenția, ci dimpotri
vă. aruncarea tuturor, în bloc, 
tot în răspunderea secretarului 
din secție care se ocupă de 
la ' " 
ceilalți : îi convoacă la cîte

ei 
fel cum se ocupă și de 

o 
acțiune de muncă patriotică („la 
amenajarea terenului din fața 
fabricii") sau le dă cîte un bilet 
de spectacol („am luat și noi în
totdeauna cînd ni s-au dat").

Și trebuie să recunoaștem că o 
trecere atît de bruscă de

CUM ESTE
ORGANIZAT

Șl CE CONȚINUT 
SE CONFERĂ AC-
TULUI PRIMIRII 

ÎN U. T. C. ?

• • • • • •

(Urmare din pag. I)

obiective social-culturale, în
• .valoare de aproape 14 milioa-

9

ne Iei. Numai la uzina Auto- 
mecanica constructorii sînt an
gajați în executarea unei ha
le de montaj final, la care se 
mai adaugă o hală pentru ca
roserii, un grup social și o cen
trală termică, o hală de turnă
torie. La fabrica Emailul 
roșu se află în lucru o hală 
de prelucrări metal și alta de 
ștanțare, la ,.8 Mai"’ o secție 
de articole tehnice și o extin
dere a tăbăcăriei minerale, la 
Agnita — alimentarea cu apă 
a Fabricii de mănuși tricota
te etc. în paralel se află în 
construcție 530 de apartamen
te, dispuse in Mediaș. Copșa, 
Blaj. în primele trei luni ale 
anului s-au realizat din pla
nul valoric aproape 15 milioa
ne Iei, depâșindu-se cifra sta
bilită. Cu toate acestea, o 
serie de lucrări fizice sînt în
târziate și există temeri ca ele 
să nu intre nici în acest tri
mestru în grafic. Cele mai în
târziate sînt locuințele I.M.A. 
Blaj pe care mecanizatorii l0

INFORMAREA
așteaptă cam de multă vreme 
dar pe care constructorii, da
că continuă în ritmul actual 
le vor termina doar peste un 
an de zile. In restanță față de 
grafic sînt și lucrările de la 
epurarea apei reziduale a fa
bricii Tîrnava.

— Faptul că unii dintre ti
nerii muncitori nu cunosc în 
suficientă măsură atribuțiuni- 
le pe care le au, sarcinile in
tegrale și eșalonarea lor pe 
zile, decade, luni, n-a influ
ențat în nici un fel situația 
planului, ritmul și calitatea lu
crărilor executate de ei ?

— N-avea cum, ne răspun
de secretarul organizației 
U.T.C.

— Ce acțiuni a inițiat orga
nizația U.T.C. pentru înarma
rea celor aproape 800 de tineri 
de pe șantier cu cele mai esen- 
țile date referitoare la obiec
tivele la care aceștia lucrează, 
cu termenele planificate și po
sibilele dificultăți tahirice pa

care le-ar putea întâmpina in 
diferitele etape ale lucrărilor ? 
Tn locul răspunsului său, pre
ferăm a reda scurtul dialog cu 
tinerii anchetați.

— Care a fost ultima acțiu
ne a organizației U.T.C. la 
care ați luat parte ?

— Nu-mi amintesc (Klein).
— Dar în luna aceasta știți 

ce activități vor avea loc pe 
linie de organizație ?

— Nu ni s-a prelucrat încă 
planul de muncă...

Răspunsurile celorlalți ti
neri au fost aproape identice 
pentru că intr-adevăr, în acest 
an, organizația U.T.C. n-a ini
țiat o singură acțiune de am
ploare pe linie profesională 
sau educativă cu tinerii, deși 
lunile de iarnă, cînd pe șan
tier s-a lucrat după un pro
gram redus, ar fi permis, ca 
timp efectiv, posibilitatea 
desfășurării unor astfel de ac
tivități. Organizația a fost, de 
asemenea, favorizată de faptul

din 
de 
de

un

pier
ce!-

la abstract Ia concret trezește 
nedumeriri și în orice caz, sără
cește conținutul perioadei de 
pregătire, limitînd-o la cîteva 
recomandări valabile peste tot 
și nicăieri și de cele mai multe 
ori la aceea de a citi statutul, 
îndemn care nu este, el singur, 
suficient dacă nu e întregit de 
o participare activă la întreaga 
desfășurare a vieții de organi
zație. Un asemenea punct de 
vedere ignorează tocmai amă
nuntul care ni se pare esențial 
în tot acest complex de eforturi : 
eă de felul cum sînt pregătiți 
acum tinerii depinde cum îi 
vom avea mai tîrziu, că acum 
este momentul cînd se poate ac
ționa cu cea mai mare eficiență 
pentru a le evalua în întregul 
lor capacitatea de muncă, mo
dul cum răspund la solicitări, 
inițiativa proprie. Intr-o altă 
organizație, tot din Buzău, coo
perativa „Sporul44, șapte fete au 
primit de curînd, la sfîrșitul 
lunii aprilie, confirmarea comi
tetului UT.C. care întărea 
hotărîrea organizației de a fi 
primite în U.T.C. Bineînțeles, 
nici de data aceasta, din clipa 
semnării cererii pînă la confir
marea de către comitet nu le 
mai întrebase nimeni nimic.

Una „a cumpărat și ea un 
statut și l-a citit", alta își amin-

TEHNICO-ECONOMICĂ
că peste 600 ae tmeri sînt ca
zați în cămine grupate, fiind 
ușor de mobilizat, după orele 
de muncă.

Dar ce acțiuni s-ar fi putut 
organiza la Mediaș in scopul 
de care vorbeam și care fireș
te, rămin în continuare reco
mandabile și de acum înainte ? 
Transcriem. în locul unor su
poziții teoretice, modalitățile 
practice pe care ni le pune la 
îndemină tov. Petre Nike — 
secretarul comitetului coordo
nator U.T.C. de pe șantierul 
Porțile de Fier — experiență 
pe care am cunoscut-o recent, 
a cărei valoare a fost pe de
plin confirmată.

— Așa cum s-a procedat 
peste tot — spunea tov. Nike 
— la începutul anului tinerii 
au participai Ia prima infor
mare și dezbatere, alături de 
întreg colectivul, a sarcinilor 
de plan. Noi i-am pregătit și 
mobilizat să participe activ, să 
intervină cu propuneri și su-

f
Ceștii concrete pentru 
nătățirea 
pe șantier, 
dezbateri 
vorbi de sarcini defalcate de
finitiv pe toate formațiunile 
de muncă, de aceea se cereau 
în continuare, pentru aprofun
darea lor, alte informări. Ele 
s-au făcut cu ocazia primelor 
adunări generale U.T.C., ținu
te la nivelul grupelor. Cum 
fiecare grupă corespunde unui 
lot, la aceste adunări au fost 
invitați șefii de loturi, sau un 
inginer de schimb care au ex
pus sarcinile stricte ale lotului 
respectiv, a brigăzilor și echi
pelor sale pe luna următoa
re. Dar. pentru că cifrele ca 
și alte detalii tehnice legate 
de plan se cer reîmprospăta 
te mereu, noi am stabilit ca 
lunar. adunările grupelor 
U.T.C. să se deschidă printr-o 
informare completă a șefului 
de lot, asupra îndeplinirii in
dicatorilor planificați pe luna

îmbu-
activității generale 

în cursul acelor 
însă nu se putea

parcursă, a stadiului lucrări
lor, a sarcinilor imediat urmă
toare și de abia după acest 
prim punct al ordinei de zi să 
se treacă la alte probleme. In
formarea tehnico-economică a 
tinerilor constructori a fost a- 
poi suplimentată necontenit 
prin simpozioane, concursuri 
gen „Cine știe, cîștigă", olim
piadele pe meserii și alte for
me — unde cunoașterea temei
nică a sarcinilor economice, în 
mare și în amănunt a tehnicii 
și metodelor noi de muncă 
care concură sau pot concura 
la dinamizarea producției, la 
stimularea sa, se bucură de 
atenția cuvenită.

Chiar dacă Mediașul se află 
la sute de kilometri de Porți
le de Fier, inițiativa organiza
ției U.T.C. de pe șantierul du
nărean are deplină valabilita
te și aici. Urmează doar ca or
ganizația U.T.C., ajutată mai 
îndeaproape de comitetul mu
nicipal al U.T.C., să se preo-

tește vag de o acțiune, cînd au 
transportat niște lemne, dar în 
general nu s-a întîmplat mai 
nimic : „Am așteptat să ni se 
dea carnetul41 — după cum măr
turisea una din ele. Ceea ce 
agravează ciudățenia faptului 
este amănuntul că pentru a 
parcurge distanța aceasta a fost 
nevoie totuși de aproape trei 
luni de zile, fiindcă momentul 
cînd au discutat cu secretara 
organizației lor fusese de mult 
de tot, prin ianuarie. „Este un 
accident", a căutat să mă convin
gă secretarul comitetului U.T.C. 
de la „Sporul", în ciuda eviden
tei faptelor. Dar chiar dacă aș 
accepta acest fals argument ca 
pe o explicație, tot trebuie să 
remarc că e un accident care se 
repetă, din păcate, aidoma și la 
alte orgapizații U.T.C. Să fie 
pur și simplu o coincidentă de 
accidente ?

Cauzele trebuie căutate, cred, 
în altă parte decit la suprafața 
unor întâmplări sau a altora. 
Adevăratele explicații stau mai 
degrabă în faptul că nu odată 
se face o confuzie regretabilă 
între cantitate și calitate, că 
uneori este pus pe primul plan 
nu procedeul cît mai eficient, 
ci numărul. Poate ca nu întâm
plător și secretarul comitetului 
municipal U.T.C., Constantin 
Radu, atunci cînd i-am solicitat 
cîteva organizații care stau mai 
bine cu primirile, mi-a oferit 
un registru în care erau tre
cute cele cu mai multe. După 
cum mi-am dat seama, nici co
mitetul municipal U.T.C. nu 
cere, la rîndul său, cum, ci cîți, 
și obiceiul acesta merge în unele 
locuri, ierarhic, pînă la comite
tul județean — și de aici con
fuzia Regretabilă. De multe ori, 
prin pregătirea unui tînăr se 
înțelege limitarea unilaterală la 
cîteva recomandări seci cu iz de 
sfaturi părintești, pe care tinerii 
și le însușesc și ei și ți le repetă 
convinși că au învățat bine lec
ția. „Este o mare bucurie pen
tru mine", „Datoria mea este să 
muncesc mai bine", „Să am o 
comportare exemplară44, „Este 
o necesitate a vremii în care 
trăim", sînt cuvinte care mi-au 
fost deseori repetate de tinerii 
de curînd primiți în U.T.C., cu
vinte care exprimă, desigur, a- 
devăruri incontestabile dar pe 
care 
prin 
dacă 
vina 
creadă că e deajuns să rostești 
cîteva vorbe frumoase ca să se 
și înfăptuiască. De la una la 
alta, însă, distanța este enormă. 
Si nu se acoperă prin punți de 
cuvinte. Pentru repunerea în 
drepturile ei legitime a perioa
dei de pregătire nu sînt sufi
ciente doar cunoștințele teore
tice, e nevoie și de un umăr pus 
la locul potrivit, de efortul fără 
de care nici o intenție nu-și 
găsește aplicarea în practică. 
Iar modalitățile de organizare a 
acestui efort, astfel îneît la sfîr- 
șitul perioadei de pregătire, mo
mentul înmînării carnetului să 
nu-i mai prindă pe tineri nepre
gătiți, sînt nenumărate. Despre 
cîteva din 
prilejul să

le-aș fi proferat dovedite 
fapte. Și nu e vina lor 
nu s-a întâmplat astfel, e 
celor care i-au făcut să

ele vom mai avea 
discutăm în curînd.

D. MATALA

• • • •
insistent și printr-ocupe mai 

mai Ihrgă varietate de forme, 
de această latură educativă a 
tinerilor constructori.

— Ce importanță prezintă 
cunoașterea detaliată și fără 
rezervă a întregului volum de 
date ce revin colectivului prin 
planul de stat ?

— întrucît elementele res
pective privesc în mod nemij
locit pe fiecare muncitor în 
parte, asimilarea lor devine o 
chestiune 
mentar — 
Munteanu, 
de șantier 
mai dacă își cunoaște cu pre
cizie sarcinile concrete ce-i 
revin, tânărul respectiv poate 
să-și mobilizeze toate e- 
forturile și toată priceperea, 
pentru îndeplinirea lor.

