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La inaugurarea șantierului național al tineretului de la Castelu

„A PA TRA, CONSTANȚA
o brigadă își constituie tradiția

...Comenzile cad în ritmul unei 
proaspete cadențe, careul a- 
doptă o ținută solemnă în aș
teptarea unui eveniment deose
bit : șefii de brigăzi sc apropie, 
dau raportul asupra efectivului 
gata să iasă la muncă.

Tn atmosferă se simte pre
zența a ceva nou, însemnat, 
tulburător. Băieții aceștia se 
cunosc de mai bine de o săp
tămână. Lucrează împreună de 
cînd ,are și pînă cînd apune 
scarek., împart vecinătatea patu
rilor din dormitoare, locurile la 
roasa din încăperea cantinei, tot 
ceea ce poate uni oamenii în 
procesul neîntrerupt al muncii. 
Zilele trecute însă, șantierul a- 
cesta al tineretului de la Castelu, 
din județul Constanța, și-a sem
nat certificatul de existență o- 
ficială, a intrat în circuitul o- 
bișnuit al celorlalte șantiere ale 
muncii patriotice deschise în 
țară. Subliniind semnificația mo
mentului, tovarășul Gheorghe 
Miron, șeful secției economice a

C.C. al U.T.C., le-a spus tine
rilor :

— Cadrul sărbătoresc al a- 
cestei clipe, costumele voastre 
albastre de salopetă, caschetele, 
ecusoanele de pe bluze ca ins-

organizația noastră revoluționară 
pentru că datorați prezența 
voastră pe șantier organizației, 
rolului ei de a educa generația 
tînâră prin muncă, pentru muncă, 
începînd de astăzi. Șantierul

• SEMNIFICAȚIILE UNEI EMBLEME : „BRIGADIER U.T.C."
• POATE FI ALUNGAT SPECTRUL SECETEI ?
• 25.000 DE HECTARE VOR PRIMI, IN CURIND, SEVA PLOI

LOR ARTIFICIALE", DIRIJATE DE OM.
• „SCRIU ACESTE RÎNDURI INTR-O BARACĂ-DORMITOR 

CARE MIROASE PROASPĂT. PE MESE SINT FLORI"...

cripția „Brigadier U.T.C.", stea
gul șantierului pe care vi-1 
transmit din partea Comitetului 
Central, odată cu urările de 
spor în muncă ale Biroului C.C. 
al U.T.C., vă emoționează și 
ne emoționează deopotrivă. Ele 
definesc însăși munca pentru a- 
tnenajarea sistemului de irigații 
Carasu. Aici voi reprezentați

național al tineretului deschis în 
cadrul lucrărilor ce se execută 
pentru amenajarea sistemului de 
irigații Carasu este cuprins la 
rîndul lui în vasta întrecere ce 
se desfășoară între toți tinerii 
prezenți pe șantierele de muncă 
din țara.

Intr-adevăr, aici, răspîndin- 
du-și conductele pe sute de 
km., ieșind la iveală într-un 
loc, ca sa se strecoare pe sub 
șosele, înlr-altul, conducînd a-

0 DESCALIFICARE 
DICTATĂ DE DIREC
ȚIA DIN MINISTER

• DREPTUL DE „VETTO" NU TREBUIE SA EXCLUDĂ DISCER- 
NAMINTUL • MOTIVUL SANCȚIUNII: „TOVĂRĂȘII S-AU 
PREOCUPAT DE CALIFICAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE 
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GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

MIRCEA TACCIU
Foto : O. PLECAN

(Continuare in pag. a V-a)

tineri. Așa încît, amintin- 
că printre alte drepturi îl 
pe acela de „vetto”, ingi- 
Ilie Șerbănuț și V. Hîncu, 

director al Direcției

pele vii ale recoltelor prin pom
pări $i repompări succesive 
între Dunăre și Seimeni și Mi
hail Kogălniceanu pînă aproape 
da malurile Mării Negze, sis
temul Carasu va lichida pentru 
totdeauna amenințarea pîrjoluri
lor secetei, atît de frecvente în 
Dobrogea. Aici, în zona Șantie
rului național al tineretului de 
la Castelu, 25 000 de hectare 
vor primi, în curînd, ploile 
pulverizate de om cu asperso
rul ; uteciștii își vor aduce din 
plin contribuția Ia înălțarea a-’ 
cestor arcuri de triumf în 
pulberea fină în care vor stră
luci culorii» curcubeului. Iar 
titlul de brigadier pe care îl 
poartă îi înnobilează mai mult 
în acest efort, continuînd o tra
diție statornicită de-a lungul a- 
nilor. Vorbind despre această 
tradiție, tovarășul Ion Popescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C.,
spunea:

La începutul lunii mai a anu
lui trecut, în cadrul Fabricii de 
șuruburi din Brașov s-a deschis 
cursul do calificare de scurtă 
durată cu participarea în produc
ție pentru meseria „muncitor la 
mașini speciale fără așchierc". 
Scuit timp de la data începerii 
lui, 5 din cei 23 cursanți în
scriși au părăsit întreprinderea. 
Dată fiind necesitatea pregătirii 
respectivei categorii de munci
tori pentru desfășurarea normală 
a activității productive, condu
cere* fabricii hotărăște înlocuirea 
celor plecați — se predaseră 
doar cîteva lecții — cu alți tineri 
«©calificați. Aceștia urmează 
conștiincios cursurile, promo
vează cu succes examenele de 
absolvire. După consumarea mo
mentului se declanșează caruse
lul încurcăturilor de tot felul care 
fac ca la data .consemnării aces
tor rfnduri cei 5 muncitori, deși 
calificați, să nu poată beneficia 
do această calitate, în scripte 
apărfnd în continuare drept... 
necalificați. Paradoxal, într-a-

devăr I Cum este posibilă o alt
fel de situație ?

— Direcția personal și învă- 
țăinînt din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini — ne spune tovarășul Ion 
Chevrec, secretarul Comitetului 
U.T.C. coordonator — refuzi 
recunoașterea școlarizării pen
tru grupul Ia care ne referim.

Motivul Jnvocat pentru argu
mentarea unui astfel de gest ? 
In cataloagele întocmite inițial 
și aprobate de respectivul for nu 
figurau — nici n-ar fi putut să 
figureze, nimeni nu putea să 
prevadă descompletarea planu
lui de școlarizare — numele ce
lor 5 
du-și 
au și 
nerii 
primul 
amintite iar al doilea — director
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ANTE I

TULUI !
ntr-o discuție recentă, 

directorul unei case de 
cultura dintr-un mare 

oraș de provincie, centru in
dustrial important, îmi vor
bea pe larg despre evoluția 

ilor dintre instituția 
comitetul municipal 
O vreme, lucrurile 

ă cît se poate de bi- 
urile de muncă erau 
ț în comun (să preci- 

respectiva casă de 
■ste, deocamdată, sin- 
ituție de acest fel din 
:eptînd casa de cul- 
tudenților, ale cărei 
e adresează unui pu- 
ște, limitat) ; majori- 
nifestărilor se desfă- 
b un gir dubiu, ceea 
igura, pe de-o parte, 
mai ridicat de serio- 

r pe de altă parte o 
mai largă în rîndu- 

rile tinerilor. Formațiile artis
tice ale casei de cultura erau, 
la rîndul lor, temeinic spriji
nite de către comitetul muni
cipal U.T.C., pe planuri di
verse. care mergeau de la 
mobilizarea unor tineri talen- 
tați din instituțiile și între
prinderile orașului pînă la al
cătuirea unui program de 
spectacole conceput și reali
zat în comun.

Totul a mers ca pe roate 
Dînă eînd, într-o zi, cineva do 
la comitetul municipal U.T.C. 
i avut excelenta idee a în- 
ființării unui ansamblu artis 
tic al tineretului, pe întregul 
oraș. în mod cu totul para
doxal, această idee excelentă 
a avut urmări dintre cele mai 
nefericite. Și iată în ce chip :

Sesizînd imediat însemnăta
tea și amploarea pe care le

AL COMPETIȚIILOR ȘTIINȚIFICE
ȘCOLARE - .PREMIEREAJ

a casei de I 
comitetului |

da-a lungul acestui an

SEBASTIAN COSTIN

(Con/inuare in pog. a IV-a)

ini-

TAMAJ
Clujul — ața cum poate fi văzut, tn zilele senine, din avion 

Foto : SABO

poate dobîndi o asemenea 
ți a ti va, conducerea 
cultură a propus 
municipal U.T.C. să o realize
ze în colaborare, casa de cul
tură urmînd să pună la dis
poziție, necondiționat, sălile 
de repetiții și specialiștii de 
care dispune din belșug. A- 
ceastă propunere a întâlnit 
însă un refuz neașteptat „De

Tinerii D. Bana, D. Zaharia 
și Radu Vaida, din echipa 
fruntașă condusă de Al. Mat- 
cobaje, evidențiați prin termi
narea mai devreme a lucrări
lor de fundație la hala secției 
tratament termic și hala de 
expediție a laminorului de 

benzi la rece (Galați)

VEDETELE
ȘCOLARE

ALE ANULUI 1969
Dacă ne-afi urmării _

școlar, ați remarcat poale cît de mult ne-am 
dorii să scriem despre elevii eminenli, cît am 
pledat pentru crearea unui adevărat cult al ele
vului foarte bun. Sigur, reporterii nu s-au privat 
de satisfacția profesională și — de ce nu ? — 
omenească de a scrie despre elevii foarte buni 
pe care i-au cunoscut intr-un colectiv ori altul. 
Dar cu prilejul de a-i avea adunați în Capitală 
pe cei mai buni, din toată țara, nu ne-am în- 
fîlnif prea des. Și pentru că prilejul ni s-a efe- 

olimpiadelcr școlare, sîntem

in măsură să vă facem cunoștință eu cai mai 
buni dintre cei mai buni — >_'ez‘ ea ne*
1969 a concursurilor de literele rro-
te~'ct;cn, fizică și chimie. Spre satisfacția pro
fesorilor, părinților și a elevilor iașișl

Nu vrem cu lot dinadinsul să ne asumăm 
merite deosebite. Dar, realmente, a fosl extrem 
do greu să-j aducem da pe podiumul prora ian ti
ler m paginile de față. „Vedetele" noastre ■“ 
se tem de publicitate, nu i-ou gustat încă nici 
plăcerea și nici» riscurile — dar mai trăiau ar

masfera de concurs, neeliberați de „povara" 
problemelor, subiectelor și soluțiilor. Potențial, 
fiecare concurent purta in ghiozdan „bastonul" 
de laureat — cu să-l parafrazăm pe Napoleon 
— dar premiantii de fapt se dumireau cu greu 
că ei sînt_ premiantii. Printre felicitări, strângeri 
de miini și îmbrățișări, diplome și daruri — 
noi eram singurii nechemați. Ne consolăm insă 
cu gindul că, astăzi, le va face mare plăcere să 
li se reconfirme succesul repurtat.

Conîmu are in pag. a 2-a ți a 3-a)

D«jgur, nici un mement hte- 
rar n" poate fi înțeles la adevă
ratele sale dimenst’mi firi a pn 
seama de întreg ansamblul de 
..factori specifici- care l-au pre
cedat iau il însoțesc. Totuși nu 
o data, dintr-o firească ne-.taie de 
reliefare a valorilor la care sub-

situarea lui in afara sistemului de 
referințe ce-i este propriu. Proce
dăm astfel, în limitele totalității 
mari devenită literatura unui 
popor, avînd drept , coordonate 
principale un anumit trecut, un 
anumit prezent și. bineînțeles, un 
anumit viitor. Reprezintă una

Oditi cu instaurarea ei masivă 
triumful dialecticii asupra spiri
tului mecanicist îngust devine 
evident Mentalitatea rezumată 
prin interpretările de tipul „lu
mea începe de aici și sfirșește 
acolo”, „cei dinaintea noastră 
n-au avut dreptate”, „numai noi

comimiEA
GHEORGHE ACHIȚEI

scriem, ne vedem obligati să 
facem abstracție cel puțin de 
unele elemente condiționatoare. 
Discutând, bunăoară, despre ceea 
ce are specific un moment literar 
sau altul, ne trebuie, prin forța 
împrejurărilor, să îl delimităm de

■ celelalte. Aceasta nu înseamnă, 
însă, izolare, detașare de context.