Cele spuse de interlocutorul 
nostru pun în evidență sufi
cient de clar un adevăr. Infor
marea tehnico-economică este 
o necesitate obiectivă, ea de- 
finindu-se ca prețios auxiliar 
în obținerea de rezultate su
perioare. Ceea ce ar fi trebuit 
să știe din capul locului și ca
drele U.T.C. cu care am dis
cutat.

de principiu ele- 
spune tov. Vasile 
adjunctul șefului 
de la Mediaș. Nu
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se pare că evitați să-mi râs- 
pânde ți la întrebare. Sînt " 
convins ea faceți toate aces- 
te lucruri utile, dar aș fi vrut B 
să știu ce simțiți in perioade- 9 
le respective, cînd nu puteți B 
ști cu siguranță dacă inspira- ** 
ția va mai vani sau na. —

— Altfel trăiam această situa- B ,

CRONICA RliASTTCÂ
. , r .v • 4. , . ’c 1 « - •

— Volumul dumneavoas
tră apărut de cnrînd în eo- 
lecție „Albatros", o culegere 
de poezii, alese din cărțile 
de cină acum (o excelentă 
culegere, cred), poartă un 
titlu care mi s-a părut ciu
dat : „Fiara". Pe ultima 
fată a copertei se află cîte- 
va cuvinte ale criticului li
terar Valerin Crist ea oare 
scrie că vede ,,dansând" 
in ochii poetului „o lumini
ță sinistră", Desigur, sintem 
cu toții flatați cind ni se 
spune că avem ceva comun 
cu spiritul care l-a tulburat 
pc Faust. Și totuși, „Fiara*4, 
nu e prea mult ?

— De fapt, există aici două 
chestiuni diferite. Sînt. așa cum 
mă știi, un om foarte bdind. 
egal în comportare ; nu-mi per
mit să am ieșiri dure, să fiu 
brutal, să ridic vocea. Această 
liniște care e reală ți nu numai 
exterioară se «imte Intr-adevăr 
flatată cind e confundată cu alt
ceva decît este. (In studenție, 
Hm fost nemaipomenit de încln- 
tat. cînri am devenit ai eu peri
culos pentru cei din jur. Te vei 
Întreba despre ce e vorba. E 
foarte simplu : aveam o gripă 
dki aceea necruțătoare, cere 
rade totul pe o rază de u*?o 
metri în jur.) Dar povestea eu 
.luminița sinistră44 nu e o afir
mație întîmplâtoare. Vileriu 
Cristea a intuit, dincolo de liniș
tea aparentă, febra devoratoare 
care precede inspirația *i care, 
de fapt, îi dft forță. Cit da*>re 
titlu, el nu e o autodefinire, ci 
mal degrabă un nume pentru 
alte lucruri. O „fiară* este — 
cred — poezia, dar «i arta în 
general, dar și timpul. Intr-un 
fel. e si identitatea fiecăruia 
dintre noi, devoratoare prin 
creație. Ca în versufl lui Ion 
Barbu : „Trup aflat și hrană 
Bieși, Hagi rupea din el*.

— „Fiara" este cartea nani 
bărbat in plină tinerețe, dar 
ea, ca orice calegere. Încheie 
o etapă. S& vedem cam ați 
ajuns unde sîntetl. Exiști 
vreo personalitate poetici 
românească mu străină care 
să fi avut, asapra duinea- 
voutrl. • Influență puter
nică ’

— îmi era ușor să răspund la 
«semene a întrebări mai demult 
— și anume plnă către tocht»- 
rea facultății. Am citit cu admi
rație mul ți poeți. dar tocmai 
pentru că nu au foot. putini nu 
mai s^iu ce nume să prontnt 
Poetul care mă impresionează 
cel mai mult (dar acest ..cel 
mai mult* pune-1 aub semnul 
clipei de acum, pentru că în 
clipa următoare coate fi altull 
este minunatul Cervantes. De 
curînd. am avut bucuria fără 
seamăn de a reciti în întregi
me „Don Quijotte*. cu lacrimi 
pe care nu le poți evita întot
deauna în fața marilor texte. 
Prin 1960. Nichita Stănescu. 
Cezar Baltag. Grigore Hagiu. 
Nicolae Breban șl cu mine fă
ceam adevărate reuniuni ami
cale dedicat» poemelor Iul Ho
mer. Iul Ghilgames si altor ase
menea texte fundamentale.

— Cum procedați *
— Există un fel anume de a 

citi, greu de explicat. Să zi
cem că Nichita Stănescu lua 
„Odiseea", o deschidea la epi
sodul în care Odiseu. după uci
derea pretendenților. îsi recu
noaște sclavele credincioase. 
Si spunea cu o voce inimitabilă 
(îmi amintesc perfect, in tradu
cerea Iul Lovinescu) : „Și după 
ce le cunoscu pe toate, un dul
ce dor de plina îl apucă*4. Dar 
nu era vorba numai de lectu
ră ; exista între noi o comuni
care și o comuniune întru cul
tură — născute uneori după o 
fulgerătoare observație a unu
ia sau a altuia, alteori din sim
pla prezentă laolaltă.

— Dar începuturile «înt 
mal vechi. Am aflat eă 
1-ftțl cunoscut si pe Niealaa 
Lablș.

— De Labiș Îmi amintesc cu 
o emoție de adolescent. L-am 
văzut prima oară într-un cena
clu sini priveam cu ochii mari 
gl entuziaști ai unui începător 
de 15-16 ani. îl găseam frumos 
ca uzi zeu, lovii de fulftanil 
«trălucitor a] succesului și to- 
tusi inimaginabil de familiar ; 
eram aproape scandaMaat da 
modul simplu și amical în care 
ae purta cu noi. L-am ascultat 
recitind un poem. „Dracul 
șchiop14, pe care nu I-am văsuț 
publicat multi ani dkipă aceea. 
M-au impresionat rigoarea ver
sului — rigoare care pe vremea 
aceea și mult timp mai apoi a 
avut o mare importantă pentru 
mine — și baudelairianismul 
gândirii. lui. A doua oară î-am 
zârit In fața Bibliotecii centra
le universitare, unde avea 
Conferinta tinerilor «criitor 
Pur la un costum pitoresc, 
care-țl «Ir «a In ochi, al ara ve
sel. El a fost cel care m-a re

de dornică să fiu instruit dt 
mai bin. Incit m-a dua tocmai 
la liceul ..Sf. Sava*, care era 
mult departe de cartierul nos
tru. Dorința ca eu să ajung 
ceea ce voia dînsa «1 fiu. 
a foot au. de mare. fncit 
n-a precupețit nimic. E greu ce 
soua in ce măsură înțelegea 
poezile mele rt no «tiu oferi ce 
toportan’J ar avea dacă le !n- 
te.egea sau nu. Eu cred că da 
le pricepea. Intr-o viitoare car
te de proză intitulat* „Clinele 
Înlăcrimat*, am c povestire 
. Cde dinSF: fi următoarele- 
care vorteste numai ii mânai 
deșire mama nna La care 
arii d aerta h dtesa rersuri- 
Poexil lipsite de pretax’.::. de
sigur Avea 3 clase ela_je*_rtare 
Dămti. ei eu au fost im de 
nobil: rar—. a fort ea. VervurLe 
ei — rtinp-e. cestui d* oerad*- 
mlnatice din punrt de vedere 
al versifKăru — orao adt de 
irirwt terfî pe oaă ama-

• O DEFINIȚIE A POEZIEI? OALE 
CITI PRIETENILOR DIN HOMER • TREI 
INTILNIRI CU NICOLAE LABIȘ • ACEST 
OM EXCEPȚIONAL CARE A FOST MAMA 
MEA • INSPIRAT CITE VA ZILE IN FIE
CARE AN ; IN CELELALTE ZILE, CE FA
CEȚI? • A AJUTA MĂCAR CU O BATA IE 
DE INIMA ÎMBOGĂȚIREA SUFLETEASCA 
A POPORULUI TAU.

marcat; nu-mi amin leac bor. 
însă <ănt tentat să cred că atj-a 
făcut un «emu si m-e rhrmat 
să-mi spună ceva. Pentru aoa* 
a fort o mare mindrie : h plă
cuseră niște eoenj Me weir 
apărute atunci in „Gazeta lite
rară*. „Versuri pentru ve rișca - 
ră“ si nu mai tir. minte ce alt
ceva. Am fesi extzera de lenrxt 
că remarcase dintre atitaa poe
zii tocmai bietei* TDeJt ernepo- 
ziUi. A treia oară — de re să 
nu o sjms ?_ — l-om rtna pe 
catafalc, ia Casa «jtiaurOor.

tă^eeeiă u i:. O ■
truvi _sț e» ce »i*ri knrf

Care-a fa*i *joc,.“La
M.ri cGrwtâ deert ws£ ’* Vî a 

sn oas*< ^o-re de ac<a- 
ti-n. pc baza c^r^a an ecra 
partea a tresa dm
*n»erti noștri bunjct*. ia care

tri Mai tarea, aaa vtaai td 
st ia ifiSAiil ^Tteerfi ■aș
tri hrairi* Acera aied ** 
pe prfaeol pUa. 5Yiaea v-a 
iataies 1 11 alăeeau a ■«*■£« 
>e cate le scriatf ?

Dar iacă as

• -rorba oe 
raeăt. de o*.

ed da acord «i-1 ■■-
■ta ^e twintir*. XI hâae. 
la ca vd n*dM la ee eîaric 
KS 4e A * Sc ea «

țix va mai vani «au no. — într-un salon la care expune 
— Altfel trăiam această situa- B „aproape toată lumea" vor exista 

tie de așteptare cu ani în urmă ■ sensibile și inevitabile diferen- 
și altfel o trăiesc "'" ..................... ~
•ă-mj aproximez cu decenii în
tregi existenta : curios, nu ?
Deci, acum 10 ani așteptarea— - -----------------
mă ducea la disperare. Umblam H moment artistic, calitatea de re- 
neliniatil. mă bateau ginduri H preacntativ a unui domeniu ar- 
nejire. și-mi plictiseam amicii tislic într-un moment dat. Că-
cu «țările mele de anxietate. ■ tre această țintă se îndreaptă 
Azi, mi-am dștigat un fel d?B(cel puțin teoretic) toate efortu- 

A__ ‘._f punct de vedere
i-am subordona toate criteriile 

Ide apreciere. Dar tocmai din 
acest punct de vedere, al forței 

B și semnificației de ansamblu, 
actualul salon de desen și gra-

— Ia «Iptlminile. lânii _ vură oferă și suficiente motive 
de acuza u deceniu. In care B de nemulțumire. Nu în sensul 
nu eruțî rijrur că ▼> B neaderării stricte la o formulă
lusnirația. ■■ vă tulbura | sau alta cl pentru că, după par- 
nieiadată tindul ratării ? curgerea ultimului panou nu

— Mi-ai «pus acum clteva 
zile, cind m-al vestit că vom 
sta de vorbă, că îmi vei pune 
Întrebări denpre ratare- Aao 
avut curiozitatea «ă caut in
tr-un «Metlona? ..Robert* areal 
cuvmt să vid ce hmeamnă 
Știai că vorba jr*±are“ nu e 
m vache dedt «ooca mneior ■ iurprinde chiar 
de foc ? Prima menctaare în- "

acum. Pot B valorice. De Ia o nrani-
festare artistică de acest gen 
așteptăm, pornind de la însăși 
rațiunea ei de a fi, sinteza unul

pace si e taterCTant că pe mă- ■ rile. Acestui 
sură ce poeziile mele devin tot 
mai neliniștite, așteptarea lor e 
din ce in ca mai puțin temă
toare.

curgerea ultimului panou
■ reușești să desprinzi limpede 
B zonele mari de investigare, nu 
B reușești să înțelegi ceea ce
■ poate fi pentru moment nou

tate, ceea ce-o legitimează în
™ sensul perenității, parametrii 11- 
B mită in care înaintează grafica 
B noastră de astăzi. Pentru că te 

r la artiști cu
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sionalfi s-au oferit spre expu
nere lucrări vechi de doi, trei, 
patru sau chiar cinci ani, cu
noscute evident publicului și 
criticii, fie din expoziții ante
rioare, fie dintr-o prea asiduă 
reproducere a lor în presă. Evi
dent, salonul ne-a oferit și sa-

din Intransigența 
lume mirifică, de

acum ceva 
manierei) o 
delicată broderie. Folclorul eiste 
adesea citat în expoziție fie în- 
tr-o viziune mai apropiată de 
stilistica acestuia, fie într-una 
mai îndepărtată care cultivă, cu 
personalitate, mai mult aensu-