//V CULTURA
din achizițiile de seamă ale știin
țelor umanistice moderne abor
darea „fenomenului cultură” ca 
totalitate de aspecte posibile de 
a fi studiate, fiecare, atît sin
cronic cît $i diacronic, atît în 
spațiu cît și în timp, din pers
pectiva interrelațiilor dintre ele.

avem", „cu noi și numai cu noi 
trebuie pornit mai departe”, 
proprie de obicei vîrstei juvenile, 
s-a dovedit întotdeauna drspt 
permanentă sursă de eroare. 
Chiar dacă în „structura" lor

(Continuare tn pag. a IV-a)

u-

Îmi dau seama că acest 
Jurnal al nostru ar pu
tea fi învinuit de cine

va ca fiind prea moralizator. 
Acuza ar avea însă numai 
evidență de suprafață. Mo
ralizarea vine întotdeauna 
de la cineva mai în vârstă, 
cînd acesta în loc să dezvă
luie ci însuși un model
zează de sfaturi goale. Eu 
cred că mai sînt încă destul 
de tînăr, „sfaturile" pe care 
ie dau uneori mi se adresea
ză în egală măsură mie în
sumi. In acest Jurnal de alt
fel nu urmărim altceva de- 
cît să găsim cele mai bune 
căi, oferite de exemplele al
tora. cît și de propriile noas
tre frămîntări sufletești, pen
tru a acorda și mai bine ar
moniile spiritului nostru, 
păstrîndu-i în același timp 
întreaga tinerețe. Cu alte 
cuvinte, e vorba despre cum 
u nr maturizăm, răminlnd 
<otu>i tineri, luci»! șl frumoși.

TETISM
GHEORGHE SUCIU

Una din întrebările la care 
voi încerca deseori un răs
puns în aceste însemnări va 
fi aceea care se referă la 
modul cum valorificăm, dacă 
îmi permiteți acest cuvint. 
zestrea pe care am dobîndi • 
t-o din copilărie, adolescen
ță și tinerețe, cum adăugăm 
această zestre maturității ?i 
vieții noastre. Cu toate că 
noi sîntem tineri. întrebarea 
în sine mi se pare, a fi una 
neîndoielnic matură.

Astăzi doresc să spun cî
teva cuvinte legate de peri- 
patetism. Prin peripatetism 
se denumește doctrina filo
zofică a lui Aristotel. A- 
ceastă denominație c data nu 
în virtutea conținutului a- 
cestei teorii, ci a faptului că 
ea a fost împărtășită și ex
plicată tinerilor discipoli în 
cursul plimbărilor. NI-1 în
chipuim deci pe marele filo
zof însoțit de câțiva discipoli 
colindînd în pas rar și mă
runt piețele cetății. 
grădinilor de atunci. __
poate în afara cetății și mî- 
nînd pentru o noapte într-un 
campament, f’ilmbarea lui 
nu se mărginea însă numai 
la a „lua aer". în timpul a- 
cestor plimbări el' discuta

(Continuare în pag. a TV-a)

aleile 
ieșind
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Fog. 2 SClNTElA TINERETULUI

DUMITRU NĂNESCU. 
anul II, Școala profesională 
forestieră — Curtea de Argeș 

premiul II — literatura

ANDREI HOISIE, 
clasa a Xl-a, Liceul WC. Ne- 
gruzzi* — lași; premiul 11 — 

literatură

ROBERT PAlL'ȘANT. 
clasa a IX-e, Licoal ~N M- 

cercu- — Bwurepft ;
premiul 1 — feerahri

CAMELIA CSIFO.
daoe a IX-a, Liceul JMircea 

coi Bătrîu' — Ccmstorfe . 
premiul 111 — litmtvri

IOANA STANCIU, 
eaul 1, Șmaia profesională — 
Pas/ti , premiul I — literatură

FLOAREA ILIE, 
anul l, Școala profesională 
textilă — Pitești, premiul II 

— literatură

MARIA SOANA, 
anal I, Școala profesională 
textilă — Pitești; premiul IU 

— literatură

GHEORGH1ȚA NEBLEA, 
anul I, Școala profesională 
tertilă — Prtețti — literatură

ȘTEFAN RALESCU, 
clasa a X-a, Liceul ,,Mihai 
Viteazul" — București; pre

miul 1 — matematică

„MEDALIA 
DE AUR“ 

DECERNATĂ 
INTELIGEN

ȚEI Șl
TALENTU
LUI CULTI

VATE PRIN 
MUNCĂ

masemateol, a pe**

Ic*# aia aimfar .Vaama a

drpte că «mda adm! to

DORU ȘTEFAN ESCU, 
clasa a X-a, Liceul »Gh. 
Lazar" — București ; pre

miul 1 — matematică

viitorii

Acest trofeu na ewti mn. 
daci vreți, simbolul lui plane 
în toate cele trei sili de feste- 
villtt atribuit celor 1 300 da 
concurenti- participant] la e-

țaccak. Acad- Oțpa» Mw 
«d i-n cmtane p* ce 
care aspiri la Am dr 
matematician. aeadL T. I*- 
n«ru a fact titani de

liric igni

ION RA5A *
clasa a XI-a, Liceul nr. 1 — 

Lugoj; premiul III — 
matematică

praf. nnh\ Al Dhan, nmin 
corespondat al Acsiirariri a 
patronat dihah hrfieu.ii a 
celor care-d Incemcft ptosrxe 
!n ale sensului.
Mhmteralm Im ițimi~~ ■ r 
ai QG al U.TG, b u

de cenasreuăi la toate etapele 
omrwmdw. docadi cav peate 
MB aim eenrufă la «ihm 
‘e=ă e crmrwwrilor de fazâcl

Prof, iiniv.
AL. DIMA

amhs corespondent 
ai Academiei,

Aracsor ai Institutului 
de literaturi 

jGeorge Cihnocu'

Am participat cu deosebită 
•dara*» fe comrwsul oreemzat 
de Societatea de filologie, de 
data aceasta mc in calitate de

erau dedicate zeilor, noi am 
dedicat olimpiadele noastre 
patriei socialiste.

.

Conf. univ.
EUGEN BLIDEANU
director general in 

Ministerul lnvățămtntului

„Elevii și-au măsurat for
țele, capacitățile și cunoștin
țele in această competiție ti
nerească, științifică. Profesorii

la patrimoniul Științei și cul
turii universale. Dorința noas
tră ar fi ca toți elevii să le 
urmeze exemplul lor de mun
că, de perseverență, de înfăp
tuiri.

Școlile noastre dispun de 
tot mai bune condiții, întregul 
Invăfămînt cunoaște un proces 
complex .de perfecționare, ca 
urmare a importantelor docu
mente adoptate de partidul 
statul nostru în ultimii ani, 
care oferă un cimp larg de 
manifestări și de formare, de 
valorificare a preocupărilor 
creatoare ale elevilor.

au dovedit o gîndire matema
tică dezvoltată. Unii dintre ei 
s-au distins în mod deosebit 
prin maturitatea cu care au 
ales soluțiile, prin precizia cu 
care au condus calculul n ate- 
matic cerut de enunțul ro* 
Eternelor date.

Aspirăm la prea mult dacă 
vă dorim să îndrăzniți, să fM 
tenace pentru a vă așeza nu
mele pe frontispiciul științelor 
matematice, în riadul celor 
care au impus prestigiul șco
lii matematice tomănești ?*

ale anului

cocm m unți si ce case >-a* 
precitft b cbaA * âseola da 
claaL

Qrfpd _Meriu2ei da • * 
ie tntureazfl dan <jaii_:r «•> 
pnnrfnd e'otfi. t atomise' par- 
rpecbrvu. foraufad sa r «a 
exigența.

..tndeuhn de am*. cu
tnmaa ci l-au topit* tetr»

AAĂRTURII 

DE LA ULTI

MUL AH AL

COMPEHTil 

LOR ȘTIINȚI

FICE SCO-

‘ LAKE - 

PREMIEREA

CORNELIU UVAXU. 
anul IV, Liceul economic —

Botoșani; premiul l — 
matematici

PARTENIE ANUCUȚA, 
anul HI, Liceul pedagogic — 

Deva ; premiul HI — 
matematică

L
 SILVIA

CONSTANTIN ESCU,

clasa a X-a, Liceul nr. 1 —
Brașov j premiul III — fizică

Acad. GRIGORE

MOI SIL

W w * b ■■«Zstfri, felâdtAm re em 
earg au izbutii *2 fie Mm&j 
sau menționați la aaeat con
cur*. Trebuie ome aa prrar»- 
tăm ^cGudoleanțe" ador ca 
n-au faci ponmaft, ari • 
căpătat mențiune 3 Eu cmrf 
că nu. Viata este un ttWmuu 
conctm. Nu-i ri£ar ci cri 
care nu este premiat astizx. 
nu ca fi perie finet m 
peste ăncized. Și acenuNi pre
miere e cea mai duce. Nst e 
decit o cinstire după 0 sarfl 
sau mai multe suta de am * 
celor de care lumea mb 
aduce aminte și a celor da 
care nu-și mai aduce aminte, 
dar cate au făcut ca pnn 
munca lor omenirea să pro
greseze. Fiindcă progreseasĂ.

Societatea de țtiinte mate
matice din țara noastră șs-a 
concentrat pînă acum atenția 
asupra rdspindtrii matematica, 
a cultivării dragostei pentru

ION APOSTOL, 
clasa a XI-a, Liceul „V. A- 
lecsandri" — Galați; premiul 

1 — fizică

v«r* ai «« arapta ba

Acad. T. IONESOJ

ANDREI MANOUU. 
olasa a Xl-a, Liceul nr. M 

București 1 premiul ll 
fixioă

■■ briar d onor ba pn/v-
4» ai w tabl axW.

fi Gdb«. toarta < char 
*■lr*a|tlW., Da a Otumr

particița^i, ar Ardealul 
feat* Si aaaii&iai.
vM^a&tateu fme de "tradiție 
șctA da competența fi pa- 
aiunau prafaianlor, de lipsa 
de maem. « «Mor?

Lansa aceste UtreMri, 
cart nu pot tosd umbri re- 
zuhateîe tfot acest en, dar a 
erfror reiokure er ridica scara 
valorică a cUtoarebr ediții".

OCTAVIAN SIMA, 
clasa a Xl-a, Liceul nr. S — 
Turdei premiul III — fizioă

•caadsd^iiy. De aceste
cnwraun ae derrifoerd de a- 
v^aupe iâ mn. rfta 1957, fi 
•toi mo o asagai-’e. rnvlta- 
teâe rm m par Serf mei va- 
loreast.

Am cianaMM to multă m- 
tutocțte, ci ac3 candidați din 
mud eu fost din
uou premiaft și ervnl acesta, 
ceea ce bueaumi că ne aflăm 
in fețe unor tineri elen pa- 
âoneți de pe ecum pentru 
Aadalato utoriei Uterare. Lu
crările ceia mai bune par să 
fi cparțsmrf clasei e Xll-a, do
vadă cd nona Lege a invăță- 
mîntuhd a Ineeparf sd-fi dea 
de pe acum roadele. Intr-ade
văr, la acesta lucrări am pu
tut remarca o creștere a ca- 
pecităților de sinteză și posi- 
bilitetea de a situa fenome
nele literaturii romăne in con
textul european, ceea ce se 
datorește miri cu seamă intro
ducerii unui nou obiect de 
studiu, introducerii literaturii 
universala.

Vechile olimpiade grecești

TIGELIU CRĂESCU 
clasa a XII-o, Liceul nr. I “ 
B ir Iad; premiul Ill — fizică

lor le-eu fosl alături prin stră
duința și dăruirea de fie
care sL

Concursurile școlare pe spe
cialități constituie o tradiție 
mai de mult a școlii românești 
fi, ca toate tradițiile cu puter
nice valențe instructiv-educa- 
tive, se îmbogățește cu fiecare 
an prin mulțimea participant- 
lor, prin forța capacităților lor 
tot mai puternic afirmată.

De la faza pe școală și pînă 
aici, în inima țării, unde au 
venit cei mai buni, concursu
rile pe obiecte prilejuiesc su
telor de mii de elevi să-și 
măsoare nivelul pregătirii lor 
în diferite domenii ale științei, 
să facă primii pași pe urcușu
rile ei luminoase pentru a le 
cuceri în viitor, dăruindu-se 
oamenilor, bunăstării și ferici
rii lor — rostul suprem, mi
siunea umană a oricărei ști
ințe.

Aceștia tint prietenii unor 
științe cu valoroase tradiții în 
patria noastră, îmbogățite prin 
creația unor matematicieni, fi;, 
zicieni și chimiști al 'Căror 
nume, din trecut și din pre
zent, a străbătut și străbate 
departe, peste hotarele țării, 
aducînd o contribuție de preț

Folotiți-le din plin tn acești 
ani de ucenicia cînd sa pun 
bazele formării dumneavoas
tră ca oameni, ca cetățeni, ce 
viitori specialiști.

Deopotrivă, doresc să adre
sez calde felicitări și profunda 
mulțumiri tovarășilor profe
sori pentru munca depusă In 
pregătirea elevilor, dorindu-le 
să-și îndeplinească și in viitor 
cu aceeași perseverență fi în- 
tuflețire misiunea lor".

Conf. univ.
VASILE BUNESCU

director general adjunct tn
Ministerul lnvățămintului

„Cei 458 elevi care au reu
șit să fie selecționați pentru 
faza finală la matematică au 
dovedit, în general, o pregăti
re temeinică concretizată in
tr-un volum bogat de cuno
ștințe, de deprinderi și price
peri, de aplicare o acestora.