VTOKr.L MĂBGTNKĂN t DnAiri ți ptaW

ELENA RRON1ȚKI • Tudoaca Doamna

tisfacțli. Am remarca acele lu
crări care, utilizînd sugestii tra
diționale (Elena Bronițkl, Vasile 
Babale, Teodor Bogoi) creează 
imagini echilibrate, de o mare 
expresivitate decorativă și den
sitate poetică, cărora le-am ală
tura pe acelea ale lui Vintllfc 
Făcăianu sau Victor Rtnm Cîo- 
banu care pornind de la eîteva 
date stilistice cunoscute re
construiesc într-o modalitate o- 
riginală (dar care are da pe

rile sale vizionare, mitice, fabu
losul și înclinația către simbo
listică (Fred Mic 05. Hor ten ia 
Masichlevicl, Dimitrie Gavri- 
leaa. Torni Roată. Ileana Mloo- 
dim. Adrian Ionescn, Anton 
Pernssi). Un comentariu aparte 
ar merita șl acele lucrări care 
vizează mal acuzaf, mal direct, 
un conținut de idei, o Ipostază 
de filozofare, chiar dacă se in
sinuează uneori o fals* cazuio- 
ticl ermetică. Cităm acele terl-

liante șl dantești imagini ta 
care eate dezvălui^ forța bru
tală, opresiunea, războiul în ge
nere datorate lui Nicolae S»f- 
toiu, Hary Gutman și Radu 
Stoica. Unor sensuri mai larg 
cuprinzătoare în care existența 
umană se vrea comentată mai 
nuanțat, mai subtil exprimată 
se vor înscrise lucrări ca cele 
ale lui Ion Stendl, Florin Nî- 
euliu, Pamfîl Franței?, Alexan
dru Țipoia, Adina Caloenescn, 
Victor Ciobanu. De o mare 
prospețime, scăpate parcă de 
tirania unei „Ilustrări" prea am
bițioase a unor grave și com
plexa precepte filozofice sint 
lucrările lui Done Stan, artist 
care are indubitabil harul me
tamorfozelor imposibile, ale Si
mone! Runcan, care caută o 
simbolică nepretenițoasă, der 
nu mai puțin BemnilifiatisA 
prin aceasta în banale semne de 
circulație asupra cărora trans
feră o densă poezia citadină, ori 
Nicolae Krasovski cu cele trei 
savuroase „compoziții" în care 
textul nu este un comentariu, 
ci un desen continuat, un ele
ment organic al compoziției 
prin însăși graflsmul său. Lu
crările lor au umor, o detașată 
ironie, o luciditate, implicit a 
modernitate care ne lac «A le 
apreciem. Este interesant de 
semnalat In expoziție și acele 
lucrări care înțeleg peisajul in
dustrial nu printr-o narație pla
tă de forme, devenită de acum 
un sol de loc comun, ci acelea 
care îi relevă adâncul său sens 
constructiv, semnificația sa so
cial* printr-o încercare de sin
teză, de simbolistică superioară 
care convinge prin elevația și 
pregnanța sentimentului, prin 
forma sa plastică (Corlna Belu 
Anghelnță, Olga CJzek ș.a.). O 
remarcă specială s-ar cuveni 
excelentelor lucrări semnate de 
Ethel Lncaci-Băieș și Tlberin 
Nicoles cu, de o mare plasticita
te și rafinament, de Ion Bifau, 
care construiește eîteva imagini 
de o remorc abilă sonorltata cro
matică ș! expresivitate a formei, 
pe cele datorate lui Ion Nico- 
dlm, de o infinită delicateța, ca 
ca șl pe acelea mai riguroase, 
mai geometrice șl, inevitabil mai 
reci, ale „constructivistulul" 
Dietrich Say Ier.

Grafica publicitară, afișul în 
«pef*. etallnd Indubitabil eîteva 
exponate interesante, este fcg 
în vizibil regres. deși 
semnala câțiva artiști de o au
tentică înzestrare în acest do
meniu (Magda Ardeleana, Ana 
Marla Smigelski, Trofln Brînză, 
Zamfir Napoleon, Cloca Dan 
șa ). Asupra acestui lector al 
graficii |1 asupra probiemeter 
pe care el le auscltt. ne propu
nem aă revenim.

CORNEL RADU 
CONfiTANTINMCU

— Rfeseăgn «a deveenm «sse^o- 
dramatici. Ahsxim srArr-rasra 
sînt pri’-.te de foara- rararai 
lume eu ch-i rrtseee'.i» sar: e^ear 
cu anumită :eral As dori trexfi 
să wun rfteva r^tete drier? 
acest om ext«p*îooa: care a fi*” 
mama mea. Zilele trerare. te 
troleibuz ”3 trr-
tr-un mod tcribS 6* pregaart 
de ea. dosi » p>rat dintre 
de vreo șapte ani Aw-uMatx 
conversații • doo< fem*: teri- 
tiv vintnRe : fără roia me* 
îmi atrăsese agenția diwntia 
o sacre un «wi’ ai vee»> drs- 
tre ele. ta» băieței Primi a ?p- 
trebat în ce ciiAă e. evedoltă a 
răspuns că într-a scafe*. Cea 
diatll a reluat : „Mai >i ani de 
zile eu el ia? eeetnitl. ea du
ritate. a reoliot ■ _D»' de wxfe* 
Voi cere drtoeaiaă H vo: tri
mite la bmmjcV. ri vadă u H 
cum se cmgă bani: n U w 
calific* acolo, dacă vrea*. Sî- 
ruf. fiecare fac- rttea erede 
probabil că ace* forța ava* 
motivai* ei bir.e îstene^ie să 
procedeze rum proba bH re pro
ceda. im! amtntes- M
mama, intr-o iltuațle materia
lă deloc bună, (oe atunci ora 
încasatoare la tramvaij a avut 
noblețea sufletească să faci 
sacrificii mari oentru a *-.l tine 
în scoală (la suiertia un o- pro
fesori care o îndemnau să pro
cedeze a sa)- Mai mult era a*.*t

t": li Pare
M arje. zru. Tfar r. writ Oe=-

ri uc. t*t» rare t* ofc»*etf*zză
sau cz • — ori rare-t; năxsre 
ca .ac fei de en.*ta^e i-ifzrJ 
Deci, ajtepr Arrr* C-
t«c *• arta d» <>-**

-zză :2-'.3 *- In afzrâ de >r- 
r-ri * Ml fcLotesc de Fiirc-rrteie 
de c rea îfte. Pmtr: mioe
• CB e**rt rn Mrf ■ee^mda? 
AhbAhSL âfer M faee
Pirte *?:-?. aceir L-terral d* t«- 
trxrre Infr^-TA a *;
poessr*. !>i- s.—z oroxi -^trri
:i sing »*t re rar? o r^re 
r'fwall *1 nat: nr^irafla noe- 
trl h daacMi taft ti 
poere aii*â. de pSdA în V»c 
ti erru orori »e~sa ura - 
Di: răririi* ru raenfor* si di- 
tme touri da “nre aproape

— Iarțari cd vi fctrsra» 
Si £;a naa Sertare ci-aai daa 
aere de axebeuter. dar ml

Satisfacția șimindria de ctitor
(Urmare din pag. I) 

„mare public*4, iată ce aș vrea 
să devină scena băcăuană ; 
— sau mai bine zis, să redevină, 
fiindcă în cele două decenii de 
activitate, momentele sale de 
real și îndreptățit succes s-au 
situat tocmai pe o asemenea 
linie.

Vom găsi însă actorii și regi
zorii care să ne însoțească cu 
credință pe drumul făuririi și 
onorării unui nume ? Și gândul 
nostru se îndreaptă în primul 
rînd către absolvenți sau chiar 
elitre studenții din anii mâl 
mari, care ar dori să debuteze 
într-un teatru profesional încă 
In timpul studiilor. Vom putea 
infringe obsesia neonului bu- 
cureștean și fascinațiile caduce 
acumulate de-a lungul frumoși
lor ani de studenție ?

Una din dorințele tinerilor ab
solvenți este de a veni în grup 
la teatrele din provincie ; vă 
așteptăm In grup eît mai mare, 
stimați soli al artei, vă invităm 
cu spectacole de producție de 
la institut, ne care sîntem dis
puși să le Includem în reper
toriul nostru : vă poftim Îs 
Bacău (ca st în ■ oricare altă 
parte a țării) nu cu promisiuni, 
ci cu argumentul muncii de 
creație, el strădaniei auto- 
af:rm<'.re oricum sensibil mai 
promițătoare într-un colectiv

restrîns și neveleitar, decît în 
unul cu zeci de actori. Invităm, 
odată cu voi. pe eolegfi voștri 
regizori si scenografi, care au 
pro iac te îndrăznețe, fiindcă noul 
răzbate oriunde s-ar ivi el. Dacă 
se va naște un succes regizoral 
sau actoricesc, el va deveni iute 
al întregii mișcări teatrale na
ționale. indiferent că a-a ivit 
la București sau departe, în 
provincie. Praia esta mai dor
nică astăzi ca niciodată să na 
patroneze, să vegheze cu grijă 
și competență la zămislirea suc
ceselor șl a numelor. A dovedit-o 
cu prisosință, șl dacă se poate 
vOrbî de un curent solidar al 
exegezei teatrologie*, el este cu 
deosebire identificabil In orien
tarea criticii de prestigiu către 
valorile autentic înnoitoare.

Ne propunem așa dar depro- 
vincializarea teatrului nostru 
— sau mai exact, revenirea la 
condiția sa de fenomen cu au
diență națională — ceea ce suna 
desigur ca o vorbă mare și de 
aceea susoectă. Dar asta pentru 
că scepticismul se află mult mai 
Ia îndemînă decît încrederea In 
arta adevărată, a cărei răsplată 
se lasă adesea rîvnltă. (Am ră
mas uimit cît de agreat eete 
scepticismul. împins uneori pinfi 
la înăcreală. printre unii 
membri ai teatrelor nebucureș- 
tene !).

CâBe auto-depi^.rii amil tea
tru ca al aac:ru sînt ccl 
nfriit^arrte reocpuated fi- 
resxe. câ nueveului arti^al talen
tat. rat^iiar: si penewreat dar 
rar.r:n«. 1 wr adăuga mult aș- 
teptatii factori de catalizare ju
venili; : -ra repertoriu de orien
tare modernă, un climat regi
zoral In care, pe solul solidari
tății profesionale, să se desfă
șoare căutări și experimente 
contenporane, un regim de ac
tivitate care să îngăduie cola
borarea actorilor cu alte teatre 
sau instituții artistice menite 
a le înlesni creșterea măiestriei 
actoricești, afirmarea. Dacă la 
aceasta adăugăm o ambianță fa
vorabilă neîntreruptei eferves
cente creatoare prin funcțio
narea studioului tînăruhii actor 
teatru „de buzunar*. obținem 
imaginea unui teatru dornic să 
se înscrie ca instituție pe orbita 
împlinirilor majore, dar anga- 
jînd De aceeași orbită individua
litățile artistice. Recunoaștem că 
e mai lesnicios șl mai tentant 
să te integrezi într-un colectiv 
cristalizat, sub o firmă impusă 
deja conștiinței publicului, dar 
nu e mai puțin interesant — ba 
cred că e mai în spiritul aspira
țiilor tinerești — să investești 
încredere și idealuri într-o în
treprindere, dorniefl de a crește 
odată cu stimulatorii ei.

1 -e-i te alte domenii sl-ti
flar prin 

multe aici)
ft Mte • tă tecwm «beate te*- 
te tTKti parvanahtăr

hi?tefi tabhkxt *n mâl *3ulte d®-

I 
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CRONICA FILMULUI

Monografia
unui sentiment)

chyna da, In cadrul „temei", o guratec șofer de pe un vechi ca- 
replică originală, ce semnifică în- mion al unui depozit ce alimen- 
crederea !n om. Personajele fii- tează magazine sătești și o fostă 
inului său sînt: un taciturn și sin- delicventă, de abia ieșită de la

W eareotri no fac dorit •& eon- H 
nrmg r*e** »e*v* cu prtirtre H 
la tatate tovttafl prHrttar "

— O lotrvbar» m»rve 1 
Ua!A : la r* Iwewvt T

— X verb* tfoepre viitor I
— B bina. U-«nl ’Ini

laaatraUt-

FI ORIN MTGCTl I

Kani JGarAmu « 
tatawta *■ dorim ^£X9- 

dt din'mcțu : m- 
ff-tzzrfv? a 3 ftZaw axftiMca — 

o gtdpfrragate pi fructuoasă 
uctuicia la rfn—111 ia/ documtnla^ 
nshn — a obțmMi, in ordina, ur- 
Mito^rla p"fmH: premiul criti
cii da fUn cthadonct, Marele 
premiu U „micul Csnnes“ (denu
mirea publicitară a festivalului 
fibudor pentru tineret), premiul 
special el juriului la Mar de! Pla
ta, Condole de argint la Vene
ția, premiul FIPRESC1 (juriul
Criticii da film internaționale), 
Vălul de argint ia Locamo ți — 
anul trecut — Premiul principal 
la Karloc^-Vanț. Din filmografia 
aa publicul nostru cunoaște doar 
trei filma : „Criji~, JZidul înalt", 
și recent „Crăciun cu Elisaheta", 
asteptind și prezentarea a cel pu
țin altor două filme : „Trăiască 
Republica" ți „O căruță spre 
Viena".

Este interesant de remarcat că 
în actualul moment în care soli
tudinea deține o temă obsedantă 
pentru foarte mulți cineaști, Ka-

NOTE DE LECTOR
Dopă monografia 

consacrată lui Dante, 
apărută în colecția 
„Oameni de seamă" 
a Editurii tineretului, 
In 1966, Alexandru 
Bălăci publică recent, 
în aceeași colecție, 
monografia Francesco 
Petrarca.

Ceea ce apropie 
cale doaă monografii 
consacrate lui Danie 
și Petrarca este faptul 
că Alexandru Bălăci, 
— astăzi italienistul 
nostru cel mai fe
cund, — este fericita 
îmbinare a vibrației și 
a intenției de a se a- 
dresa maselor — in
tenție pe care o măr
turisește și în „Cu- 
vîntul înainte" la vo
lumul Dante — cu o 
autentică rigoare ști
ințifică.