Lector, univ.
ȘTEFAN COSTEA 

director general adjunct in 
Ministerul Invifămlntului

„Alături de concursurile 
cultural-artutice ji sportire 
ale elevilor, concursurile de 
limba ji literatură română, 
matematică, fizică ?i chimie 
ocupă un loc important fi in- 
deplirtesc un rol deosebit in 
acticitatea elevilor fl a pro
fesorilor, tn viafa /colii noas
tre.

Ilustrative tn această privin
ță sini datele edifiei din a- 
cest an școlar a concursurilor. 
La faza pe localitate au parti
cipat aproape 56.000 de elevi 
din licee, licee de specialitate 
fi școli profesionale. Numai 
din liceele de cultură genera
lii, peste 15 la sută din totalul 
elevilor au fost antrenați in a- 
ceastă pasionantă întrecere.

La faza republicană a ac
tualei ediții a concursurilor 
au participat aproape 1300 de 
concurențl, ciștigători ai între
cerii la nivelul județelor, cu 
circa 500 mai mulțl decit in

ION GIOTINĂ, 
clasa a IX-a, Liceul nr. 8 •-* 
Tr, Severin; premiul I i-h 

chimia

SORIN BERCEA, 
olrua a IX-a, Liceul „Hașdeu' 

— Buzău premiul III — 
chimie

DANIELA POENARU. 
clasa e IX-a, Liceul „T. Lau- 
rian* — Botoșani; premiul 

II — chimie
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ROMANȚA DIM1TRIU, 
clasa a Xl-a, Liceul nr. 2 — 

Bacău ; premiul I — 
literatură

MARIUS PIEPTĂN, 
anul II, Școala profesională a 
Uzinelor Mecanice — Tr.

Severin ; premiul III — 
^literatură

ALEXANDRU D1MCA, 
clasa a IX-a, Liceul nr. 3 —

Constanța ; premiul 1 — 
matematică

NEGVȚA-LIA COȚIU, 
clasa a X-a, Liceul „Nicolae 
Bălcescu “ — Cluj; premiul 

III — literatură

MARIA ANDRONE, 
anul IV, Liceul pedologie — 

Buzău; premiul 11 — 
literatură

CAMELIA ȘERBAX. 
clasa a XI-a, Liceul nr. 2 —• 

Bacău ; premiul III — 
literatură

FELIX GRAF
anul 11, Școala profesională 
auto — Tr. Severin . premiul 

I — literatură

RIZESCU MARIETA, 
clasa a IX-a, Liceul „Mihai 
Viteazul" z— București; pre

miul III — matematică

anul școlar trecut. Din aceștia, 
nu obțneut premii si mențiuni 
38b etzvi, cei mai mulți din 
municipiul București, județele 
Bacău, Cluj și Ilfov , la limba 
română, s-au distins școli și 
elevi din municipiul Bucu
rești^ județul Prahova, Iași, 
Su eava, Dolj; la chimie tre- 
bti i menționate județele Pra- 
ho\ i și Suceava iar la fizică 

* Wuâcipiile București și Iași".

1 *
Ne îngăduim și noi, repor

terii un cuvînt, poate mai pu
țin autorizat în specialita-

foștii premianți la olimpiada, 
care au pășit pragul facultăți
lor, și-au lăsat „urmași", frați 
și surori mai mici. Confrun
tăm iezultate și remarcăm că 
se detașează aceleași orașe și 
aceleași școli, elevi ai acelo
rași profesori. înregistrăm și 
nume noi, le păstrăm să jude
cam anul viitor dacă au fost 
„accidentale" sau reprezintă 
începutul consacrării. încer
căm regretul ca sînt școli care 
n-au ambiția competiționala,

trebui să constituie, după opi
nia noastră, un punct de ple
care în judecarea valorii fie
cărui colectiv. Pentru că, la 
urma urmelor, concursurile o- 
feră indici de comparație su
periori celor din interioiul 
fiecărei școli în parte, nu nu
mai cu privire la valoarea ele
vilor, ci și a întregii munci 
didactice.

„Cronica anuali" a con
cursurilor școlare înm^kri- 
neaza un tezanr de

MINI-AUTO-
PORTRE1E

N* ti** i-r--
W b. IhmI Conses M
aprsapa 1 Lmobei —

autoportretele, sintetizate în 
atexa cuvinte, așternute, ca 
îa un concurs fulger, pe o filă 
rupta dm caiet

Robert Păiușanu. clasa a 
IX-a. Liceul „N. Bălcescu", 
București : „Nu s-ar putea 
<D&ne că istoria sau critica li
terară nu m-au pasionat din 
fragedă virstă. Debutul — și 
•mul de bun augur — l-am 
făcut însă în dasa a VI-a, la 
olimpiada de matematică, 
unde am obținut premiul III.

O întrerupere de doi ani 
mi-a dat posibilitatea unei 

serioase, încununată

ȘCOLARE1O (i 9
I

Pagtrâ rea zată de

| LUCREPA LUSTIG

CONSTANTIN ȘEVICI, 
clasa a Xll-a, Liceul nr. P — 
Tr. Severin; premiul 1 — 

matematică

VICTOR B1RSAN, 
clasa a Xll-a. Liceul „N. 
Bălcescu" — București; pre

miul 1 — fizică

PETREA ARDELEANU, 
clasa a Xll-a. Liceul „N. 
Bălcescu" — București; pre

miul 1 — Chimie

CONSTANTIN H1RLAV, 
clasa a Xll-a. Liceul .Andrei 
Șaguna' — Brașov ; premiul 

111 — literatură

I MAR1ETA VJDRAȘCU

1 Fotografiile

I
de ION CUCU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

OLIMPIADA ÎN CIFRE

• MATEMATICĂ: faza localâ-15235 elevi; judefeană-3590; faza republicanâ-458

• FIZICĂ: faza locală-13550; faza județeană-3400; faza republicană-238

• CHIMIE: faza localâ-12100; faza judefeană-4052; faza republicanâ-345

• LITERATURĂ: faza locală-15000; faza județeană-2800; faza republicană-240

• Toate disciplinele de concurs au întrunit aproape 56000 de elevi la faza locală.

9 386 de elevi au dobîndit premii și mențiuni

te și mai sentimental. Ne dau 
drep.ul la acest cuvînt măcar 
emoția pe care am consumat-o 
dt atîtea ori așteptînd lectura 
listelor de premianți și confe
siunile sărbătoriților — păs
trate în carnete, ori făcute pu
blice prin intermediul ziaru
lui. Ii cunoaștem pe „recidi- 
viști", băgăm de seamă că

rămînînd, modeste, Ia rezulta
tele obișnuite din interiorul 
lor. Și ne gindim că ar fi 
timpul ca toate școlile — cu 
tradiții mai vechi sau mai noi 
— să intre în circuitul afir
mării pe plan republican. Ab
sența reprezentanților în a- 
ceastă confruntare, necahfica- 
rea elevilor la acest nivel ar

observații și soluții de corec
tare a unor neajunsuri. Bine 
ar*fi să nu se aștearnă praful 
uitării peste ele. După câte 
am înțeles din cu vin tul acade
micianului ' Gr. Moisil și aJ 
celorlalți interlocutori, exisfă 
intenții generoase privind des
tinul concursurilor școlare.

dețmâtori ai premiilor I, II, 
III — vă oferă un zîmbet in 
r—de fată. (Sînt și cî- 

absente dar— motivate . 
Și rimbetul lor spune foarte 
sjaulî . noi insă nu ne-am mul- 
țVLoct cu atit. Merită să-i cu- 
ouașteți și dincolo de imagi
nea fotografică. N-avem va-

uc succes. Nn este un succes 
facil, insă parfumul lui nu mă 
va îmbăta : dimpotrivă, mă 
vnj pieră ti de așa manieră în- 
cî» să onorez continuu compe
tițiile vâtoare și să conving că 
n-a fort o victorie efemeră și 
inimitabila.

Ceea ce e sigur, e că am 
pnrmt confirmarea valorii 
mele — o spun fără falsă mo-

des tie. Și aceasta contează cel 
mai mult".

Ion Apostol, clasa a Xl-a, 
Liceul „Vasile Alecsandri", 
Galați : „Pur și simplu îmi 
place fizica. Voiam’ să-mi cu
nosc forțele. Acum, după con
curs, m-am lămurit. Olimpia
da mă ajută să-mi formez un 
stil de muncă și să-mi ordonez 
cunoștințele. Apoi, mă obiș
nuiește cu efortul intelectual 
mai îndelungat. Și încă ceva : 
experiența concursului îmi dă 
mai multă siguranță".

Constantin Sevici, clasa a 
Xll-a, Liceul nr. 1, Tr. Se
verin : „Acum, la sfîrșitul li
ceului pot să spun că cele mai 
frumoase amintiri le păstrez 
de la concursurile școlare. Ele 
mi-au netezit drumul spre 
matematică. în fiecare an am 
participat la concurs. Și, de 
fiecare dată, rezultatul a fost 
acela că am început să lucrez 
mult mai mult, cu îndirjire. 
la matematică. Nu-i puțin lu
cru să-i dncâ școlii un trofeu 
dobîndit intr-o întrecere cu e- 
levi din întreaga țară. Eu duc 
premiu] ca un omagiu profe- 
aonlor mn~.

Florin Ungurvanu. dasa a 
X-a, Liceul .T. Laurian". 
Botatxm : _înu place fizica și 
apreciez coocuxsul ca un pri
lej de afirmare și îmbogățire 
■ experienței- Școala iți dl 
cultură ze^±rală iar coocurvul 
le sobetă într-o primă spedă- 
bzare. Olimpiadele noastre 
sfat bine pregătite dar cred 
că faza pe țară ar trebui *ă 
lanseze probleme care să ne 
pună la încercare inteligența 
p nu numai capacitatea de 
calcul".

Felix Graf, anul II, secția 
navală. Școala profesională 
auto, Tr. Severin : „Pentru 
mine, această competiție nu a 
fost un concurs, ci mijlocul 
prin care să mă pot verifica, 
să-mi dau seama de ceea ce 
posed, sau de ceea ce nu am 
acumulat încă. Și anul tre
cut am participat la olim
piadă, faza pe localitate, unde 
am aștigat, dar nu am mers 
la etapa următoare.

îmi place foarte mult lite
ratura ; sînt convins ca după 
terminarea școlii profesionale, 
după terminarea- liceului se
ral, neapărat voi alege istoria 
și literatura, ca factori prin
cipali care m-au ajutat să des
copăr subtilul, frumosul, a- 
devărul istoric.

Consider ca premiul I, ce 
mi-a fost acordat, este încă 
un imbold spre studiul limbii 
și literaturii române".

Petrea Ardeleanu, clasa 
a Xll-a, Liceul „N. Bălcescu" 
București : „Am participat la 
Olimpiadă dintr-o veche pa
siune pentru această materie 
foarte vastă, dar foarte fru
moasă, chimia. Este al 
treilea an consecutiv de cînd 
concurez. Rolul jucat de olim
piade poate că se va vedea 
mai târziu, în formarea noas
tră ca specialiști de nădejde".

Neguța-Lia Coțiu, Liceul 
„N. Bălcescu“ clasa a X-a, 
Cluj : „Dintre toate materiile 
care se predau în școală am 
îndrăgit cel mai mult limba 
română. De ce ? Nu știu I 
Dar, ca să mă verific, am în
cercat la diferite concursuri 
în româna. La un concurs de 
creație originală am obținut 
premiul I pe țară, care a fost 
un imbold și, în același timp, 
o dovada că pot. M-am am
biționat I Anul trecut am 
participat tot la Olimpiada de 
română; am ajuns pînă la

faza pe țară unde, ca să folo
sesc un termen fotbalistic, 
„am dat în bară". Premiul pe 
care l-am luat anul acesta mă 
bucură cu atît mai mult, cu 
cît sînt într-o clasă reală și 
n-am avut prea mult timp să 
mă pregătesc pentru olim
piadă I...

Sînt atît de emoționată, în- 
cît îmi vine să plîng...

Vreau sa urmez arta dra
matică, unde una din probe 
este de literatură română și 
concursul acesta, „un filtru" 
al capacităților, m-a încura
jat..."

Valentin Pleșu, clasa a XLa 
Liceul „Vasile Alecsandri" 
Galați: „Consider olimpiada 
un test foarte bun pentru ve
rificarea și aprofundarea cu
noștințelor în domeniul pe 
care vrem să-1 urmăm în 
viața.

Cu ocazia acestor teste am 
reușit să-mi mai ordonez sti
lul de muncă și de concepție, 
să intru în atmosfera atît de 
serioasă a studiului profund.

Din clasa a X-a am 
dorit sa mă văd pe înaltul 
podium al etapei rcpubb’cane. 
De atunci, am început să 
învăț asiduu. Fiecare om are 
profesia adorată ; a mea este 
chimia. Iubesc chimia ca pe 
ceva scump ; este materia 
mea cea mai dragă.

Voi căuta și pe viitor să 
fac cinste profesorilor ce 
m-au ajutat și susținut".