Astfel, dacă în au
torul celebrei Divina 
Comedie Alexandru 
Bălăci vede un mun
te uriaș, ridicat către 
cezuri, a cărui „creas

alt.1 personalitate ar
tistică, firele trecutu
lui și viitorului, fiind 
vocea cea mai pro
fundă a veacurilor de 
mijloc și vestitorul

Bălăci vede p« pri
mul mare poet ro- 
iftanttc âl lumii, a 
cărui operă, de o 
elocvență arzătoare, 
comparabilă „cu e- 
rupția de flăcări și de 
lavă a vulcanilor", 
țîșnește direct din 
inimă.

Situîndu-1 pe Fran
cesco Petrarca la o 
răscruce a marilor

ALEXANDRU BĂLĂCI:

Francesco Petrarca
tă semeață este scăl
dată de dubla lumină 
a apusului și a zori
lor, a lumii Care de
clină și a lumii care 
ascende", pe omul și 
pe artistul , care ă 
întrețesut, ca nici o

timpurilor moderne", 
pe cel care „a dăruit 
oamenilor, chiai șl în 
starea lor de morți. 
viața", îndrăznind a 
se confrunta cu divi
nitatea însăși — îr* 
Peharca, Alexandru

drumuri ale umanită
ții, în epoca de 
splendidă înflorire a 
Renașterii, Alexândtu 
Bâlaci trece în re
vistă întreaga operă 
a poetului, scrisă Îti 
bună parte în lim-

ba latină, subliniind 
ideea ca Petrarca a 
fost considerat, chiax 
de către contempo
ranii săi, drept cel 
mai mare poet italian, 
tocmai pentru faptul 
că în operele sale 
marele liric s-a făcut 
ecoul timpului sau, a 
fost expresia realită
ții și gîndirii italiene, 
a fost glasul cel mai 
convingător al Tre
ceri tulul, străduiu* 
dti-se să smulgă ra
țiunea umană din 
lanțurile apriorice ale 
dogmelor prestabilite, 
pentru a o face liberă. 
Poet patriot, partizan 
avîntat al luptei pen
tru independență na
țională, pentru li
bertatea și Unitatea 
țării sale, strălucind, 
ca nimeni altuk în 
constelația primii 01 
scriitori care au voit 
Italia eliberată do 
jugul strain, crezîud

cu nestrămutată tărie 
în marile virtuți ale 
poporului său, bi
ciuind cu violență 
moravurile Curiei Pa
pale, cîntînd cu pa
siune marile frumu
seți ale naturii și ale 
pămîntului italian, ce
rul, iarba și florile, 
marea si munții, con- 
templînd crestele ză
pezilor eterne al<5 
Alpilor, Petrarca își 
revarsă, în cele din 
urmă, nestăvilita sa 
Sete de viață și d^ 
iubire, nesfîrșita sâ 
aspirație spre feri
cire, în marile sale 
crqațli Canțonterul și 
Triumfurile, cărora 
Al. Bălăci le face o 
analiză amănunțită, 
punînd In liimină, o 
dată mai mult, trăsă
turile fundamentale 
ale poetului umanist. :

FÂNH A N. 
GIIEOKGHE |

rtt« de coreețte. ftepanttatd că a- 
pm fftâflitâ hi, fBta ca m- 

felege treptat că în morocănosul 
Hubert ae ascund calități 
ce neîntinate de greutățile 
erteeriÎR triste. Șl Hubert trece, 
încet, încet, de la dorința sinceră 
și matură de a recupera moral o 
linără încă rătăcită In 
tentațiilor efemere, la o dragoste 
autentică. Peregrinările cu mașina 
pe șoselele unui neschimbat tra
seu, peregffnări în care există 
„tabiaturi" precum citirea ziaru
lui M a barieră ce-i rețin timp fa- 
delungat sau popdsul în pădure 
pentru a urmări lentele mișcări 
ale unor căprioare, începe sO-i a- 
propte de Ui ceea ce un poet nu
mea singurătatea tn doi la o re
ciproce încredere.

ExLifă o sctnS memorabilă — 
în secvența unei nunti — în care 
eroul „se confesează" într-o ges
ticulație cinematografică de mare 
rafinament. El cautd,^ la tm mn- 
înfitif dat, un loc ferit în care să 
încerce cîțiva păți dc vals, dans 
uitat de mult, din vremea cmd 
s-a refugiat înfr-o singurătate ex
plicată prin eșecul căsniciei sale. 
Intr-o magazie încărcată cu o- 
biecte vechi Hubert încearcă în 
rotirea sa puțin nesigură pași 
care nu mai sînt ai unui dans ci 
ai unui drum spre împlinire. In
tr-un sens invers decît încerca — 
dacă ne mai aducem aminte — 
eroina filmului „Strada Mare", 
realizat de Bardem în urmă cu 
vreo 10 ani. Acolo dansul, de 
unul singur, era un zbor frint, a- 
gonizat ca bătaia de aripi a unei 
păsări împușcate...

E atît dc luminos acest film în 
imaginea căruia nu apare nici o 
rază de soare, tot timpul plouă 
monoton, incit epicul narațiunii 
se transformă treptat într-o ca
dență de poem. Kachyna ne-a o- 
ferit un film fascinant, monogra
fie unui sentiment generos Și ple
doarie pentru un sincer fi vital:- 
zant optimism. L-au ajutat p doi 
tnterpreți foarte buni: neprofe- 
nionista Pavla Karnikova și Vlado 
Muller, actor pe cam l-am vă
zut în „Moartea se numește En- 
gelcheN** de curînd în „Acuza
tul^,

TUDOR STĂNESCU

•) Crăciun cu Elisabeta 
— pfdduCtle â studiourilor 
cehoslovace în regia Iui 
K, Kachyna după u.i sce
nariu scris îrt cnlabcrar^ 
cu Jan Prochazka.

A
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O dilema a timpului liber

Intre virtuțile lecturii • Plecarea la Roma a tovarășilor
. Apariție mult mal recentă, te
leviziunea — ultimul și cel mal 
elaborat produs al civilizației 
tehnologice a comunicațiilor in- 
terumane — tinde să cucereas
că sufragiile publicului, iar în 
mediile tinere să se instaleze cu 
autoritate drept „favoritul nr. 
I" al orrfDr de ffigaî. Contesta
tă de unii pedagogi și sociologi, 
care continuă să și-o reprezinte 
ca pe un monstru magic, capa
bil să Instaureze un monopol a- 
Bupra gusturilor $1 preferințelor. 
perVertindu-le prin mediocriza- 
re, elogiată dă alții, care îi atri
buie funcțiile unui aparat elec- 
tro-menajer de cultură, televi
ziunea a provocat. în special în 
rfndurile tinerel generații, ade
vărate mutații de interese și va
lori.

Poate c3 tocmai asemenea în
sușiri și efect* l-au determinat 
j)e unii cercetători ai vieții so
ciale contemporane să conside
re că răspîndirea televiziunii $1 
fi celorlalte mijloace moderne 
de comunicare de masă mar
chează apârîțla Unei noi Cul
turi, care pune capăt primatului 
cultural al școlii (implicînd o 
modalitate conceptuală de per
cepere și organizare a cunoș
tințelor despre lumea înconju
rătoare) și înlocuiește civilizația 
scrisului cu cea a imaginii și 
cuvântului rostit.

E dificil de apreciat dacă mij
loacele de comunicare de masă 
au făcut sau nu să dea înapoi 
influenta cărții fiindcă nu e po
sibilă izolarea lor de ansam
blul civilizației în care sînt In
tegrate. Cert este însă că — 
după cum probează statisticile 
naționale ale culturii pentru ul
timele decenii — oamenii nu 
citeau mai mult înainte de a- 
paritia televiziunii, ea însăși 
produs al unei evoluții ale cărei 
elemente au favorizat gustul 
pentru lectură (creșterea nive
lului de instruire, ridicarea ni
velului de trai, timp liber mai 
mult etc.).

Achiziționarea unul receptor 
TV într-o familie este ufl eve
niment cu consecințe ale cărei 
natură și proporții nu sînt e- 
vîdente imediat. Tn ceea ce pri
vește tinerii, anchetele demon
strează că o bună bucată de 

jtimp după un asemenea eveni- 
t -^^rezultatele școlare ale ele- 
■LwliWsînt mai slabe. Fără să 
ducT neapărat Ia lenevîrea inte
lectului, cum susțin uhîl, felfe- 
Vizionarea dezvăluie tinerilor o 
rfltâ lume : lumea adultilor. 
reconstruită în limbajul speci
fic al televiziunii. Există peri
colul pe de o parte ca tinerii 
telespectator sfi îs ne uteastă 
cale un contact prematur cu 
problematica atît de complexă 
a vieții adulților, iar pe de altă 
parte riscul ca realitMea să fie 
identificată în coordonatele o- 
ferite de. emisiunile TV. care 
adesea reprezintă transfigurări 
nu întotdeauna fidele ale rea
lului.

Propunînd tinerilor idealuri si 
modele, televiziunea făurește o 
nouă mitologie, în care locul 
eroilor antici, consacrați de Is
torie și literatură, tinde să fie 
l»'at de vedetele serialelor, ale 
^jislunilor de muzică ușoară și 
S întrecerilor sportive. Dar un

, de tip „Sfîntul" sau Johny 
liday nu poate fi acceptat 

ca model suprem decît de către 
cei care nu au cunoscut sufi
cient și îndrăgit personajele 
marii literaturi, care n-au gus
tat farmecul capodoperelor ar
tei universale.

Șl SERVITUTILE
TELEVI ZIUNII

Paul Wescu-Mizil și Mihai Dalea
Luni după-amiază au plecat la 

Roma tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., care vor face o vizită 
în Italia la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian.

Micul ecran înfățișează ade
sea tinerilor un mediu diferit 
de cadrul lor familial, accesi
bil, imagini care oferă termenii 
unor comparații ce not genera 
sentimentul de frustrare, sub- 
minînd autoritatea părinților șl 
neutralizând într-o anumită mă
sură influența lor.

Tentația dobîndirii cu eforturi 
minime a unor cunoștințe cultu- 
ral-știlntlfice și a divertismen
tului comod prevalează în cum
păna subiectivității multor ti
neri față de mtclle incomodități 
pe care le poate presupune 
procurarea și citirea atentă a 
unei cărți. Televizionarea sub
minează concentrarea (poți ur
mări un program și mînca sau 
conversa în același timp) si, 
prin exces, poate prejudicia în 
cele din urma asupra interesu
lui pentru lectură. Cel mai real 
și incontestabil pericol pe care-1 
prezintă pentru tinerii telespec
tatori rezidă însă în faptul că 
ea consumă unul din produsele 
cele mai rare și mai prețioase 
ale lumii actuale : timpul.

în măsura în care „telefilia 
devine telefagie", (după expre
sia E.caterinei Oproiu), epuizînri 
fără măsura și discernămînt 
orele de răgaz, ea este implicit 
un concurent al cărții, pe care 
însă nu o poate înlătura defini
tiv fiindcă nu 1 se poate sub
stitui în planul satisfacerii ne
voilor 1 spirituale șl afective ale 
tinerilor. „Este... o greșeală de 
neiertat — aprecia acad. Emil 
Condurachi — afirmația că teh
nica modernă — cinematograful 
și televiziunea — ar putea su
plini cartea și lectura. Ea 
poate b3 le ajute".

Alternativa semnalată în tit
lul articolului nostru, impunîn- 
du-se adesea tinerilor. Conștient 
sau nu, ca o dilemă, nu este de 
fapt o antinomie. Nu este vorba 
de o alegere caro exclude unul 
din termene, ci de o corelare 
în cadrul căreia virtuțile și 
servitutile amîndurora se com
pensează șl se pot echilibra re
ciproc.

Lectura, contactul intim cu 
cartea, presupunînd detașarea 
temporară de mediu, reflectare 
și trăire afectivă, oferind cîmo 
larg de manifestare a capacității 
de fi alegă, «prezintă cea Tnai 
eficientă „contrapondere- a te- 
levizionării în procesul formă
rii Intelectuale a tinerei gene
rații. Cartea, cititul dezvoltă ca 
nimeni altul Inteligența, sensi
bilitatea, imaginația și memo
ria, lărgesc experiența de via
tă dincolo de fruntariile expe
rienței imediate. Cultura gene
rală. ca și specializarea de alt
fel, nu pot fi înfăptuite numai 
pe baza imaginii și a sunetului; 
pagina scrisă le este adevărata 
temelie. Lectura creatoare, !m- 
plicînd meditația, cercetarea 
izvoarelor, aprofundarea Idei
lor, conceptualizează mesajul 
Informațional ăl Imaginii trans
mise pe canalele TV, îi dezvă-
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îuîe semnificația și-1 amplifică 
în planul intelectului. Dar citi
tul se învață și spunind aceasta 
avem în vedere întregul proces 
formativ, de la etapa incipientă 
a descifrării alfabetului, trecînd 
prin faza trezirii interesului 
pentru carte și a cultivării de
prinderilor și pasiunii cititului, 
pînă Ia însușirea deplină a teh
nicii studiului individual. Din 
acest punct de vedere, scolii îi 
incumbă cele mai mari respon
sabilități. căci pe băncile el se 
formează și se dezvoltă gustul 
pentru carte, pentru lectură.

Trebuie concepută și desfășu
rată în acțiune o pedagogie a 
lecturii — circumscrisă progra
melor de învățămînt — care, 
începînd cu primii ani de școa
lă și pînă în cei al studenției, 
să Înrădăcineze tehnica cititului, 
să-i transmită tînărului acele 
resurse intelectuale care-i vor 
putea fi de folos ți dincolo da 
școală. în efortul asimilării in
dependente a informației și cul
turii, al înmulțirii cunoștințelor 
acumulate în anii de studii. Bi
bliotecile reprezintă laboratorul 
unei asemenea pedagogii în care 
se experimentează și realizează 
ucenicia muncii intelectuale. SI 
dacă bibliotecile din școli acți
onează ca auxiliare Indispensa
bile ale procesului instructiv- 
educativ, lipsa unor biblioteci 
publice specializate, cu fonduri 
de publicații și activitate profi
late pe cerințele specifice ale 
copiilor și tineretului, se resim
te în insuficientul interes și în 
nepriceperea folosirii biblioteci
lor și a cărții manifestate mai 
pregnant la vîrsta maturității.

E grăitoare constatarea unor 
anchete întreprinse în mediul 
școlar din țara noastră care a- 
rată că tinerii care citesc mal 
mult și rațional sînt în același 
timp și telespectatori exlgenți, 
care știu să aleagă emisiunile 
Pe care le urmăresc și să uti
lizeze în mod eficient timpul li
ber de care dispun. Tniusită ca 
deprindere permanentă, vitală 
și practicată sistematic, cu dis- 
cernămint. lectura face posibili 
pentru tînărul muncitor, elev 
sau student ridicarea a însăși 
televizionării la rangul de fapt 
de cultură. Spiritul critic și ca
pacitatea dq opțiune, jenați 
in lumea cărților își găsesc a- 
pllcație si în atitudinea selectivă 
față de programele de televizi
une. în această din urmă pro
blemă, trebuie spus că radio- 
televi21unea noastră face foarte 
puțin pentru a facilita o alegere 
corectă între multiplele «misi
uni din cuprinsul uiysi săptă- 
mîni. O informație «ai comple
tă privitoare la conținutul, te
matica, interprets si realizato
rii unor emisiuni comunicată în 
paginile publicației „Radio TV" 
ar fi un prim pas de făcut în 
acest sens. După cum conectarea 
reciprocă a programului și acti
vităților televiziunii, școlii și in
stituțiilor culturale afectate ti
neretului (edituri, case de cul
tură, cluburi etc.) în ideea pro
movării interesului pentru carte 
ar fi de un real folos cauzei la 
care n« referim.

Cartea și televiziunea pot a- 
juta în mod substanțial tinere
tul să se cultive șl afi se dis
treze pe măsura posibilităților 
pe care statul nostru socialist 
1 le creează. El trebuie însă în
vățat să o facă ! O educație 
modernă, orientată spre viitor, 
trebuie să includă între obiec
tivele sale șl pregătirea pentru 
activitățile de loisir, mffiite aS 
stabilească un echilibru între 
muncă, instruire si destindere.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar fii C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu 
și Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

In aceeași zi, tovarășii I Sul 
Niculescu Mizil și Mihai Dalea 
au sosit la Roma. Pe ae
roportul „Leonardo da Vinci" au 
fost salutați de Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, Michele 
Rossi, membru al C.C. al P.C.I., 
Marin Stendardi, șeful sectoru
lui țari socialiste de la C.C. al 
P.C.I., Rodolfo Mechini, de la 
secția externă a C.C. al P.C.I.

A fost prezent dr. Ion Radu, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Roma, pre
cum și alți membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Năstase. prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al 
P.C.R.. Ni c-u Bujor, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul B3- 
neasa. delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Manea Mă- 
neecu membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass și Nicolae 
Guină. șefi de secția la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

★
în drum spre patrie. delega

ția Partidului Comunist Romfin 
a f&cut un scurt popas la Co
penhaga.

Cu acest prilej, luni 12 mai 
a-c.. delegația a avut o întîflnire 
cu tovarășii Knud Jesperaen. 
președintele Partidului Comu
nist din Danemarca, 1b Noriund. 
Paul Emanuel șl Preben Hen
riksen, membri ai Biroului Po
litic. secretari ai C.C. al P.C.D., 
Willy Karlsson, membru al Bi
roului Politic, redactor-șef al 
ziarului ..Land og Folk" șl Al
fred Jensen, secretar al C.C. »î 
P.C.D.

întîkiLrea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

W. AUERBACH

înapoierea din Norvegia a delegației P.C.R.
Luni seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
care la invitația Comitetului

Central ol Partidului Comunist 
din Norvegia a făcut o vizită 
în această tară. Din delegație 
au mal făcut parte tovarășii 
Ștefan Voîcu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al revistei 
..Lupta de clasă". Ghetxrghe

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădules- 
cu. a avut, luni după-amiază, 
o convorbire cu Mustafa Săbiei, 
membru al Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia.

La convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte membri ai celor două 
delegații guvernamentale, par
ticipant! la cea de-a 5-a Sesiune 
a Comisiei Mixte româno-iugo
slave de colaborare economică, 
care-și va începe marți lucră
rile.

A fost de față Iakșa Petricl, 
ambasadorul Iugoslavie! la 
București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnice dintre Ro
mânia și Iugoslavia.

Luni după-amiază s-a reîn
tors în Capitală tovarășul Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte ad 
Consiliului de Miniștri, împre
ună cu soția, din vizita făcută 
in Suedia la invitația guvernu
lui acestei țări. El a fost Însoțit 
de Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, și de experțl.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Boabă. Dumitru Mosora, 
Matei Ghigiu, Nicolae Toader. 
miniștri, Mifcdi Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
și alte persoane oficiale.

A fost de fată baronul Cari 
Rappe. ambasadorul Suediei la 
București.

în Capitală s-au deschis, luni 
dimineața, lucrările celei de-a 
Vil-a uesiuni a Organizației de 
colaborare a țărilor socialiste în 
probleme de postă și telecomu
nicații. la care participă dele
gații din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană. Cuba. R.D. Ger
mană. Mongolia. Polonia, Româ
nia. Ungaria. Uniunea Sovietică 
și R.D. Vietnam.

Cuvîntul de deschidere a foat 
rostit de Mihai Bălănescu, mi
nistrul poștelor și telecomuni
cațiilor.

Sesiunea, oare are loc între 12 
sl 26 mai, are drept scop studie
rea stadiului actual și a măsu
rilor care trebuie luate pentru 
perfecționarea și întărirea legă
turilor reciproce in domeniul 
exploatării rețelelor șl instala
țiilor telegrafice, telefonice, de 
telex, de radio sl televiziune,

comunicațiile poștale șf difu
zarea presei, precum și pentru 
ridicarea eficienței economice a 
tuturor acestor servicii.

în timpul șederii în Români^ 
delegațiile vor vizita diferita 
întreprinderi industriale profi
late De construcția de echipa
ment de telecomunicații, cen
trale telefonice, oficii poștale $1 
alte obiective.

O delegație a Mariî Adunări 
Naționale a Republicii Socialista 
România, condusă de acad. Ilie 
Murguilesou. vicepreședinte al 
M.A.N.. a plecat luni dimineața 
spre Olanda, unde va face □ 
vizită la invitația Parlamentului 
acestei țări.

La Casa scriitorilor din Capitală 
a avut loc luni, o seară cornemo^ 
rativâ consacrată Iul Camll Pw 
trescu de Ia a cărei naștere g-au 
împlinit 75 de ani. Figura marelui 
scriitor român a fost evocată de 
acad. Șerban Cioculescu, Petre 
Comamescu și Ion Biberi.

în încheiere actorii Eugenia 
Marian, Eugenia Bădulescu, Ma* 
rieta Luca, Dinu IanculeaCu și C, 
Brezeanu au citit din opera acrii* 
torului.

Cu prilejul comemorării 3 
120 de ani de la moartea lui 
Stephan Ludwig Roth, la Me
dias. în orașul natal al acestui 
intelectual progresist, militant 
activ în revoluția de la 1848. a 
avut loc luni după-amiază un 
simpozion organizat de Comite
tul județean Sibiu pentru cul
tură și «rtă. Au luat parte oa
meni de știință, artă șl cultură, 
reprezentanți ai organedor lo
cale de partid Si d« stat, 
roși cetățeni.

(Amroresl

VĂ PREZENTĂM

UMPm/ii „crosului amur

ECATERTNA HABAR 
(campioană republicană la că" 

tegoria Junioare mici) 
Este elevă. în clasa a VlII-a, 

la Lleetrt nr. 4 <Mn Oradea. 
Vîrsta 7 15 ani neîmpliniți.
După ce a clștigat locul întîi 
pe s-a antrenat cu alr-
guință și conștiinciozitate sub 
îndrumarea atentă a profeso
rului Pop Gașpar. Dintre pasiu
nile fel 7 Atletismul, bineînțe
les, handbalul șl... literatura.

FLORLN SGONDEA 
(campion republican la cate

goria Juniori mici)
Elev In clasa a IX-a a Li

ceului „T. Vladlmirescu" din 
municipiul București, a avut 
o comportare remarcabilă. Cîș- 
tigarea titlului nu este întâm
plătoare, dacă ne gîndlm că el 
practică cu consecvență atle
tismul șl canotajul.

GHERGHINA IORDACH® 
(campioană republicană la ca

tegoria junioare mari)
Visul ei a fost sfi devlnfi 

campioană la cros, ca apoi, cu 
această carte de vizită, să se 
dedice sportului de performan
ță. Lucru pe care, eleva din 
anul II al Liceului industrial 
de construcții dtn București, 
l-a reușit. Această fetiță de 17 
fini, are perspective din deTft 
mai frumoase.

TURNEUL! 

U. E. F. A. 

„Speranțele"
la poarta prezentului

și... „Viitorului44

La ordinea zilei:
i

BfCAlfiJ
RE ATUL!
(Urmare âin pag. I)

li cunoașteți, desigur, pentru eă 
prețuirea și respectul nu se atri
buie aprioric...

— Da. îmi mărturisesc aceas
tă... slăbiciune. Mă interesează 
tineretul nu numai prin natura 
ocupațiilor mele, ci așa, omeneș
te. Nu pot emite aprecieri la 
adresa generației tinere rapor- 
tînd-o la generația mea. Fiecare 
generație aduce propriile ei cu
lori In paleta omenirii și ca «ă 
le poți deosebi unele de altele 
trebuie sa le cunoști. Am o pă
rere bună despre cei care ab
solvă anul acesta liceul. Recent, 
am fost prin cîteva licee, am 
asistat la ore și am Înregistrat 
cu satisfacție o anume desprin
dere do necesarul strict școlă
resc, ca volum de cunoștințe, 
putere de investigație, mod de 
exprimare. Firește, e un merit 
al colegilor mei, profesori de li
ceu, dar e un merit al elevilor 
Înșiși...

— Cunosclndu-vă sentimentele 
'de prietenie pentru viitorii baca- 
laureați, vă amintim că pe mulți 
dintre ei ti veți reîntîlni, la nu
mai trei sătptămîni, prezenți la 
concursul de admitere în faculta

te. V-am ruga. (Ud, tă le risipiți 
o neliniște pe care o încearcă 
acum: tn ce mod pot fructifica 
timpul scurt pirul lă bacalaureat 
și zilele dintre acesta și concursul 
de admitere pentru a se putea 
prezenta bine pregătiți la ambe
le examene ?

— Vedeți, dacă am susținut 
înainte că bacalaureatul nu este 
un examen al amănuntelor, tre
buie să spun că la concurs — 
care este un examen al aptitu
dinilor pentru profesie — ma
teria de liceu se descompune în 
amănuntele ei esențiale. Deci, 
nici vorbă ca pregătirea pentru 
aceste două confruntări să poa
tă fi realizată în timpul scurt 
care a rămas. EI poate fi folosit 
în scopul aprofundării, pentru 
retușuri ori completări. Cine îșî 
imaginează că poate recupera 
acum ceea ce n-a adunat pe par
cursul celor patru ani de liceu 
se face vinovat de naivitate. Să 
mi se ierte tonul moralizator, 
dar am avut de-a face cu can
didați — și la un examen și la 
celălalt — storșl de oboseală în 
maratonul de recuperare a tim
pului pierdut anterior și. din a- 
ceeași cauză, incapabili să susți
nă bine un examen ori altul. De 
aceea perioada aceasta urmează 
să fie folosită cu multă chibzu
ință, cu un efort judicios dozat, 
alternat cu activități recreative, 
în aer liber. Aș recomanda, ca 
părinții și profesorii să nu ta
xeze drept pierdere de vreme a- 
semenea supape de relaxare. Ele 
vor menține echilibrul și cal
mul atît de necesar In timpul e- 
xamenelor care, recunosc, nu 
sînt ușoare, dar nici atît de „în
fricoșătoare" încît să creeze ne
liniști. Examenele slnt pentru 
absolvenții de liceu și, ca atare, 
nu le car decît sâ-I fi parcuri 
cu ochii deschiși. $1 acum am 
certitudinea că cei mai mulți au 
fost asemenea elevi. îl aștept, 
dorindu-le succes.

Cînduri 
mi.runte

(Urmare din pag. I)

tea astfel răni orgoliul pro
priu.

★
Am crezut o vreme că toa

te relele au de cauză igno
ranta. Mi-am dat insă cu 
timpul seama că și cei do
tați fac destule rele, pe care 
însă le justified totdeauna.