Punct Nu mai avem spa
țiu. Ne privăm, deci, de plă
cerea de a transcrie celelalte 
36 de autoportrete. Ar în
semna să renunțăm la foto
grafii. Și ar fi păcat îi asigu
răm pe cei care s-au auto
caracterizat că au făcut-o cu 
sinceritate, seriozitate și far
mec, ajutîndu-ne să-i cunoaș
tem așa cum sînt: elevi foarte 
buni, care nu se lipsesc de 
nimic din ceea ce le da școala, 
ba, mai mult, adaugă în plus, 
cu pasiune și migală, noi și 
noi cunoștințe.

Spațiul care ne mai rămîna 
îl dedicăm celor patru fete, 
toate de la Școala ‘profesio
nală textilă din Pitești, toate 
premiate la concursul de lite
ratură, ediția 1969: Ioana 
Stanciu, Floarea Hie, Maria 
Șoană, Gheorghița Neblea. Și 
profesorului lor, Augustin Sto- 
enescu, care în ultimii 5 ani a 
avut 11 elevi premiați la 
faza pe țară a concursului de 
literatură. Un lucru prestigios 
pentru orice școală, cu atît 
mai mult pentru o școală pro
fesională.

★
Ore de încordare, punc

taje, premii, felicitări, pă
reri de rău — obiective și 
subiective — totalizînd, îm
preună, concursurile. Dar, 
dincolo de concurs există 
mult mai mult. Există orele 
de clasă, munca fiecărui 
elev, acasă, la masa sa de 
lucru, viața științifică de 
cerc, colaborarea la revis
tele de specialitate, legătura 
care se stabilește între pro
fesor și elev, profesia îndră
gită de timpuriu, care pola
rizează interes și efort. E- 
xistă acest pluton de elevi 
care s-au situat în fruntea 
generației lor și-i dau. în- 
tr-un fel, nota specifică. în
țelegeți, așadar, de ce le-am 
consacrat paginile de față. 
Vrem să-i impunem, meri
tat, în lumea noastră șco
lară.

GHIȚĂ TĂNASE, 
anul I, Liceul pedagogic — 

Suceava ; premiul Ill — 
matematică

LIVIUL CONDR1UC, 
clasa a IX-a, Liceul „Mihail 
Eminescu" — Botoșani ; pre

miul 1 — fizică

VASILE MIHNEA,
clasa a IX-a, Liceul nr. 1 — 
Ploiești; premiul IU — fizică

RADU B1RSAN, 
clasa a X-a, Liceul „Mihai 
Viteazul" — București; pre

miul 1 — fizică

FLORIN UNGUREANU, 
clasa a X-a, Liceul „T. Lau- 
rian“ — Botoșani; premiul 

11 — fizică

DRAGOȘ SCUREl 
clasa a X-a. Liceul „Gh. La
zar11 — București; premiul 1 

— chimie

ȘTEFANIA E OFTE, 
clasa a X-a, Liceul nr. I — 
Iași ; premiul II — chimie

MAGDALENA POPA, 
clasa a Xl-a Liceul nr. - — 
Ploiești i premiul 1 — chimie

niAatea să le schițăm noi por
tretele, sînt mai sugestive

VALENTIN PLEȘU, 
clasa a XI-a. Liceul „Vasile 
Alecsandri" — Galați ; pre- 

mtul 11 — chimie

MARTHA LICHTIC, 
clasa a Xl-a, Liceul nr. 1 — 

Oradea; premiul HI — 
chimie

ION ARDELEANU, 
clasa a Xll-a, Liceul „I. L. 
Caragiale^ — Ploiești; pre

miul UI — chimie

AUGUSTIN IOSIFESCU, 
anul I, Liceul industrial — 

Pitești; premiul III — 
chimie

IOAN SILAGHI, 
clasa a Xll-a — Liceul Satu 
Mare; premiul II — chimie
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Urmăresc cu afecțiune și inte
res activitatea Studioului de 
teatru al Institutului de artă 
teatrală si cinematografică- 
„I. L. Caragiale" din București. 
Aparența lui ar fi de teatru în 
miniatură ; ‘in realitate este 
vorba de un teatru adevărat, aș 
putea spune cu atît mai adevă
rat cu cît în afară de cadru, de 
utilare tehnică, de repertoriu, 
de personal artistic, găsim în cl 
și pasiune. Totul aici se scaldă 
intr-un climat de muncă, de în
suflețire. de tlnerate entuzias
tă si valoroasă. As greși,. de
sigur. afirmînd că în aceasta 
activitate întîlnim numai per
fecțiune. însă. în cazul de fața, 
nu perfecțiunea ca atare ne 
poate interesa în primul rînd. 
ci o ambiantă spirituală, cu for
mele ei de lucru, de metodă, 
de sensibilitate artistică și de 
îndrumare spre un sens'profe
sional înalt.

Rîndurile de față nu vor să 
fie o cronică dramatică propriu- 
zisă ; le scriu ca om de‘ scoală, 
deci fără să ascund și anume 
intenții pedagogice, dar mai 
ales le gîndesc ca spectator o- 
bișnuit, cu mulțumirea desin- 
teresată că pot vorbi despre 
fepte care m-au înaintat prin 
căldura, sinceritatea și autenti
citatea lor.

Adesea, auzim despre mani
festările experimentale de acest 
gen, aprecieri de felul acestora: 
..serbări școlara", „examene de 
conservator’, ..pedagogie cu 
pretenții de artă", .producții de 
laborator", „teatru pentru ti- 
milie și prieteni" i.a.m.d. Con
statările — să zicem — ar pu
tea 
ele 
zis 
tia . __ ____________ .
mica ironie pe care o filtrează 
tot timpul și mal cu seamă prin 
nota de dispreț pe care o asvîrl 
asupra caracterului lor didac
tic. De ce. oare. împotriva a. 
cestuia din urmă multi se »o- 
cotesc îndreptățiți al formuleze 
îndoieli și rezerve ? Privit din 
afară, admitem, s-ar putea ca 
spiritul didactic «ă pari «chemi, 
limitare, geometrie vece, con
formism sau chiar neputință d« 
înnoire ; în esență. însă. acest 
spirit îsi Impune să apere per
manențele culturii, așează teme
lii. dă metodă de gîndire ei de 
lucru. organizează și discipli
nează cercetarea, Imprimi clari
tate sî simt de răspundere, aju
tă ca în exploziile de energie

ale diferitelor elanuri să funo- 
tioneze totuși repere și direc
ționări. Ne putem întreba ce 
s-ar întîmpla dacă printr-o fa
talitate oarecare ar trebui ca 
spiritul didactic să dispaYă din
tre dispozitivele intime ale min
tii noastre. Presupun că întoc
mai ca în legenda ucenicului 
vrăjitor, apele improvizațiilor 
și ale anarhiilor intelectuale 
s-ar revărsa atunci nemăsurat, 
înecSnd cu nestăvilirea lor li
niștea. demnitatea, frumusețea 
si puterea de a construi a cul
turii.

încheind această paranteză,

ma clasei condusă de Moni 
Ghelerter și Zoe Stanca Anghel. 
încercare temerară — ca joc. 
ca regie, ca ritm general, ca* 
acțiune făcută din secvențe 
dar trebuind să creeze atmos
feră de unitate, ca distribuire a 
fiecărui interpret în mai multe 
roluri diferite — însă dusă la 
capăt cu voință, cu inteligență 
și intuiție dramatică sigură. Am 
resimțit — cu mișcarea, cu ver
va, cu împletirile ei de Doezie 
și de grotesc, cu urcările in 
fantastic ca și cu cobori rile el 
în realitate — toată culoarea 
picarescă. O linie de joc comi-

rlată si mal sintetică posibilita
te de afirmare, pe o întreaga 
scară de inițieri și situații dra
matice.

Intr-adevăr, ne sta în față o 
piesă modernă, cu îndrăzneli 
evidente de concepție «1 de 
factură, vrînd chiar ca în ten
dința ei de înnoire să urce pînă 
pe baricade, fără însă ca prin 
aceasta să devină excesivă ori 
să-si proclame cu vehemență 
originalitatea. Subiectul 
tajmagoric : o lume de 
născută din calcule, din 
SC. din beția omenească 
tere si belșug

e fan- 
roboți, 
intere- 
de pu- 

materiaj. dar

Intr-un asemenea cîmp de lu
cru. cu valențe $1 poaLbllitĂți 
multiple, profesorul a procedat 
cu tact, cu proporționare, cu 
grijă și înțelegere aparte pentru 
fiecare din elevii săi. A desenat 
cu minfi sigură atît profUul su
fletesc și ideologic al fiecărui 
personaj, cit și contextualitatea 
Bir wnfii A Stahrtatai fteefi* 

rol Mitarttațp el valeere in- 
lcgrant* ta •ccrwc.ia piesei. 
PntMMB ta Alei MMl 4ia.tr* 
L-’.-rp-wi; kj • rimai <-,i impre
sia ta ta fi Mat «tnvt in
tr-un rel taoNtaar. folosit
InTreagi etata. Asa regăsit pe 
uwi, o tată ra <e*W» de ap- 

’ -du-.* l« a fiecărui
itwtata heal totattauta. ele 
StataM ta cntagtaOtata a Între

ita tasta aere, acei 
tata i* htatadiae. îa

■ 
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par. cu tot adevărul lor frag* 
mentar, excesive și, in ultimă 
analiză, doar o expresie a vo
cației speciale a autorului și 
nicidecum „puncte", norme pen
tru ceea ce domnia sa numește 
„o direcție nouă în critica lite
rară". „Direcția1 nouă" despre 
care se vorbește cuprinde mul
te dintre particularitățile ce se 
pot deduce cu ușurință din ac
tivitatea criticii actuale, deci 
s-ar zice că apelul „Pentru o 
nouă direcție..." nu face decît 
să rezume „noua direcție" care 
există 1 în plus, după cum în
suși autorul previne, hermene
utica este o tehnică a inițierii, 
dar nu 0 direcție. între direcția 
critică și tehnica criticii deose
birile sînt evidente. O direcție 
nu exprimă o tehnică și cu atît 
mal puțin poate " * ’•* *•
ea. Dincolo de a 
tanță pe icare nu 
siderațlile lui N. 
cepționala calitat 
ne conștiinței cri 
tațîe chestiuni di 
importante, cu a 
nate cu cit in bi 
privesc nu atât 
bule aau nu treb 
tfi o carte, ce ei 
cum ar trebui ai 
cît fenomene ale 
tice modeme din 
semnificative. De

maxim i 
ti ordini 
Ie pe xn 
citării v 
în arta 
Fenomen 
deobste < 
privite î 
le lor di •
contrariilor, a antino
miilor. Criza expre
siei, acută într-o parte 
a literaturii contempo
rane. este urmărită 
Istoric pînă Ia marii 
„detractori" al artei : 
Platon, Pascal, Hegel. 
„Criza" de azi este pa
roxismul unei initial© 
obsesii a absolutului 
expresiei, deci cunoaș
terii. Iar „drumul de 
la expresie spre non- 
expresie se dovedește 
reversibil^ căci „tăce
rea nu poate fi scopul 
final al artei, 
mai Cuvintul".

Observații de 
re fertilitate — 
cat că ele sînt
observații 1 — face N. 
Balotă în cîteva dia
loguri asupra liricii 
actuale din perspecti
va „permanentei mi
tice" in literatură, a- 
ceasta fiind șî obiectul 

dintre cele mai intere«an- 
eseuri ale cărții. Trebuie 

acestor

atare, alegerea, selecția ar tre
bui sâ fie, înainte de măsurarea 
crispată în cîntarul criteriilor, 
o chestiune de etică personală 
cir însemnate consecințe asupra 
conștiinței critice. Desigur, si
tuația ideală care se poate de
duce de aici rămîne ca atare, 
adică imposibilă, dar conștiința 
ei nu este lipsită de însemnăta
te mai ales in pragul unor ope
rațiuni de mai adîncă interpre
tare a literaturii decit cele prac
ticate de critica curentă. Scriind 
despre excepționala conștiință 
pe care Maiorescu o avea des
pre vocația sa critică : „Om al 
cuvîntului, el nu a-a socotit pe 
sine, niciodată, un creator ; s-a 
exclus pe sine din schema 
schopenhaueriană a geniului, pe 
care o admitea. S-a considerat 
exact ceea ce a fost ! om 
care prin cuvintul șl actele sale 
a exercitat magisteriul critic al 
generației de aur a literaturii 
noastre clasice", Nicolae Balotă 
apelează la o autoritate necon
testabilă pentru a recomanda 
înțelegerea conștiinței critice 
nu numai ca pe o nelimitată 
conștiință a literaturii dar șl 
ca o limitare în cunoștința de 
cauză. Teoretic vorbind, in
tr-adevăr, critica este conștiința 
de sine a literaturii înfiă demer
sul critic nu exprimă chiar a- 
ceMtâ nellmitare, ci o perma-

admirabila 
eseuri a Iul Matei C&line^cu și 
aceea de acum a lui N. Balotă 
se întinde un spațiu pe care 
criticii, dintre cei mai autori
zați, 1-Bu umplut cu fervoarea 
discuțiilor d«pre eseu.