★
în liceu aveam un coleg, 

mare meloman. Spre surprin
derea mea de atunci ascul
ta și se pătrundea de sim
fonii. Odatâ ne făcuse cin
ste numai pentru că un alt 
coleg a putut sd recunoască 
simfonia care se cînta la 
megafonul pîlniei din centrul 
orașului. într-o zi l-am în
trebat :

— Ce înțelegi, tu, ascul- 
tînd simfonia aceea ?

— Nu fi prost, mi-a răs
puns el, ce înțelegi, tu, cînd 
asculți o horă, câ nici acolo 
nu-s cuvinte ?

Da, asta e cheia pentru 
multe r sufletul nostru trebuie 
să priceapâ ceva.

★
Singura condiție ca aces

te aforisme sâ fie bune : 
dacă ele toate, absolut toa
te, au mai fost spuse sau 
scrise și de alții.

Doar la mani artiști, cu
vintele trăiesc și dincolo de 
hotarele contextului.

NATALIA PIRȘE 
(campioană republicană la ca

tegoria senioare)

GRIGOKF FLORIA 
(campion republican la catego

ria juniori mart)
Deabia In septembrie împli

nește 19 ani și faptul de-a fi 
devenit campion l-a ctștlgat 
definitiv pentru sport. De fapt, 
pentru sport, l-a clștigat, mai 
de mult, fotbalul. Joacă în e- 
chlpa scolii. Este elev, în rii- 
sa a Xll-a, la Liceul din Ră- 
cart. Finișul lui — avea un a- 
vana la linia de sosire de vreo 
20—N de metri — în proba di
ficilă de 3 OM de m. a produs 
o impresie extraordinară.

Concurenta cu nr. 9, de loc 
din Valea Românești (Cimpu- 
lung — Argeș) plecase din 
start cu o emoție și lipsă de 
încredere care nu-1 dădeau 
nici o speranță. Totuși, voința 
recăpătată pe parcurs. îi adu
ce titlul și nespus de multă 
fericire. Ea este elevă În clasa 
a XTT-a la Liceul nr. 2 din 
Cîmpuluag. O așteaptă alta 
două examene : bacalaureatul 
și admiterea în facultate.

ION SAS 
(campion republican la cate

goria seniori)
Rectificatorul de la Electra- 

precizia SAcele le promisese 
celorlalți colegi-concurenți, re
prezentanți ai județului Bra
șov, că va cișttga. „V-am pro
mis și m-am ținut de cuvînt" 
— le-a spus el, In fraze Îneca
te dP oboseală, prietenilor ca
re de la linia de sosire l-au și 
luat pe brațe- In ce rezidă si
guranța acestui tânăr de 1> 
ani 7 Tn orele multe de pregă
tire pe Dealul Highlș-

Cea mai importantă competiție fotbalistică de ftmfori a anului 
— turneul U.E.F.A., ediția a XXII-a — va debuta la 18 mai în opt 
orașe ale R. D. Germane. Participă 16 formații europene, între caro 
șt România, care vizează cu ambiție primul loc în cadrul grupei 
preliminare și, astfel, dreptul de participare la turneul final.

Pe Bnino-Plache-Stadion din Leipzig, la 26 mai, în program 
cuplat, se va consuma ultimul act al ediției: finala. Echipa 
noastră, aflată în grupa A, alături de formațiile Portugaliei, Turciei, 
și U.R.S.S., va juca prima partidă la Riasa, în compania Turciei. 
Programul nostru din grupă cuprinde, în continuare, meciul cu 
Portugalia — 20 mai la Karl-Marx-Stadt ji cel cu U.R.S.S. — 22 
mai la Zwickau.

Intr-o convorbire cu antrenorul GHEORGHE OLA, care împreu
nă cu NICOLAE GORGORIN se ocupă de pregătirea juniorilor 
români, am încercat sâ depășim zona unei simple relatări cu un 
caracter informativ.

— Cum se prezintă „pro
moția" 1966 în comparație cu 
promoțiile anterioare de ju
niori ?

Am vizitat o fabried de 
sticlă, Pădurea Neagrâ. 
Dupâ ce magmei clocotinde 
i se dâ formâ, cristalul plea- 
câ la șlefuitor, care, la poli
zor, încrusteazâ pe el flo
rile. Trimis așa pe piajâ, pa
harul or fi poros și tăios. 
Dupâ ce e șlefuit însă, îl dâ 
iar la focul de data asta mai 
leneș al cuptorului, ca mar
ginile aspre sâ se netezeas
că la cdldurâ. Asta ar pu
tea fi numitâ o stilizare — o 
retopire înceatd și chibzuita, 
care sâ nu altereze nimic, ci 
sâ netezească și sâ releve 
totul.

★
Copiii sînt filozofii cei mai 

bătrlni. Cu vîrsta apare ru
tina și placiditatea. Brân- 
cuși spunea câ atunci clnd 
nu mai sîntem copii am mu
rit de mult. Arghezi fâcea un 
apel sâ nu uităm copilul care 
sălășluiește în noi. Etc. O an
tologie de gînduri de acest 
fel (la care mâ gîndesc de 
mult) ar fi o bună carte de 
morală, tn exclusivitate pen
tru cei mari.

*
Sînt cîntârețe de muzică 

populară care învață melo
dia dupâ partitură... Cîntă de 
dor și busuioc crescut în sin 
interprete care au decepții 
amoroase și folosesc parfu- 
muri franțuzești. Un coleg 
din facultate vorbise într-o 
lucrare despre cosmetica e- 
roineî lui Sadoveanu, Vitoria 
Lipan. Ei îi stătea bine fo
losind busuiocul, izmă, și nu 
eau de cologne (de m-ar 
auzi doamnele din blocul 
meu care mă determină sâ 
nu urc pînă la etajul nouă 
cu liftul).

M E R. I
.CURSA RACII”

Pe stadionul „A X-a aniversare- 
din Varșovia a avut loe iert fesrl- 
rltatea de deschidere a celei de-a 
22-a ediții a tradiționalei competi
ții clcllita MCuru Păcii- la căra 
participă anul acesta 97 da cau- 
curenți din 14 țări. Timp de două 
săptămlni, cicliștii vor străbate. In 
15 etape, circa 2 »•« kilometri, pe 
traseul Varșovla-Berlin.

Cele trei sprinturi intermedia
ra au fost clștigata de Mlcksia 
(R.D.G.). Neliuhia (U.K.S.S.), fitek 
(Polonia), dar la finiș, mai rapid 
i-a dovedit polonezi]) Zygmunt 
Hanuslk, care a clștigat etapa, 
cronometrat pe distanța de 119 ki
lometri ca timpul de 2h 3»* 45”. In 
același timp au sosit, pe locul doi 
belgianul Rommans. pa locul trei 
danezul HoJIund și un pluton nu
meros In cart sa afla șl romlssl 
Walter Ziegler, clasat al IC-lea in 
etapă. Și ceilalți cicliști români 
(Ardeleana, Moldoveanu. Egyed, 
Nemțeanu, David, Putertti) au 
sosit cu plutonul înregistrat In a- 
eelașl timp cu Învingătorul etapei. 
Astăzi sa desfășoară etapa a 2-a 
Varșovla-Lodi (III km).

D I â N
• Cea de-a 10-a partid! a 

me2iulul Nona Gaprindașvili — 
Alia Kușnir, care-și dispută la 
Moscova TITLUL MONDIAL 
FEMININ DE ȘAH, s-a încheiat 
cu victoria Noimei Gaprindaș- 
vilL

în prezent, scorul este favo
rabil Nonei Gaprindașvili cu 
6,5—3,5 puncte.
• La Orleans s-a disputat re

vanșa meciului dintre selecțio
natele masculine de BASCHET 
ale Franței și Iugoslaviei. La 
capătul unui joc echihRrat, 
baschetbaliștii francezi au ob- 
tînut victoria cu scorul de 
qq {QH -a i \

• A luat sfîrșit CAMPIONA
TUL BELGIAN DE FOTBAL. 
Titlul de campioană a revenit 
în acest an formației Standard.

• în cadrul CONCURSULUI 
DE ATLETISM DE LA FRES
NO (California), sportivul ame
rican Mark Murro a stabilit 
cea mai bun! performanță mon
dială a sezonului în proba de 
aruncarea suliței, cu 83,82 m.

— Lotul este alcătuit din ele
mente talentate, dotate cu calități 
tfrhnide și gabarit corespunzătftt, 
trecute prin sita deasă a unei se
lecții îndelungate. „Cei 26“ —
cîți compun lotul — aparțin unui 
număr de 18 cluburi din Capita
lă și provincie. Acesta este un ar
gument că, în privința selecției, 
ne-au interesat în mod exprea 
VALORILE. Marea lor majorita
te (19) au fost promovați în pri
ma divizie. Un prim obiectiv pe 
care ni l-am propui în legătură 
cu cei mai tineri fotbaliști a 
fost, astfel, atins. Intr-un cuvînt, 
actualul lot se constituie ca o 
îmhinare a calităților fizice cu 
cele tehnice, ambele marcate de 
experiența competițională a mul
tor din jucători, datorită prezen
ței lor în loturile echipelor de 
divizia A.

— Dar pregătirea comună 
a acestor VALORI care vor 
compune naționala de juni
ori ?

Premiile acordate la concursul pentru 
„MONUMENTUL FEROVIARILOR"

După cum s-a anunțat, Ministe
rul Căilor Ferate, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Con
siliul popular al Municipiului 
București șl Uniunea Artiștilor 
Plastici au organizat un concurs 
de proiecte pentru ridicarea în 
București a ,,Monumentului fe
roviarilor", deschis tuturor artiș
tilor plastici șl arhitecților din 
țară.

Un Juriu, alcătuit din artiști 
plastici, arhltecți, critici de artă, 
reprezentanți ai C.S.C.A., Munici
piului București șl Ministerului 
Căilor Ferate, a selecționat lucră
rile prezentate la acest concura șl 
a acordat următoarele premii șl 
mențiuni :

Premiul I — lucrării realizate 
de sculptorul Petre Balogh șl

arh. Irlna Rosetti ; premiu! II — 
lucrării realizate de sculptorul 
Petre Balogh șl arh. Iile Dumi
trescu ; Premiul III — lucrării 
roalizate de colectivul format din 
aculptoril Constantin Foamete, 
Vladimir Predescu, Vasile Barabaș 
și arh. Gh. Leahu ; 5 mențiuni
—lucrărilor realizate de < aculpto- 
rița Gabriela ManoLe A doc ; «culp- 
iorița Silvia Radu șl arh. Nicolae 
Vasileacu ; sculptorul Dorie La
zar ; de colectivul alcătuit din 
aculptoril Vladimir Predescu, Va
sile Barabaș și arh. Gh. Leahu, 
precum și lucrării realizate d« 
arh. Gh. Toader.

Machetele șl piesele prezentate 
la concurs slnt depuse în str. Mar
coni, nr. 8, de unde pot <i ridi
cate în termen de cinci zile.

(AgerpcM)

— Domeniul pregătirii com
portă discuții. Personal cred că 
pregătirea centralizată de durată 
este modalitatea cea mai indica
tă pentru naționala de juniori, 

dată fiind marea varietate a pro
venienței jucătorilor. Omogeniza
rea este una din problemele difi
cile de rezolvat în aceste condi
ții. Pe de altă parte cluburile, 
interesate în a nu-?i descomple
ta formațiile, ca și biroul federal, 
au fost de altă părere : pregătire 
la cluburi și o scurtă perioadă de 
10 zile de cantonament în ajunul 
turneului. Soluția ultimă — fiind 
într-adevăr ultima — satisface 
numai partea interesată direct — 
cluburile. Ar fi trebuit în cazul 
acestei soluții să dispunem, mai 
întîi, de o masă de juniori de 
nivel excepțional care ar fi per
mis, în timp scurt, omogenizarea. 
Or, masa aceasta, despre care am 
amintit lipsește încă, din păca
te...

— In 1962, România a câști
gat turneul U.E.F.A. Se năs
cuse atunci, dintr-un mă
nunchi de talente, o echipă — 
Viitorul. Ce părere aveți dacă 
această idee ar fi reluată în 
actuala generație de juniori ?

— Să privim lucrurile din 
punctul de vedere al necesitățiloi 
fotbalului nostru în general. De 
ce avem nevoie ? în primul rind 
de cel puțin 2-3 echipe de club

puternice, de certă clasă și, în al 
doilea rînd, ca o consecință, de 
un număr sporit de jucători va
loroși pentru națională. Față de 
aceste două cerințe, analizînd cu 
pxactitate posibilitățile actuale, 
după părerea mea, este necesar 
să acordăm cluburilor posibilități 
largi de consolidare. Iată de ce 
ideea unei noi echipe Viitorul nu 
mi se pare a fi soluția care ar 
putea fi urmată tn momentul de 
față. Nu cred că ,,sera“ aceasta 
este calea normală și naturală de 
formare a marilor jucători de 
care avem atîta nevoie. Și sa nu 
minimalizăm implicațiile foarte 
serioase de ordin administraliv- 
organizatoric pe care le-ar ridica 
formarea unei astfel de echipe. 
Nu îmbrățișez, deci, această idee.

— Recentul turneu de la 
Cannes a constituit un succes 
îmbucurător pentru noi. Ce 
șanse avem pentru apropiata 
ediție U.E.F.A. ?

— Cîteva din rezultatele obți
nute în ultima vreme du juniorii 
noștri sînt puncte de referință 
care ne îndreptățesc să sperăm 
într-o comportare constant bună. 
Am făcut progrese în ceea ce pri
vește organizarea jocului în apă
rare, în schimb avem de furcă 
cu eficacitatea atacului. Despre 
adversarii direcți știm încă prea 
puține lucruri (Portugalia și 
Turcia). Echipa Uniunii Sovietice 
cu care am făcut meci ega* (1—1) 
la Cannes, este adepta unui joo 
în forță, de angajament. Iată de 
ce, în aceste zece zile de activi» 
tote comună la Iot, accentuăm 
îmbunătățirea pregătirii fizice, 
creșterea rezistenței generale și 
adaptarea la regimul de efort ce
rut de jocurile disputate din două 
în două zile conform programu
lui turneului. Am încredere în 
posihilitățila și ambiția băiețilaj 
mei!

Interviu consemnHt de 
VIOREL RABA

N. R. Am consemnat cu ma
ximum da fidelitate punctul d« 
vedere exprimat de antrenorul 
Gh. Ola in legătura cu ideea 
de a transforma actuala echi
pă de juniori, care dispune da 
calitâți foarte apropiate de 
predecesoarea sa, într-a echi
pă „Viitorul". Ideea fiind de 
mare interes pentru fotbalul 
nostru și exisfînd, sîntem con
vinși, premisele unui dialog 
pro-contra, invităm să-și spună 
părerea în legătură eu aceasta 
și alli specialiști, ziariști, citi
tori. Redacția va face cunoscu
te public aceste opinii Federas 
tiei Române da Fotbal.
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□
Situația politică

din Franța
Alain Poher și-a depus candidatura

După cum era de aștep
tat, Alain Poher, președin
tele interimar al Franței, 
a făcut cunoscut luni că 
va candida la apropiatele 
alegeri prezidențiale din 
Franța. Hotărirea sa a 
fost comunicată Senatului 
de către purtătorul său de 
cuvînt, Pierre Bordry. Ast
fel, etapa depunerii can
didaturilor pentru alege
rile prezidențiale este con
siderată, practic, încheia
tă, deși term enul oficial 
expiră marți, la miezul 
nopții. Opțiunile corpului 
electoral vor fi împărțite 
— cel puțin la primul tur 
de scrutin — între un 
mare număr de candidați: 
Georges Pompidou, din 
partea actualului partid de 
guvemămînt (U. D. R.) ; 
Alain Poher, sprijinit de

cea mai mare parte a cen- 
triștilor, de „moderați* și 
de „radicali*; Jacques 
Duclos, candidatul Parti
dului Comunist Francez ; 
Gaston Defferre, candida
tul partidului socialist 
(S.F.I.O.) ; Michel Rocard, 
candidatul Partidului So
cialist Unificat, precum ți 
cîțiva candidați prezentați 
cu titlu personal sau în 
numele unor grupări poli
tice minuscule. Majorita
tea observatorilor politici 
din capitala Franței apre
ciază că în condițiile exis
tenței unui număr mare de 
candidați este, mai mult 
ca sigur, că vor avea loc 
două tururi de scrutin, 
deoarece in primul tur 
nici un candidat nu ca iz
buti să obțină majorita
tea absolută.

600 de profesori universitari din Italia s-au 
adresat prîhtr-o scrisoare deschisă ministrului 
tnvă|âmîntului, Aggradi, în care cer „a urgentă 
și mult mai activă preocupare a guvernului 
pentru reforma școlii superioare". Scrisoarea, 
printre semnatarii căreia se numără cele mai 
ilustre personalități ale științei italiene, atrage 
atenția câ „ceea ce se impune este a reformă 
profundă și organică meni vă să tacă din uni
versitate un instrument mai ociiv al societății 
moderne, o poziție avansată în procesul cerce
tării științifice".

Apelul prestigios al 
survine într-un moment 
no, Veneția, Genova și 
tare se semnalează un 
vendicative studențești 
mult promisei ți mult așteptatei reforme a în- 
vățăminfului superior italian.

Nemulțumirile studenților vizează o serie de 
deficiențe ale actualului sistem universitar din 
Italia. Se acuză, astfel, lipsa de cod re dldocfice 
(la cei 500 000 de studenți există numai 10 000 
de cadre didactice dintre care doar 2 800 sînt 
profesori purtînd oficial acest titlul- Se resi-'ta, 
de asemenea, în multe centre, lipsa locc'ur tar 
universitare necesani. La FocuHa*ea de 'e*e ș- 
filozofie din Roma, de p dă, există — conform 
datelor oficiale — soli de stuc-u per—j razxv- 
mum 1 500 de studenți, :n vreme ce 
studenților înscriși se ridica la pes^e 7 00G. O 
altă deficiență semnalata de student o consti
tuie numărul extrem de w»c de burse circc 
5000 pe Htreaga tară, ceea ce ** ci ta
fiecare 100 de stude^ti revine o bursă
Dincolo de acesta aspecte Drivrvd corva * « de 
învățătură, mișcarea rewe-tatartară s~-oe"_ea 
sca, sprijinită — așa cum s-c virta S- In cct. 
scrisorii celor 600 — de cadre doacfrcc vizează 
urgentarea unor modificări de - per
versitatea italiană^ în esenta, se reve^tatai mo
dificarea unui sistem consj'derc* crbaic oe răs- 
pîndir# a cunoștințelor și o partiepere mai

universitarilor italieni 
în care ia Roma, Mro- 
in alte centre unrversi- 
nou val de acțiuni re
in sprijinul urgentării

□
celor 600“

**=■£ «cmoam dtf-Jvertatarilor și reîn- 
CBpnrna ac* - or reverie coi -e in amfiteatre 
□ C*.' Cî = -wonsc problema reforme»

* tan ta poy -ese ftaiiene. Unele 
rffi oprveazA ci aproape peona

150
americane și saigoneze

sub tirul patriofilor
sud - vietnamezi

Unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 
dc sud au declanșat în noaptea de duminică spre luni P® 
întregul teritoriu sud-vietnamez cele mai puternice bom
bardamente de pînă acum, vizînd peste 150 de obiective mi
litare americane si saigoneze. anunță agenția FRANCE 
PRESSE, citind surse americane bine informate.

în cea de-a treia regiune tac
tică, care cuprinde 11 provincii 
ce înconjoară Saigonul, începînd 
de la frontiera cu Cambodgiâ și 
pînă la litoralul sud-vietnamez, 
forțele F.N.E. au efectuat 120 de 
bombardamente cu rachete și 
mortiere. Multe din aceste bom
bardamente au fost urmate de 
puteniice asalturi contra bazelor 
de artilerie și infanterie ale a- 
mericanilor, mai ales în provin
cia Tay Ninh.

Citind aceeași sursă america
nă, agenția France Presse men
ționează în continuare că uni
tățile F.N.E. din cea de-a treia 
regiune tactică din Vietnamul 
de sud sînt în întregime „gata 
de luptă" și au ca obiectiv prin
cipal dispozitivele militare din 
Saigon.

Casa Albă a anunțat că pre
ședintele Richard Nixon a avut 
luni o întrevedere cu generalul 
Creighton Abrams, comandantul 
suprem al forțelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud consacrată 
examinării situației militare gene
rale din această țară. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe a comu
nicat, de asemenea, că pre-

ORIENTUL
APROPIAT
• INCIDENT IORDANIANO- 
ISRAELIAN • DUPĂ TRATATI* 

VELE DE LA BEIRUT
AMMAN. — Un duel de arti

lerie a opus luni dimineața, timp 
de o oră, forțele israeliene și 
iordaniene amplasate în regiunea 
podului Allenby — a anunțat la 
Amman un purtător de cuvînt 
militar. El a afirmat că partea 
iordaniană a ripostat la canonada 
artileriei grele israeliene, în cursul 
căreia au intrat în acțiune fi 
tancurile.

TEL AVIV. — Artileria iorda
niană a deschis luni dimineața 
focul împotriva trupelor israelie
ne, în regiunea podului Allenby, 
în valea Iordanului —a declarat 
un purtător de cuvînt oficial. 
Forțele israeliene au ripostat.

BEIRUT. — Beferindu-se la 
recentele tratative dintre autori
tățile libaneze și lasser Arafat, 
liderul Organizației de eliberare 
a Palestinei, președintele birou
lui OLP din Beirut, Shafic El 
Hout, este de părere că atmos
fera desfășurării lor s-a caracte
rizat prin „înțelegere mutuală". 
In legătură cu rezultatele practi
ce ale acestor contacte, Shafic El 
Hout a declarat că s-a ajuns la 
„normalizarea situației în tabere
le de refugîați palestinieni din 
Liban și la eliberarea membrilor 
din mișcarea de guerilă, care au 
fost închiși de autoritățile liba
neze". EI a făcut cunoscut tot
odată că în timpul tratativelor 
dintre autoritățile libaneze și li
derul Organizației de Eliberare 
a Palestinei au existat și dificul
tăți datorită „circumstanțelor ac
tuale".

a □
necesară a universităților* (CORRIERE DELLA 
SERA]. în același sens, influentul cotidian IL 
MESSAGERO relevă într-un articol consacrat 
scrisorii celor 600 și intitulat „Un apel la o 
reformă profundă" câ „nici un om de stat, nici 
un universitar nu poate să nu constate că re
forma universitară tărăgănează în corpurile 
legiuitoare, că proiectul depus în primăvara a- 
nului 1965 e mereu discutat și numai fragmentar 
adoptat, câ el ar fi trebuit aplicat în urmă cu 
doi-trei ani și că, în orice caz, el este insufi
cient pentru a putea rezolva bine problema 
modernizării școlii superioare italiene*. Abor- 
dind chestiunea într-un sens mai larg, revista 
RINASCITA, apreciază câ „dincolo de propune
rile specifice da reorganizare a studiilor în 
diverse centre și facultăți, se impune atenției 
insistența cu care sînt puse pe prim plan pro
blemele referitoare nu numai la unele struc
turi sclerozate ale vechii universități, ci și la ro
lul ce revine universității, la raporturile ei cu 
societatea, la lipul de cultură și modul de pre
gătire profesională pe care-l propune, respec
tiv, denunțarea este — în cazuri mereu mai 
frecvente — îndreptată nu numai împotriva pu
terii corporative și de castă care conduce, prin 
tradiție, viața universitară, ci ea devine o ana
liză critică a unor raporturi educative concepu
te numai ca o transmitere pasivă a cunoștințe
lor*. Exprimi nd opiniile unui sector politic aflat 
intr-o zonă total diferită revistei citate, ziarul 
LA STAMPA din Torino constată : „Motivele 
nemulțumirii studenților sînt, desigur, ameste- 
cafe. Dar ceea ce se desprinde clar ca o do
rința a celor mai mulți tineri aflați pe băncile 
universității este necesitatea punerii la pas a 
universității italiene cu cerințele societății in
dustriale moderne, ale revoluției tehnologica- 
electronice și, în același timp, revendicarea ca 
societatea să facă mai mult pentru facilitarea 
materială a frecventării universității".

Vizita delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul

Virgil Win, in Belgia
BRUXELLES 12 (Agerpres). 

— Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovară
șul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află în 
Belgia la invitația Comitetului 
Central al P.C. din Belgia, a vi
zitat orașul Anvers. Membrii de
legației Comitetului Central

al Partidului Comunist Ro
mân s-au întilnit cu acti
viști ai federației locale a 
P.C. din Belgia. In timpul vizi
tei, oaspeții români au fost în
soțiți de Frans van den Branden, 
membru al Biroului Politic, vice
președinte al P.C. din Belgia, m 
de Albert de Coninck, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Belgia.

I.R.R.C.S.

peții s-au întreținut cu minerii șl 
familiile acestora. Pe parcursul 
vizitei în nord-vestul țării, dele
gația română a fost însoțită de 
J. Gormley, membru al Comite
tului Executiv al Partidului la
burist, secretar general al Uniu
nii sindicatelor minerilor din 
Lanchashire.

Luni, delegația I.R.R.C.S. s-a 
înapoiat la Londra, unde a avut 
o întîlnire cu conducători ai Parti
dului cooperatist. In cursul după- 
amiezii, tovarășul Dumitru Po
pescu, însoțit de membrii delega
ției, și de Vasile Pungan, amba
sadorul României In Marea Bri
tanic, a fost primit de Anthony 
Wedgwood Benn, ministrul teh
nologiei și membru al Comitetu
lui Executiv al Partidului labu
rist, cu care a aVut o discuți® 
privind cooperarea și colal^ . dv 
rea tehnico-științifică întradBU. 
rea Britanie și România.