ExixtA o adevărată plăcere a 
criticilor actuali de a porni la 
drum numai după o minuțioasă 
clarificare a obiectului și ter- 
man.lor. Dacă o astfel de pre- 
Bătâre este într-o însemnată 
mtaură justificată de o anteri
oară confuzie a obiectului și 
termenilor criticii nu e mai pu
țin adevărat cS introducerile, 
cînd sînt excesiv de introducă- 
toare. lipsesc cititorul de plă
cerea și nevoia cărților care 
să-1 instruiască. Nu punem la 
îndoială necesitatea recentelor 
discuții despre condiția eseului 
— care In fond exprimă în ter
meni mai aleși o veche ceartă 
Intre critici și cronicari — însă 
avan impresia că acei care a- 
pără o modalitate sau alta au 
obligația să-șl justifice modali- 
taten n_ numai prin puncte de 
radere, dar și prin probe per- 
.■DB.a'.e. Singurele probe care 
pta fi luate cu adevărat în con- 
ridarațta stat cărțile. Altfel, 
eseul vi fi o modalitate asupra 
căreia toată lumea va cădea în- 
!r-un Idilic acord, dar el va lip
s’ cu desăvârșire. Deocamdată, 
prin cele cîteva probe 
convingătoare eeeul își 
rulară oalitatea esen
țiali ae a Instrui fă- 
ctad abstracție, adică 
depășind-o, de crispa
rea unei critici de ini
țiativă Imediată, pre
ocupată de separarea 
apei de uscat. Eseurile 
lui N. Balotă apar ln- 
tr-o asemenea con
junctură critică adu
ci nd cel mal serios ar
gument într-o discuție 
de principii, și ea ne

ta tre primele distinc
ții ce se cuvin făcute 
este aceea care pri
vește tratamentul spe
cial al vocației eseis
tului- De obicei un 
critic — si nu numai 
el — manifestă o ati
tudine curioasă față 
de vocația pe car* si-o 
bănuiește. înainte de 
orice suspiciune ori 
neîncredere ori scep
ticism nenuanțat cu 
care «te privit criti
cul, trebuie să punem 
KJpiciuneu 
de propria 
Lucru vădit 
tarea stilului 
atitea alegeri neinspi- 
rite- Nicolae Balotă 
rara capacitate de a-șl elibera 
vMcatia de orice nu este ea, de 
<sede o adecvare exemplară a 
isrtsului său la temele sale, ta- 

adevăr eu poti. dară Iți cu- 
serti la fei 

®r?ee sl Maa! ss^ e
tacctare 

ta eferert. tar ta ning: 
•r> cye-e ptw-

• ^e-oe ' ti se poerrreuc care. 
-. «sr ta te ase^adă. «irru țti 

ft»-- tataa ZUXirtă 3- a te cL- 
neu-unaeu;: Acesi fel de 

a proceda a’ eseirtutei exprimă 
țâră •a&Diară »: respectul față 
de literatură, dar fi demnitatea 
celui care analizează literatura. 
Demnitatea de a nu-ti abandona 
vocația (care e în fond o recu
noaștere responsabilă) nu se 
poate întemeia pe aducerea la 
același numitor a operelor, după 
cum adevăratul respect pentru 
literatură constă în alegere și 
delimitare. Un critic nu poate 
fi astfel, critic, în orice ocazie. 
Marile întreprinderi critice. în
tre ele și cea mai apropiată de 
contemporani. Istoria literatu
rii... de G. Călinescu. exempli
fică cu destulă pregnanță aceas
tă situație. Respectoasele repro
șuri ce se fac auzite cu privire 
la gradul de percepțiune a lite
raturii contemporane de către 
G. Călinescu nu pot fi privite 
serios ca dovezi de neînțelege
re. în acele opere și acei scrii
tori criticul nu și-a putut eli
bera vocația. Caracterul lucră
rii lui îl obligă la o ascundere 
a vocației care n-a trecut fără 
urmări. Mai mult decît jude
cățile criticului și consecințele 
lor ar trebui să
situația criticului însuși în fața 
literaturii. De aici s-ar putea 
extrage utile recomandări pen
tru o critică ce nu înțelege în
totdeauna că puterile ei nu sînt 
egale în fața literaturii și,

ini fa ti 
vocație, 

în afec- 
dar si in

să fie exacte : au totuși în 
ceva supărător. mai bine 

ceva nedrept, prin nreruir- 
lor de superioritate, prin
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Un cîmp de lucru cu 
valențe și posibilități multiple
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ci nu-
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CONTINUITATEA
IN CULTURA

vom recunoaște fi o oarecare 
doză de material stimulatariu. ne 
vr fi imposibil să nu prevedem și 
concluziile aberante la care ne 
pot duce. E limpede că, pe pla
nul culturii, ca dealminteri. pre
tutindeni unde omul se mani
festă. se poate manifesta sau 
aspiră să se manifeste, continui
tatea reprezintă una din delrr- 
minațiile „implicite" ale tuturoi 
proceselor și fenomenelor ivite. 
Ceea ce noi reținem ca ..situație 
creată" Ia un moment dat se do
vedește rodul unei îndelungi pre
gătiri. Din acest punct de ve
dere nu cred că aportul momen
tului literar actual ar putea fi 
apreciat așa cum se cuvine. ig- 
norind ori făcînd abstracție con
știent de relațiile sale cu trecu
tul, ignorînd ori făcînd abstrac
ție constant de tradițiile și influ
ențele asimilate. Tentativele cri
tice de a izola ceea ce se pe
trece astăzi în poezie, proză sau 
teatru de un trecut mai mult 
sau mai puțin apropiat pot se
duce. se pot concretiza, fără în
doială, în demonstrații dintre 
cele mai ingenioase, dar nu lip
site de puerilitate și străine de 
adevăr. Putem oare concepe în
treaga pleiadă de poeți talen- 
tați, afirmați în ultimul timp, 
ignorînd faptul că prin curajul 
adevărului și nota de sinceritate 
tinerească ei îl continuă pe Nico
lae Labiș ? E greu de conceput, 
de asemenea, contribuția reală, 
adusă în peisajul literaturii noa
stre din ultimele decenii de 
către o serie de prozatori tineri, 
extrem de înzestrați uitind 
că înaintea lor a existat un Marin 
Preda, un Eugen Barbu, un 
Zaharia Stancu. Prin forța 
împrejurărilor, se ivește necesita
tea unor puncte de reper î nume, 
opere, „cazuri". Deplasîndu-ne 
„mai .spre trecut" nu-i vom în
țelege nici pe Marin Preda, nici 
pe Eugen Barbu, nici pe Zaharia

“ Cred ta lata rar ea- 
eaBar auri, eei care au 

Bem ceva pe liaei asta 
nerapna e fente raia L le-a p li
ra! să ae plimbe. s-au plim
bat ea 1 ararăți! ari elevii 
Iar. tialagiat și plăntiind. 
Îmi adae aminte ca cită nai- 
laiție «i framamfe relata 
■nai fii elevii lai Lucian 
Bla<a. disitaaul critic Nico
lae Balata, plimbările $1 die- 
cațiâe ea poetul prin Dum
brava Sibtalui. Parcă 
timpul arc Iar plimbări 
miale 
al lai 
dădea 
tile a
fea. foarte rară pe vremea 
aceea căci era răi bai. Orice 
a ti nee. dar boaba aceea e 
ra toiul altceva decît a 
fea filtra scoasă intr-o 
mătate de minat de la 
maiina a Blamată.

Cred eă trebuie să înlătu
ram niște prejudecăți cu pri
vire la plimbare. Plimbarea 
na e un tic de pensionar sau 
a simplă recamandație me
dicală. ea paste fi nn gest 
«til pentru creșterea și dez
văluită noastră. a tinerilor. 
P1imbinda-ne. descoperim nu 
numai natura, ne descoperim 
ti pe nai i

din 
fine 

erMeul tntil delicat 
Blaga. ciad acesta le 
«ă spargă intre dinți 
Urinai de bata de câ

nentă delimitare. Orice act cri
tic autentic este comandat de 
conștiința vocației și o anume 
demnitate a eliberării ei prin 
alegere, cate de neînlocuit. Di
rijată gin interior de o aseme
nea demnitate, critica iși poate 
exercita mai propriu funcțiile.

ta geaeral e un fapt admis 
că tăcerile criticii «fcrt fi ele 
jatatati de valoare. Dară tata 
rocasxa crttică ae eliberează in 
rpere tamu. ea ne poate reflec- 
ța la fel de bine fai oglinzi ne
gative. Tăcerea calificatoare 
«te o prejudecată comodă, insă 
pernicioasă. Alegerea nu expri
mă valoarea Înainte ca ea s& fie 
o identificare, pozitivă sau ne
gativă, de către ^onștiința cri
tică a unui cîmp ae diiberare a 
vocației. Acte adesea nejustifi
cate, tăcerile sînt de fapt lași
tățile criticii nu în fața literatu
rii. dar față de ea însăși.

Eseurile lui N. Balotă sînt 
mai mult și mai puțin decît cri
tică. Autorul este de părere că 
poziția favorabilă unei conside
rări integratoare a operei este 
aceea a comentariului filozofic, 
făcut deci din perspectiva bla- 
giană a filozofiei culturii. Dis- 
cutînd literatura (prin operele 
ei) ținta este dincolo de litera
tură. constînd intr-o problema
tică mai largă. „Deschiderea" 
operei (prin tehnica „hermene
utică") nu este atît descoperi
rea operei, cît a punctelor în 
care ea se depășește pe sine, 
participînd astfel la o dezbate
re care nu-i mal este specifica 
dar care o integrează culturii. In 
esența, această critică tinde să 
fie o „anchetă asupra omului", 
formulă întru totul acceptabilă 
și nu numai pentru critică.

O serie întreagă de conside
rații asupra felului cum tre
buie să fie critica, ce prepara
tive trebuie să respecte pentru 
a-și merita numele, etc. mi se

unuia 
te _
spus însă efi interesul 
eseuri (șl în special al acestu
ia : Permanențe mitice în lite
ratură) hu stă atît în strălucire 
stilistică ori paradoxuri scăpără
toare cit în marea forță de per-i 
masiune și în puterea germina
tivă a perspectivei oferite. Cu- 
nmefitor subtil al exegeților 
mitului, N. Balotă propune la 
rlndul său piste pe care litera
tura actuală ni se poate releva 
«urprinzltor de diferită de ima
ginea comună.

învesmîntat în straie specia
le. criticul scrie despre toate a- 
cestea cum ar oficia un ritual 
de inițiere. El este un sacerdot 
al comentariului instructiv, de 
înaltă ținută intelectuală. Con
diția morală a celui care instru
iește asupra unor lucruri esenți
ale, numind lucrurile care-1 
privesc pe om, este de neînlo
cuit. „Există — scrie N. Balo
tă definindu-și vocația — o 
hermeneutică, o artă a interpre
tării care nu tinde să găsească 
echivalențe cl caută să înțelea
gă. Interpretarea nu e transpu
nerea pe plan verbal a emoții
lor suscitate de o operă, ci în
țelegerea Sensului operei, a ac
țiunilor umane, a fenomenelor 
istorice ari a propriilor trăiri. 
A interpreta nu înseamnă doar 
a tălmăci. Interpretul Intervi
ne, propune planuri noi de re
ferință, dispune de criterii, cîn- 
tărește în funcție de valori. 
Toate acestea îi conferă drep
tul de a lua o atitudine, de a 
reprezenta o poziție. Căci eseis
tul. ca interpret, se angajează 
pe sine în interpretarea aa“.