LONDRA 12. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodes cu, 
transmite : în continuarea vizi
tei pe care o face în Marea Bri- 
tanie, la invitația Comitetului E- 
xecutiv al Partidului laburist, 
delegația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea (I.R.R.C.S.), condusa de 
tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.CR., 
a făcut o călătorie în orașele 
Weybridge, Heme, Menchestter, 
Bolton, Blackpool și alte locali
tăți din regiunile Lanchashire și 
a Lacurilor. Delegația română a 
vizitat uzine de avioane ale fir
mei „Britisch Aircraft Corpora
tion", Centrala termo-nucleară 
„Agegroft", una dintre cele mai 
mari din Anglia, o mină de căr
buni și instituții sociale ale mun
citorilor mineri etc. Oaspeții ro
mâni au avut întrevederi cu ofi
cialități municipale, cu conducă
tori ai organizațiilor locale ale 
Partidului laburist, cu 
ai acestui partid și cu 
Uniunii sindicatelor 
din regiune. In cadrul 
tîlniri la cluburile minerilor, oas-
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întreprinderii
talul. Un

ge din tele Nixon va rosti miercuri 
seara o cu vin tare radiotele
vizată în cadrul căreia „va 
exprima părerile sale cu pri
vire la perspectivele de pace în 
Vietnam". EI a precizat însă că 
Nixon nu se va referi, în cuvîn
tarea sa, la posibilitatea retrage
rii unei părți a trupelor america
ne din Vietnamul de sud.

MOSCOVA 12 (Ageipres). — 
După cum anunțâ agenția 
TASS, partea sovietică a propus 
ca în luna mai sa aibă loc la 
Habarovsk cea de-a 15-a sesiu
ne a Comisiei mixte sovieto-chi
neze pentru problemele naviga-

★
PEKIN 12 (Agerpres). — 

genția CHINA NOUA, 
mițînd 
lui 
siei 
tru t .
pe riurile de frontieră, cu pri
vire la propunerea părții sovieti
ce privind ținerea celei de-a lo-a 
sesiuni în luna mai, informează

A- 
, trans- 

răspunsul președinte- 
părții chineze a Comi- 
mixte chino-sovietice pen- 

problemele navigației

Incertitudinile care 
planau asupra Boiiviei 
s-au accentuat. Pină 
la moartea președinte
lui Barrientos, se vor
bea de existența unor 
fricțiuni între dețină
torul mandatului pre
zidențial și comandan- 
tul-șef al armatei, ie- 
neralul Ovando Can
dia. După dispariția 
lui Barrientos, în con
formitate cb prevede
rile eanititBției boii- 
viene, interimatul la 
președinție este asigu
rat de vicepreședin
tele țării, Adolfo Silei 
Salinas, lider al parti
dului ioc ia!-democrat.

Ovando Candia, prin 
forța împrejurărilor, 
scăpase de un concu
rent in cursa pentru 
șefia statului. A apă
rut însă un altul, care 
deși nu este militar, 
deci nu dispune de 
sprijinul armatei, U 
complică totuși drumul 
■pro scaunul preziden
țial. Tabăra militari
lor, dezbinată de ambi
țiile lui Barrientos și 
Candia, încearcă să-și 
refacă unitatea în ve
derea aiigurăril Iu 
funcția supremă a unui 
candidat In uniformă. 
Semnificativă în acest 
sens este aprecierea 
potrivit căreia între
gul aparat politic șl 
militar creat de Bar
rientos In vederea rea
legerii sale ca preșe
dinte în 1970, nu va 
delibera prea mult și 
va trece în icurt timp 
la susținerea fățișă a 
generalului Candia. 
Cercurile militare de
pun deja eforturi pen
tru a crea impresia că 
singurul care ar putea

Poliția din Chicago a fcă- 
cul luni o descinderi ba 
diul organizației ^Stvdei 
pentru o societate desoc 
tică", areslind ciad lideri 
acestei organixațiL Agenta 
Associated Pre» iehaiMirrra 
că printre cei arestați se 
află și Mi chad Rkwsky care 
într-un interviu televizai •- 
vertizase asupra înAnerf 
autarhâților de a trece la 
țiuni drastice ■■potriva 
den ți lor.

Pe de aha Parte, 
festațiile 
riudențiloi 
număr i 
și colegii

La universitatea Lawrence 

greva foamei de 43 de ore, 
declarată de ea grop de 
studenți îb semn de prates! 
împotriva coetinuârii războ
iului dta Vieteam. Stafea de relații

-Uang. ta pravtnela Fu taica.
Ta purtă iar de cariat al Mi- 

msleralal AlaeerDar Externe ■ 
fan salarizat ii adreseze m a- 
veriîsinent ia legătură ea aeeate 
acțiuni

Cuvîntarea
I. B.

ției pe riurile de frontieră- Se 
propune ca la sesiune să fie dis
cutate și rezolvate piobksneJe 
legate de asigurarea navigației în 
anul 1969 pe fluviile și riurile de 
frontieră.

*
că partea chinezi a ho tint să-și 
trimită delegația la această se
siune. Partea chineză considera 
că este necesar ca ambele părți 
să pregătească temeinic această 
sesiune și de aceea sugerează ca 
sesiunea să aibă loc la jumătatea 
lunii iunie. Data concretă urmea
ză sa fie stabilită de comun acord 
de către cele două părți

impune ordinea 
țară este numai 
ofițer.

In prezent toate 
(ele pro-mllltare 
■ează pe diferite pla
nuri asupra lui Sali
nas, care — în condiții 
normale — nu ar fi 
avut șansa de a «cupa 
funcția de șef al «ta- 

u him a turn 
al adversarilor aM. ee- 
rindn-1 să demixioaese 
1b vederea organizării 
u«r alegeri isainta 
do tamea. a foat rea-

„Eu dispun de energia 
|î curajul de a Intru■- 
ta pe oricine*.

Deocamdată, neul 
președinte id-interim 
și-a format un nou gu
vern în care militarii 
nu mai dețin majori
tatea. Patru din mem
brii Boului cabinet 
sînt iMial-demecmi. 
Pentru prima aură In 
guvernul beWvian a 
test inclusă șl e fe
meie, Aici» Eapinem. 
Iu calitate de minis
tru al mu ne li. La • 
eenterință da preeă. 
■rganixail lupi aleă-

a LA BERLIN a 
luni ședința Camerei 
■ Republicii Democrate 
mane. Deputății l-au ales 
Gerald Getting, 
al Consiliului de Stat, președin
tele Uniunii Creștine Democrate. 
La funcția de președinte al Ca
merei Populare, funcție rămasă 
vacantă in urma încetării din 
viată a lui Johannes Dleck- 
rrvmn

• INCEPÎND DE LUNI și-au 
încetat apariția pe termen nede- 
terminat cotidianul ,JLe Figaro" 
și sa Dtă minai ele „Le Figaro Li- 
tteiaire“j8i „Le Figaro Agricole”, 
ca urmare a conflictului interve
nit între Asociația profesională a 
redactorilor si Societatea proprie
tarilor ziarului. Conflictul a iz
bucnit ca urmare a neînțelegeri
lor ivite, atunci cînd s-a pus pro
blema desemnării președintelui — 
director general al acestei 
cațîi.

• ÎNTREPRINDEREA 
GHIARĂ „Electromodul1* 
cheiat un contract de

vest-germană 
căruia 

timp de 
nivelului 

ma-

vest-germani „woelke" și 
treprinderea. budapecrtnnă 
aparate radio-tehnice au 
venit să coopereze In producția 
de capete de magnetofon. Par
tea vest-germană va furniza 
întreprinderii maghiare echipa
mentul necesar si va acorda 
dreotul de fabricație, primind în 
schimb a parte din produsele 
acesteia*

a LUNI DIMINEAȚA, un 
Brac de artiști al Teatrului de 
Operetă din București, in frun
te cu directorul teatrului. Ion 
Dacian, artist al poporului din 
Republica Socialistă România, 
iu fost primiți de Dîmităr Pet- 
kov. vicepreședinte ' 
tulul pentru Cultură 
R P. Bulgaria.

Seara, ansamblul 
prezentat pentru a 
In fata publicului 
opereta „Lăsati-mă să cînt‘ 
Gherase Dendrino. Și de data 
aceasta, spectatorii au răsplătii 
cn îndelungi aplauze măiestria 
artiștilor români.

La spectacol au asistat acad. 
Sava Ganovski. președintele Bi
roului Adunării 
R.P. Bulgaria, 
vieții artistice 
capitală.

BELCRAD 12 — Corespon* 
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Președintele R. S. F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, a început 
duminică o călătorie prin R. S. 
Muntenegru. La Titograd, în fața 
a citeca zeci de mii de cetățeni, 
președintele Tito a vorbit despre 
importanța hotarîrilor adoptate la 
cel de-al 9-lea Congres al U.C1. 
și a subliniat energia manifestant 
de întregul partid in traducefiF 
în viață a masurilor cuprinse in 
documentele Congresului.

După ce a scos în evidență re
zultatele obținute pînă în prezent 
în construcția socialistă și a evi
dențiat posibilitățile de dezvolta
re rapidă a R. S. Muri te negru, 
președintele Tito a relevat eă cele 
mai importante sarcini de viitor 
ale V.C.I. sînt întărirea frăției și 
unității popoarelor iugoslave, con
solidarea relațiilor interrepublica- 
ne și aplicarea în continuare a 
reformei economice și sociale. In 
încheiere, președintele I. B. Tito 
a vorbit despre problemele actua
le ale situației internaționale.

în continuarea vizitei în Mun- 
tenegru, președintele Tito s-a 
oprit la Kolașin, unde în cursul 
războiului de eliberare națională 
s-au dat lupte violente, localitatea 
trecînd dintr-o mină în alta de 23 
de ori. Au mai fost vizitate, loca
litățile Moikovaț și Bielo Polie. 
Luni, președintele Titâ a vizitai 
orașul Țetinie, străvechea capita
lă a Muntenegrului.

forțată 
Bolivia ?

pini do Salinii. Uni
tarii an treeit la ofen
sivă. Salinul a 
numit „vinăter 
președinție**.

Circulă zvonuri 
Ovando Candia ar 
tenționa «£ preia 
ferea prin forța arme
lor. N-ar trebui exclu
să această posibilitate, 
mai alea ducă este 
pusă in legătură cu 
seria de vixite-fulger 
alo șefului armatei la 
diferite firnlioane mi
litare. Potrivit eotidia- 
nnlui francei COM
BAT Iu cadrul uneia 
dintre asemenea vizite 
Candia a declarat :

Ivirea cahtnalnJnJ ala. 
Salinas a declarai 
este ferm ha țări x 
ramină in peatni 
președinte ea alarm le
gilor țării pe tnală pe
rioada de 15 laai pină 
la Instalarea viitamlai 
președinte. pent» ca 
In acest ră ’■fa»» u 
pună în prac iei loxia- 
ca partidului său Jte- 
livia pentru bolivieni". 
Cu acest prilej, el a 
reamintit faptul eă ta
tii său, ex-președiu- 
tele Hernando Silea a 
fost răsturnat din 
funcție în 1930 de a 
mișcare armată con
dusă și finanțată de 
monopolul nord-ameri- 
can „Standard OU of IOAN TIMOFTE

rare cu
„Siemens**, 
aceasta va 
trei ani la 
producției ____________ __
ghiare prin furnizarea de echi
pament și tehnologii, anunță 
agenția M.T.L firmă

„Furtuna monetară"
occidentală

Simptome de liniștire, 
dar deficiențele rămîn

Capitalurile „fier
binți**, care au invadat 
In ultimele două săptă- 
mîni băncile vest-ger- 
mane în speranța unei 
reevaluări a mărcii, au 
început luni să se reîn
toarcă în țările de ori
gine.

Potrivit purtătorului de cu
vînt al guvernului vest-ger- 
man, Guenter Diehl, o canti
tate de 2,4 miliarde mărci a 
fost preschimbată în diverse 
alte monete la bursa din 
Frankfurt, în cursul tranzac
țiilor de luni. Prin cîteva ope
rațiuni bancare, cursul mărcii 
a fost coborit, astfel incit 
speculatorii, care au vrut să-și 
preschimbe capitalurile 
dolari sau alte monete 
circulație internațională, 
fost nevoiți să plătească 
preț ridicat.

Totodată, cursul dolarului, 
lirei sterline și francului, care 
scăzuse considerabil în timpul 
febrei speculative de săptămî-

Ccsmonautîi americani T" _ _ "______ *T
Ceman care la 18 mai vor porni la bordul 

„Apollo-10" pentru „repetiția generala" a aselenizării

Thomas Stafford, John Young și Eugene 
* I navei spațiale

na trecută, s-a redresat simți
tor pe toate piețele monetare 
apusene.

Totuși, aceste evoluții sînt 
încă prea conjuncturale pentru 
a putea indica o răsturnare 
categorică a tendințelor care 
au provocat ultima furtună 
monetară. Aproape toți obser
vatorii preferă să aștepte cît- 
va timp înainte de a trage 
vreo concluzie. Argumentele 
lor sînt revelatoare. Tn primul 
rînd, cele 2,4 miliarde mărci 
care au făcut cale întoarsă în 
cursul zilei de luni nu repre
zintă docît o mică parte din 
capitalurile speculative care 
au pătruns în R.F. a Germa
niei.

In orice caz, specialiștii re
levă, o dată în plus, că măsu
rile adoptate în recenta cons
fătuire a guvernatorilor bănci
lor centrale din principalele 
puteri financiare apusene nu 
au drept obiectiv remedierea 
deficiențelor fundamentale ale 
sistemului monetar actual.
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