Stancu. fără A- ,uy -
anterioare sau-, 'ntnoar Vj* 
mereu riscant a incfcm » '•»
începe exart a ^*ariu** es
tetică și unde «lajciar Ctan ■ 
nu cunoaște decît 
întreruperile 5înt Jauta 
tier" acceptate sura 
cttwidală dta tata* 
gicr. citeodaLi <hn
Și tocmai aceste -alte ntesc?’ 
formează suportul qtafteaL « 
clini vist, al înlătmăza n irfir> 
tei, al '-aerului" de fronda. ss 
disprețul ui afișat e<te—Lniâr pen
tru cei dinaintea ta mo oeMro 
cei de cu tinr. Oa* w
mărește dr pildă rrturw nuta ^uu 
a esteticii *a obanra. oi de^d 
uțurința «trama tran^omare 
unor terroerJ- aceia da —«. i > 
artistică" si_fevt)li£âe evf** J 
în primele decenii aie 
nostru fnnrmli ..rri '«tajli» xrî™ 
moderne” cu ^~ariantele sale -re
voluția futurntâ". ..revoluția da
daiști". ..reicbjfca supr-reaHrti” 
circula frecvent. Timpul a arătat 
insă, că Icrmennl .resoluție- nu 
este cel mai potrivit pentru fe
nomenele ce erau avute în ve
dere. Revoluții presupune insti
tuirea bruscă și radicală a unoi 
..stări de lucruri", determinate 
strict obiectiv, nemai putând fi 
întrevăzută nici o altă posibili
tate de menținere în condiții 
normale a vechii configurații «- 
tetice. Asa s-a întâmplat în Re
naștere. Resoluția reprezintă, 
prin urmare, momentul „radical 
superior" al vechii „stări de lu
cruri". Ea nu face decît să con
tinue preocupările aceluiași con
text artistic. Futurismul, dadais
mul, suprarealismul. au fost după 
cum se știe, inițiative restrinae 
și considerabil „subiective-. Nu 
există nici o dovadă că ele, 
decate global sau fiecare în par
te, reprezintă un moment 
dical superior și organic Integrat 
aceluiași context artistic. Dim
potrivă, în oricare Ipostază a sa 
„avangarda- artistică modernă

1

ju-

ra

OBSESIA ANTETULUI

L* rahat e* ■* iaa<* 
fi «vasta am c*^ v cA 
stata aaaobW s*r» •* w 

__zl tinmtnlni" și 
an U.T.C.-aliir mu -*i 

de culturi- ji ci la 
urca niirL singurul lucru 
care are importanță «te ca 
treaba a iasă bine. Lâ l-a •- 
mintit fi de întreaga experien
ță a ■■arii de pină atunci, 
care drawnstrase cum nn se 
putea nai convingător că toa
te acțiunile fntr-adevăr izbu
tite izvoriseră dintr-o colabo
rare reală fi complexă. De
geaba. Cei de la comitetul 
municipal se mențineau fermi 
pe aceeași poziție : „De ce să 
se laude alții cu munca noas
tră ?"

Bineînțeles, urmarea «te că 
nici alții, dar nici ei înșiși nu 
pot să se laude. Lipsit de 
sprijinul specialiștilor, ansam
blul s-a destrămat încă înain
te de a se închega. Corul și 
orchestra de muzică ușoară 
și-au încetat, practic, existen
ța, iar formația de dansuri 
populare repetă la nesfîrșit» 
de luni de zile (interesant este

că repetă tot într-o sală a ca
sei de cultură), fără sa fi ieșit 
nici măcar o lingură dată în 
fața publicului. Intre timp, 
formațiile artistice ale casei 
de cultură și-au continuat în 
dup convingător activitatea, 
prezentând numeroase specta
cole și obținind cîteva premii 
importante la concursurile re
publicane.

Consecința cea mai gravă a 
acestui ..conflict" a fost însă 
alta. Incendiul artificial s-a 
in tini și pe teritoriile celor
lalte forme de colaborare care 
funcționaseră pină atunci fără 
greș. Adio planuri de muncă 
elaborate în comun, adio ma
nifestări organizate in colabo
rare. Comitetul municipal 
U.T.C. și casa de cultură sînt 
în divorț. Nimeni nu se va 
mai „lăuda" de aici înainte 
decît cu bucățica lui. Că din 
acest divorț au de suferit toc
mai calitatea și aria de au
diență a acțiunilor pentru ti
neret, asta este altă poveste...

întâmplările relatate mai 
sus, petrecute nu cu multă 
vreme în urmă la Galați (unde 
abia acum cîteva inițiative 
comune urmează să pună ba
zele unei noi colaborări între 
U.T.C. și casa de cultură), 
le-am întâlnit aidoma (chiar

concepție : aceea 
activității cultura- 
după indici strict 
Si nu după 

de ansamblu.
efi- 
în 

Sin- 
cele 
este

dacă ele nu vizau activitatea 
artistică, ci alte forme ale 
muncii de educație, și clliai 
dacă protagoniștii erau alții
— bunăoară comitetele sindi
cale, sau casele de cultură ale 
studenților, sau căminele cul
turale. sau bibliotecile, sau 
muzeele, sau teatrele) în nu
meroase localități din țara. In
diferent de locul, de obiectul 
sau de forma lor de manifes
tare, ele au la bază o unică 
și perimată 
a aprecierii 
le pe felii, 
cantitativi, 
ciența lor
virtutea acestei concepții, 
gurul lucru care are, în 
din urmă, importanță, 
antetul cutărei sau cutărei 
acțiuni : să fie „a noastră", să 
figureze în darea „noastră" de 
seamă, să primim „noi" even
tualele felicitări. Dacă ar b 
vorba numai de expresia unui 
orgoliu mărunt, situația n-ai 
fi încă prea gravă ; orgoliul, 
ca și alte slăbiciuni ale firii 
omenești, se exclude prin e- 
ducație. Este însă vorba de 
teama — întreținută cu o grijă 
demnă de o cauză mai bună
— că o acțiune care nu poar
tă exclusiv antetul „nostru** 
nu va mai fi considerată ca

fiind „a noastiă". Și atunci, 
cum „ne" mai justificăm ac
tivitatea ?

Credem a fi depistat aici 
una dintre sursele cele mai 
active de apariție a paralelis
melor, de fărimițare a forțelor 
în acțiuni care, atunci cînd 
sînt gîndile mărunt, mărunte 
rămîn, iar atunci cînd sînt 

• concepute mai amplu au toa
te șansele să nu izbutească 
din pricina caracterului limi
tat al posibilităților unei sin
gure instituții. Nici una din
tre manifestările de amploare 
și de răsunet real care s-au 
organizat, fie la nivel central, 
fie la nivelul diferitelor ju
dețe sau localități, n-a putut 
purta, cum era și firesc, un 
singur antet, și nici una din
tre instituțiile care au conlu
crat la realizarea lor nu s-a 
temut că, în felul acesta, pres
tigiul el Va avea de suferit.

Obsesia antetului este, de 
cele mai multe ori, nocivă 
pentru activitatea culturală 
de masă. Să o înlocuim cu ob
sesia nobilă a eficienței edu
cative. Cei care vor avea de 
cîștigat vor fi, în primul rînd, 
tinerii cărora această activita
te li se adresează. Și cîștigul 
lor este unicul criteriu de a- 
preciere.

ca

• •••••••••• ■
C. STÂNESCC

Pianista Floreta Geantă interpretând Concertul nr. 1 de Beetho* 
ven, tn concertul formației „Academica"
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TELEGRAME
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Laos, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCC. a adresat Majestății Sale, Sri 
Savang Vatthana, regele Lomului, o telegramă prin care 
adresează calde felicitări, precum și urări de fericire și pros
peritate poporului laoțian.

In răspunsul său, SRI SAVANG VATTHANA, regele 
LaoMilui, mulțumește, în numele poporului laoțian și al său 
personal, președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și poporului român, pentru căldurosul 
mesaj de felicitări și urări cu ocazia sărbătorii naționale a 
Laosului.

înapoierea in țară a delegației • 
C.C. al P. C. R. condusă • 

de tovarășul Virgil Irofin •

FOTBAL

ROMÂNIA — ELVEJIA: 1-0!
Corespondență telefonică din Lausanne,

• MUSTAFA ȘABICI, mem
bru al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, care se află 
în tara noastră pentru a partici
pa Ia lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
iugnsiave, a vizitat Uzina de au- 
toc mioane de la Brașov, Com
bin ui petro-chimic Ploiești, Fa
bric de mașini unelte și agre
gate București.

în timpul vizitei oaspetele iu
goslav s-a interesat de modul da 
organizare a întreprinderilor, de 
calitatea produselor, de posibili
tății® da colaborare și cooperare 
dintre uzinele românești și cele 
iugoslave.

• IN PERIOADA 5—14 MAI 
ne-a vizitat țara la invitația In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea prof, 
arh. Michael Stettler, președin
tele Fundației „Pro-Helvetia", 
împreună cu soția.

In cursul vizitei, oaspeții au 
avut întrevederi la Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, Institu
tul de istorie a artei al Acade
miei, Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“ și au vizitat mi- 
năstirile din nordul Moldovei, 
precum și alte obiective cul
turale.

Marți 13 mai, oaspeții au par
ticipat la vernisajul expoziției 
de arhitectură contemporană el
vețiană. organizată la București 
prin grija Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare.

★
Președintele Institutului elve

țian pentru relații culturale cu 
străinătatea — Fundația ..Pro 
Helvetia" —, Michael Stettler, 
și-a încheiat miercuri vizita sa 
în România.

(F.A.O.), Paul Lamartine Yates, 
însoțit de E. Ojala, directorul 
Diviziei produselor, R. Sta- 
menkovici, directorul Diviziei 
mixte de agricultură F.A.O.- 
C.E.E., și G. Bildesheim, șef de 
serviciu în‘cadrul F.A.O.

Reprezentanții F.A.O. vor a- 
vea convorbiri cu membri ai Co
mitetului național al României 
pentru F.A.O. privind cooperarea 
dintre țara noastră și această or
ganizație internațională.

• MINISTRUL TRANSPOR
TURILOR auto, navale și aerie
ne, Ion Baicu, s-a întors miercuri 
seara de h Budapesta, unde a 
semnat un acord aerian româno- 
maghiar.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
la patinoarul Floreasca din Ca
pitală a fost inaugurată o expo
ziție de produse hidraulice din 
Bulgaria.

Organizată sub egida Repre
zentanței comerciale a Bulgariei 
și a Trustului economic de stat 
„Balkancar", expoziția prezintă 
timp de patru âle pompe hidra
ulice, fabricate după licența 
,.Plessey", distribuitoare, cilindri 
supape, filtre, și altele.

• ÎN SALA FINANȚE- 
BANCI din Capitală rima elve
țiană „Unioo-Cey&Mi-Emope" or
ganizează timp de trei zale • ex
poziție de aparate pentru tehni
ca temperaturilor fcarte scâz»te, 
cu aplicații In biologi*. roedat i- 
nă. transporturi frigorifice, |i al
tele.

• MIERCURI SEARA A SO
SIT TN CAPITALA reprezentan
tul regional pentru Europa al Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură

• ÎNTRE 14 ÎS MAI re 
desfășoară la ClnJ festival*! 
stndenlese fi de tiaeret ..Tine
rele pe portativ', manifestare 
artistică devenită tradițională. 
La festival participă 21 de so
liști de muzică ușoară, acompa- 
niați de S orchestre. La 18 mal 
va avea lac concertul lanreați- 
lor și înmînarea premiilor.

Plecarea secretarului general 
al M.A.E. al Danemarcei

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd spre patrie, se
cretarul general al M.A.E. al Da-

Acțiuni pionierești
împlinirea a două decenii de la 

înființarea organizației de pio
nieri din țara noastră este întîm- 
pinată de cel aproape un milion 
și jumătate de purtători al cra
vatelor roșii prin frumoase ®c- 
țlun! cu caracter cultural-artistic 
și patriotic. Tn cadrul ediției llKfi 
a „Săptămînil primăverii", caro 
din cauza iernii prelungite s-a 
desfășurat mai tîrziu co In cei
lalți ani, elevii au Înfrumusețat 
școlile, grădinile șl terenurile da 
sport din preajma acestora, au a- 
menajat noi spații verzi în cen
trele unde Învață și au plantat 
arbuști ornamentali șl plante de
corative. în aceste zile, împreună 
cu cei peste 78 000 de comandanți 
de unități șl detașamente și cu 
cetățeni care acum 20 de ani 
arborat primii eșarfa oncarei pio
nierești copiii vizitează In timpul 
liber muzee, case memoriale, 
locuri Istorice, pentru a cunoaște 
lupta partidului și poporului pen
tru libertatea șl Independența pa
triei, peni ru construirea urlndulnl 
no!. Alături de părinți și frații 
mai mari, pionierii participă con
comitent la diferite acțiuni consa
crate aniversării unul pătrar de 
veac de Ia eliberarea Hnm&niel.

nemarcei, Paul Fischer, care, la 
invitația primului adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a făcut, împreună 
cu soția, o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele danez a fost sa
lutat de primul adjunct a] minis
trului «facerilor externe, cu so
ția, și de funcționari superiori în 
M.A.E.

A fost prezent Richard Wag
ner Hansen, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Danemarcei la București 

în timpul șederii sale în Româ
nia, Paul Fischer a vizitat Capi
tala, mfnăstiri din nordul Moldo
ve^ precum fi stațiunile de pe li
toralul românesc al Mării Negre.

El a fost primit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mi
nes cu, fi a avut convorbiri cu 
primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

De asemenea, Paul Fischer s-a 
întâlnit la sediul Asociației de 
drept internațional și relații in
ternaționale (A.D.I.R.I.) cu perso
nalități din conducere și membri 
ai asociației.

(Agerpres)

Miercuri seara, s-a înapoiat de 
la Bruxelles delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Belgia, a făcut o vizită 
în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Mocuța, secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Chivu Stoica, mem

bru al Comitetului Executiv, al a 
Prezidiului Permanent, secretai " 
al C.C. al P.C.R., Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului £ 
Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile 
Potop și Andrei Cervencovici, șefi 
de sAcție la C.C. al P.C.R., Emil 
Popa, vicepreședinte al Comisiei 
Centrale de Revizie, de activiști 
de partid.

♦
La plecare, pe aeroportul din 

Bruxelles, delegația Comitetului 0 
Central al Partidului Comunist 
Român a fost condusă de Jean _ 
Blume și Urbain Coussement, V 
membri ai Biroului Politic, secre
tari ai P.C. din Belgia, Raymond A 
De Smet și Marie Guisse, mem- ™ 
bri ai C.C. al P.C. din Belgia.

Au fort prezenți Alexandru Lă- 
rireanu. ambasadorul României O 
In Belgia și membri ai ambasadei.

de la trimisul nostru special, FĂNUȘ NEAGU

închiderea Expoziției e 

industriale cehoslovace •
Miercuri a-a închis Expoziția 

industrială cehoslovacă din Ca
pitală. In cela două iaptămini 
cit a fort deschisă expoziția a 
fost vizitată de circa IM OM de 
persoane din București și alte 
localități ale țârii.

La închiderea expoziției direc
torul ei, Alfred Lenard, a făcut 
următoarea declarație unui re
dactor al AgesÂ-e-; „Agerpres- :

Cea de-a treia manifestare •- 
i conomko-comerriali de acest 
J gen, In ultimii zece

ani de către Cehoslovacia în 
' Romanța, n-a atins pe deplin 
1 irepuL ’Expoziția prin produsele 
• prezentate — multe dintre ele 

«svntxund no-tăți — a reținut 
I atit atenua publicului larg dt 

ji a specialiștilor și reprezentan
ților comerțului exterior româ- 

\ n«c. Multe exponate s-au bucu- 
I raî de aprecieri elogioase ; in

stalațiile pentru industria ener- 
| getică, mașinile textile și pen- 
I tru industria de încălțăminte, 
( precum si produsele chimice si 

ale industriei ujoare. Unele din
tre ele au constituit, de altfel, 
obiectul unor tranzacții comer
ciale. Tin să subliniez, de ase
menea. că întîlnirile dintre spe
cialiștii din cele două țări, pri- 

’ lejuite de conferințele tehnice, 
ce s-au desfășurat în această 
perioadă, au constituit un va
loros schimb de experiență în 
diferite ramuri de activitate e- 
□pnomică.

Sîntem convinși, a spus în în
cheiere Alfred Lenard, că Ex
poziția industrială cehoslovacă, 
prin rezultatele concrete obținu
te, ca și prin cele ce vor urma 
în viitorul apropiat, constituie 
o contribuție la dezvoltarea și 
diversificarea schimburilor
noastre comerciale. Ia îmbună
tățirea Șl adîncirea colaborării 
și cooperării tehnlco-economice,

la întărirea în continuare a 
prieteniei trainice dintre popoa
rele Cehoslovaciei șl României.

Vizita delegației • 
Comitetului Național • 

al orașului Praga ' *
Delegația Comitetului Națio

nal al orașului Praga. condusă 
de Ludvik Cerny, primarul a- 
rașului, care se află într-o vi
zită în Ura noastră, a sosit 
miercuri dimineață pe litoral. 
Oaspeții. însoțiți de Ion Borca, 
vicepreședinte al ‘ Consiliului 
popular al Capitalei și Vasile 
Drăgoescu, secretarul Consiliu
lui, au fost Întâmpinați la aero
portul M. Kogălniceanu de Ion 
Popa, prim-vicepreședlntele 
Consiliului popular al munici
piului Constanța, și Dumitru 
Bordîncâ, secretarul Consiliu
lui.

în cursiv zilei de miercuri, 
oaspeții au avut o întrevedere 
la Consiliul popular municipal 
cu Petre Nicolae. președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului. șl cu alțl membri ai Co
mitetului Executiv.

La amiază, președintele Co- A 
mitetului Executiv al Consiliu- 
lui popular al municipiului 
Constanta a oferit o masă în A 
cinstea delegației.

în cursul zilei, oaspeții ceho
slovaci au vizitat .stațiunea Ma- 
maia, orașul Constanța. Stațiu- " 
nea experimentală viticolă 
Murfatlar. a

(Age rp rea) “

MERIDIAN
• ASEARĂ, în localitatea 

Haarlem (Olanda), a început 
turneul de calificare pentru 
campionatul european mas-

j calin de baschet. Selecțio
nata României a debutat 

i victorioasă, întrecind cu sco- 
| rul de 80—69 (36—42) echipa 
; Olandei.

• IERI LA BERLIN In 
| cadrul unui concurg atletic,

Hana Joachim Rothenburg 
i (R.D.G.) a stabilit un nou 
! record european la arun

carea greutății, cu perfor
manța de 20,49 m. Vechiul 
record, deținut de E. Guș- 
cin (U.R.S.S.), era .de 20,28 
m.

• LA WIESSBADEN, In 
concursul pentru ,,Marele 
premiu al Europei*1 la skeet,

j trăgătorul român Gh. Scn- 
i covlci a-a clasat pe locul 
i doi, cu 193 puncte, la 1 punct 
I de Wlrhier (R.F.G.), cîștigă- 
j torul întrecerii. o

• AU ÎNCEPUT ÎNTRE
CERILE TURNEULUI in- 
ternafional „Open" de tenia 
de Ia Bruxelles. în primul 
tur al probei de simplu băr
bați, jucătorul român Ion 
Tiriac l-a înving în două 
seturi • 12—10, 6—2 pe ceho
slovacul Kudelka. Ilie Năs- 
tase (România) a fost elimi
nat cu 5—7, 4—6 de france
zul Goven. Australianul 
Newcombe a dispus cu 6—3, 
6—2 de francezul Rouyer. 
Ismail el Shafei (Republica 
Arabă Unită) a ciștigat cu 
6—4, 6—2 la Drossart (Bel
gia), iar olandezul Okker 
l-a întrecut cu 8—fi, 4—6. 
6—4 pe francezul Prolsy.

• TRADIȚIONALA COM
PETIȚIE cicliști internațio
nală Turul Serbiei va în
cepe la.2 iunie. Startul se 
va da de la Belgrad. La 
competiție și-au anunțat 
participarea reprezentativele 
orașelor Bordeaux, Bucu
rești, Sofia, Varșovia. Pra
ga, Belgrad si altele.

• ASTĂZI. LA MAN
CHESTER, în meci retur 
pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal, echipa Manchester 
United întâlnește redutabila 
formație italiană A. C. Mi
lano. După cum se știe, în 
primul meci fotbaliștii ita
lieni an obținut victoria cu 
scorul de 2—0. Spre deose
bire de primul joc, fotba
liștii de la Manchester vor 
putea alinia de data aceasta 
formația completă.

Universitatea din Craiova Foto: FL. ROȘOGA

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
0 DESCALIFICARE

adjinc?t, prin adresa 102 359 din 
7 Pr die 1969 „decretează" (re
dăm .extual; sublinierile ne apar- 
țip): „La adresa d-voastră nr. 
5352 /1969 vă facem cunoscut 
că nu putem aproba retroactiv 
includerea în catalogul cursului 
de scurta durată (desfășurat în 
cursul anului 1968) a celor cinei 
tovarăși deoarece admiterea lor 
Ia cursuri s-a făcut "fără aproba
rea noastră după ce catalogul 
cursului a fost aprobat de Direc
ția învățămînt din M.I.C.M...."

Solicita cumva recunoașterea 
calității de muncitor calificat în 
acest caz fonduri suplimentare, 
era necesar pentru instruirea lor 
un număr sporit de lectori, im
pieta cu ceva participarea lor 
la cursuri asupra bunului mers 
al producției r Nimic din toate 
acestea. în planul de școlarizare 
aprobat erau incluși 23 munci
tori, adică atîția cițl au rămas. 
Era cumva inutilă pregătirea 
lor ? Sau, poate, deși calificați, 
cei 5 tineri nu pot face față 
exigențelor reclamate de aceas
tă nouă calitate ?

— în ultimul timp — relevă 
tovarășul inginer Vasile Trif, 
directorul fabricii — am simțit 
acut lipsa muncitorilor califi
cați și îndeosebi a celor a căror 
meserie nu este prevăzută tn 
nomenclatura școlilor profesio

nale. Formarea cadrelor de că
tre întreprindere se impune deci 
ca o necesitate de prim ordin.

Atît Gheorghe Volintiru cit 
și Mihai Trofin, doi din oa
menii a căror situație o discu
tăm — nO informează’ maistrul 
Ion Spulber, și aceeași apreciere 
este făcută și pentru ceilalți — 
dovedesc o bună cunoaștere a 
meseriei, seriozitate, probitate 
profesională. Așadar, practic nu 
există nici un motiv care să ple
deze pentru anularea școlarizării 
lor. Bineînțeles dacă nu consi
derăm ca atare — și nu o putem 
face — o părere preconcepută 
emisă de la o distanță de 250 
lem do locul desfășurării acțiu
nii. Se pare însă că nu este sin
gurul caz în a cărui evoluție 
forul respectiv, în Ioc să ac
ționeze stimulativ, îșî folosește 
prohibitiv prerogativele. Să fim 
mai concreți. Fabricii de șuru
buri din Brașov, pe lingă pregă
tirea propriilor cadre, îi revine 
și obligația instruirii muncito
rilor ce vor lucra în întreprinde
rea similară ce se construiește la 
Tîrgu Secuiesc, Cu consimță- 
mîntul Direcției Personal șl În
vățămînt din cadrul M.I.C.M., 
se hotărăște deschiderea la data 
de 6 martie 1969 a unor Tursuri 
de calificare cuprinzînd 103 
muncitori. De la data aprobării 
cataloagelor de către forul tu

telar și pînă la începerea propriu 
zisă a lecțiilor au fost angajați 
pentru fabrica din Tîrgu Secuiesc 
încă 14 tineri necalifieați, 7 pen
tru meseria de „forjori manuali 
și mecanici", 7 pentru meseria 
„presatori metale la rece“. In- 
trucît aceștia solicită participarea 
la cursurile înființate, prin a- 
dresa 5548 / 26. III întreprinde
rea solicită aprobarea înscrierii 
lor în cataloagele de frecvență. 
Deși rin același document se 
menționează că tinerii frecven
tează deja cursurile — lucru vă
dind dorința lor de calificare — 
Direcția Personal și Învățămînt 
răspunde (spicuim din adresa 
102 din 7 aprilie 1969) : „Nu 
sîntejM^Lacord cu includerea 
acestor^^Bknți în catalog și vă 
atragem ^Riția că în cazul în 
care situația se va repeta vom 
cere sancționarea celor ce se 
fac vinovați de aceste abateri". 
Semnează cu aceeași dezinvoltu
ră inginerii Ilie Șerbănet și V. 
Hîncu. Sancțiuni, așadar, pentru 
că întreprinderea este preocupa
tă de formarea cadrelor, sanc
țiuni pentru că în loc să se mul
țumească cu o situație dată, cau
tă să o îmbunătățească. Să fim 
clari i odată întocmite cataloage
le, conducerea Fabricii de șuru
buri, atît în primul caz semna
lat cît și în cel de al doilea ar 
fi putut foarte bine să nu mai 
întreprindă nimic pentru instrui
rea altor muncitori, indiferent de 
numărul celor care ar fi venit 
sau plecat. Dar asta s-ar fi nu
mit în cel mai bun caz indife

rență sau inerție, incapacitate 
de a se adapta unui proces prin 
firea lucrurilor mobil. După cum 
stau lucrurile, se pare că la înche
ierea cursurilor vom asista din nou 
la situația în care, deși calificați, 
prin vrerea forului tutelar un 
număr de oameni nu vor primi 
carnetele atestând noua lor cali
tate. Conducerea întreprinderii 
va fi probabil sancționată. N-ar 
fi normal ca conducerea Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini să intervină pentru 
a face imposibilă perpetuarea 
unei astfel de situații ?

— Integrîndu-vă cu toi ta
lentul vostru constructiv în an
grenajul complicat al acestor 
șantiere de îmbunătățiri fun
ciare, brigada pe care o al
cătui ți va înnoi faptele de 
muncă ilustrate de brigada a 
IlI-a Constanța la Bumhești- 
Livezenl. Șantierul este o ade
vărată școală a călirii voastre 
revoluționare, a formării voastre 
ca oameni.

Și nu numai acestui fapt ie 
datorește atracția pe care șan
tierul o exercită asupra tineri
lor din județul Constanța și a 
tinerilor din toată țara chiar. El 
le oferi posibilitatea calificării

E trecut de miezul nopții, la 
București e ora 1,00, și în fața 
lui „HĂtel de la Paix" din Lau
sanne se petrece una din cele 
mai dramatice scene pe care 
le-au trăit suporterii elvețieni. 
Zeci de tineri vin și depun în fața 
echipei României lozincile pe 
care le-au fluturat timp de 90 
de minute, încurajînd echipa El
veției. Este un gest superb, al 
unui public sportiv și drept, și 
e, în dedesubt, și o mare durere. 
Aș vrea ca acest articol să pot 
să-l scriu pe petale de flori. Să 
pun în el dor și multă dragoste. 
Să pun în el toată admirația su
porterilor români pentru echipa 
care la Lausanne a izbutit unul 
din cele mai mari rezultate din 
istoria fotbalului românesc. De 

. 31 de ani, naționala noastră de
fotbal nu a mai participat la nici 
un turneu final al Campionatu
lui Mondial. După 31 de ani de 
absență, de umilințe, avem acum 
în față munții Mexicului, pe care 
trebuie să-i urcăm. Căci nu pot 
să-mi închipui (și, totuși, ar tre
bui să fiu foarte cumpătat) că la 
București vom pierde măcar un 
punct în întâlnirile cu Grecia și 
Portugalia. în 90 de minute de 
entuziasm și de bucurie, românii 
prezenți pe stadionul „Olympic" 
din Lausanne au fumat atâtea ți
gări și trabucuri, incit în pieptul 
nostru trebuie să fie tot atâta 
lava și cenușă ca in craterul Ve- 
zuviului. De la masa presei, in
stalată la al patruzecilea rînd de 
bănci (cît mai aproape de cer, 
ca să ne apucăm cu miinile de 
toartele Jui), am privat cu un ochi 
la partida * magistrală realizată 
de naționala noastră și cu un 
ochi la ceasul de o precizie diabo
lică (Omega), pe cadranul căruia 
secundele se tiran atât de greu 
și atît de pline de frumusețe și 
tragism. în fața noastră era la
cul Leman, dincolo de lac Munții 
Franței, in care acum ard mii 
de lumini. Acolo, la Evian, în 
cazinoul unde se ruinează atî
ția conți adevărați sau falși, în 
momentul de fața trebuie să e- 
xiste o ruletă imaginară și o bilă 
core cade numai pe numerele

noastre. Elvețienii, veniți în nu
măr de aproape 35 000 ca să-și 
încurajeze echipa, au bătut cele 
mai mari clopote pe care le-am 
văzut vreodată, clopote cît uge
rul vacilor și unele ca de cate
drală, au făcut să explodeze mul
ticolor pe puțin o sută de pe
tarde, au cîntat, au țipat, au cîn- 
tat din /iou și s-au rugat pentru 
victorie. Dar nimeni, cred, nu pu
tea să treacă ieri peste apăra
rea echipei României, nimeni, 
poate nici plopii nu se puteau 
înălța atît de mult și de superb 
ca Dan și ca Boc. Răducanu — 
magistral 1 Am numit întâi apă
rarea, pentru că ea a trebuit să 
depună un efort incredibil de 
mare. Niciodată în țară, și merg 
de mul ți ani la fotbal, n-am vă
zut echipa României luptând cu 
atîta patimă, bătîndu-se pentru 
fiecare minge. Linia mediană, al
cătuită din Dinu și Nunweiller 
VI, a rupt efectiv atacul elve
țian, iar la înaintare Lucescu, a- 
flat în culmea gloriei și a puterii, 
a dcmonitrat tuturor că Româ
nia posedă jucători de supercla- 
să. Lîngă el, Dumitrache, păzit 
uneori de către trei apărători ad- 
verși, a dansat și a făcut uneori 
să se creadă că ne aflăm la un 
spectacol de music-hall. Debu
tantul Tufan, pe care Constan
ța trebuie «ă-I primească cu 
foare și cu flori, ne-a dăruit o 
cursă de o duritate și de o fru
musețe inegalabile, cursă care

s-a soldat cu un gol, semnat de 
Lucescu, de aur.

La Lausanne, acum, după mie
zul nopții, lumea încă nu s-a tre
zit din stupoare. în holul hotelu
lui mișună zeci de ziariști. Co
legii noștri elvețieni pun aproape 
cu toții aceeași întrebare : cum 
explicați dv. această mare renaș
tere a echipei României ? Răs
punsul nostru sună în mai toate 
cazurile la fel : am plătit pentru 
Ziirich 1967. Sîntem răzbunați 
pentru totdeauna, și acel 1—7 
nădăjduiesc că nu va mai fi a- 
dus în discuție de către ziariștii 
sportivi din România. Nu 
mai are nici un rost să 
ne amintim de clipele eînd 
am fost cu gura plină de 
furflngine. Domnul Warthon, 
conducătorul meciului, ne-a de
clarat că România a cîștigat pen
tru că în apărare a avut niște 
oameni de fier și pentru că a 
știut să-i scoată pe elvețieni dm 
propriul teren și să-i aducă spre 
buturile noastre ca acolo să le 
rupă jocul și să lanseze acele tiei 
săgeți numite Lucescu, Dumitra
che șl Tufan.

înainte de meci, pe tabela de 
marcaj, oamenii de ordine ai sta
dionului scriseseră : Elveția — 4, 
România — 0. Pentru prima oară 
după doi ani și jumătate, extraor
dinarele lor ceasuri sînt date pes
te cap. Trebuie să le mulțumim 
acestor 12 băieți pentru noaptea 
aceasta minunată pe care ne-au 
dăruit-o.

„CURSA PĂCII"

Etapa a 2-a (contracro nome tiu), din „Cursa Păcii" a fost cîștigMA 
de ciclistul Axei Peschel (R.D.G.) cu timpul de lh 48'34”. Din echipa 
română cel mal bun rezultat l-a obținut tânărul Nicolae Pavid, si
tuat pe locul 13, la 2’ 48” de cîștigător. De remarcat că fostul cîștigă- 
tor al „Cursei Păcii", Klaus Ampler, un specialist al curselor contra* 
cronometru, a ocupat locul 14 la 4 secunde în urma lui David.

Disputată cu plecarea în bloc, pe ruta Piotrkow-Gllwicze (157 km), 
etapa a 4-a a revenit lui Dleter Mtekein (R.D.G.) în 4 h 15’50”. Ru
tierii români au sosit cu plutonul la 1’ 27” de primul clasat. \oul 
lider al cursei, după 4 etape, este Manfred Dahne (R.D.G.) urmat la 
8 secunde de polonezul țSzurkowakl. N. David ocupă locul 17 la 
5’ 03”.

LA DOLCE VITA rulează la
Patria (orele S.30 ; 1J ; is.ao ;
20) ; TARZAN, OMUL JUNGLEI 
rulează la Republica (orele 9 ; II : 
13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21.15) , Festival 
(orele H.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 «
21) ; Favorit (orele 10 , 13 : 15,3b ;
18 ; 20,30). TN UMBRA COLTULUI 
rulează Ia Luceafărul (orele â.45 ; 
11 ; 13.15 ; 16 ; 18,30 , 21) ; București 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 , 18,45 ; 
21). CĂSĂTORIE PRIPITA rulea
ză la Victoria (orele 8,45 ; 10,45 ; 
12,48 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 , 20 45).
CRĂCIUN CU ELISABETA rujea
ză la Central (orele 17 , 19 ; 21). 
ECLIPSA (orele 9,30 ; 12 ; 14,30j. 
PROFESIONIȘTII rulează la l u
mina (orele 9—15,43 tn continua
re, 18.18 : 20,45). CEASUL CĂPI
TANULUI ENRICO rulează la 
Doina (orele 11,30 ; ia ; 14,30). APE
LE PRIMĂVERII rulează la Union 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Moșilor 
(orele 16,30), BUNA ZIUA CON
TESA (orele IB ; M,S0). PE CEM 
8TNT NUMAI FETE ; ÎNGER BA- 
TR1N — FULG DE ZAPADA —
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1961 
— GUSTAV FACE ORDINE — 
GUSTAV ȘI ELEFANTUL — 
PETTY LA CAMPING rulează la 
Timpuri noi (orele fi—21 în con
tinuare). COMEDIANT!! rulează 
la Feroviar (orele B—14,30 în con
tinuare ; 17,30; 20,30) ; Excelsior (o- 
rele fi ; 12 ; 16 ; 1B). NOAPTEA K 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează la Grivtța (orele 9 ; 11.15 ; 
12,30 ; 16,45 ; 18,16 ; 20,30) : Aurora 
(orele 0 ; 12 ; 16 ; 19). VERA
CRUZ rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20). PIPELE rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 13 ; 20,30). LA ES'f 
DE EDEN rulează Ia Dacia (orele 
8—18,39 în continuare ; 1B.45 : 21). 
ADIO, GRINGO rulează la Bu-

într-una din meseriile indispen
sabile unei agriculturi științi
fice : mecanic motopompist, ins
talator, sudor, vadagiu. Unnînd 
cursurile teoretice, paralel cu 
munca pe care o vor desfășura 
pe șantier, ei vor putea deveni 
în curînd muncitori pricepuți, 
capabili să lucreze apoi și pe 
alte șantiere de îmbunătățiri 
funciare.

Scriu rîndurile acestea într-o 
baraca-dormitor care miroase a 
proaspăt, cu paturi pe care 
strălucesc cearceafuri albe, nou- 
nouțe, și în timp ce îmi aștern 
în fugă impresiile, în cantină 
prima serie de brigadieri iau 
masa. Pe mese sînt flori, totul 
este nou și neînceput, de la 
mobilier și pînă la tacîmuri, de 
la veselă și pîna la fețele de 
mese în culori vii. Cineva cîntă 
la acordeon pentru noii săi 
prieteni. Vesela Aelodie îî ex
primă întru totul starea sufle
tească. Sînt patru acordeoniști 
pe șantier șl, după cîte mi-am 
dat seama, există aici un ade
vărat belșug de talente muzi
cale — cunoscători ai chitarei 
electrice, soliști vocali, un 
maestru" al bateriei. Promi

siuni pentru viitoare seri mu
zical-artistice inedite. Deocam
dată, însă, peste un ceas-două 
brigada a IV-a-Constanța va 
pleca din nou la lucru, pe 
șantier. în fruntea lor ie va 
afla, ca de obicei, inginerul 
Hareț Traian, veteran de pe 
șantierele Bumbești-Livezeni și 
Salva-Vișeu.

ceffî (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 :
18,15 ; 20,30) ; Volga (orele 8,30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45). 
PENTRU TNCA PUTINI DOLARI 
rulează Ia Unirea (orele 15,30). 
NUMAI O SINGURA VIATA (o- 
rele 18) ; Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 
20.15). CRIMA ȚN STIL PERSO
NAL rulează la Lira (orele 15,30 : 
19) ; RISCURILE MESERIEI ru
lează la Drumul Sării (orele 15 I
17.30 ; 20). RIO BRAVO rulează la
Ferentari (orele 16 ; lfi). TATA DE 
FAMILIE rulează la Ciulești (O 
rele 15,30 ; 18 : 20.30). ROLLS
ROYCE-UL GALBEN rulează la
Cotrocenl (orele 15,30 : 18). TAN
DREȚE (orele 20.30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Crlnfiașl (orele 
15,M : 18 : 20.15). A TRAI PENTRU 
A TRAI rulează la Melodia (ore
le 9.30 12.30 ; 15.15 ; 18 ; 20.45). PA
RADISUL ÎNDRAGOSTITILOR 
rulează la Floreasca (orele 9 ; 
11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 î 20.30): To- 
mis (orele 9—15,45 în continuare ; 
18.20). PAȘA rulează la Viitorul 
(orele 15.38 : 18) : VIRSTELe o- 
MULUI (orele 20.30). PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează 1a Gloria ta
rele •—14 în continuare : 18 ; 18,15 ;
20.30) ; Modern (orele 9.30 ; 11,45 ; 
14 : 10,16 ; 18,30 ; 20,45), Flamura (o- 
rele fi—14 tn continuare, 18 ; 18.15;
20.30) . VREMURI MINUNATE LA
SPESSART rulează la Miorița fe
rele fi—13.45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 : FELD-
MAREȘALA rulează la Munca (o- 
rele 14 : 16), PRIETENELE (ora 20). 
BECKET rulează la Flacfira (ore

TIMIPUL
le 15,38 ; 19). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează la Vitan (o- 
rele 15,38 ; 18 . 20,30) . Rahova ta
rele 15.30 ; 18). ASTA SEARĂ MA 
DISTREZ rulează la Progresul (o- 
rele 15,30 ; 13), H1ROȘIMA, DRA
GOSTEA MEA (orele 20,30). CUȚI
TUL IN APA rulează la Cosmos 
(orele lfc30 ; 1B ; 20,15).

GRĂDINI
TARZAN, OMUL JUNGLE] ru

lează la Stadionul Dinamo (ora 
20), Festival (ora 20) IN UMBRA 
COLTULUI (rulează Ia Doina 
(ora 20), COMEDIANȚII rulează 
la Expoziția (ora 20), PIPELE ru
lează la Buzești (ora 20), adio, 
GR1NQO rulează la Bucegi (ora 
20), PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI rulează la Unirea (ora 2fi), 
RECOMPENSA rulează Ia Lira 
(ora 20), NOAPTEA E FAULTA 
PENTRU... A VISA rulează la Au
rora (ora 19(46), PARADISUL IN- 
DRĂGOSTIȚILOR ruleazfi la To
mia (ora 20), VREMURI MINUNA
TE LA SPESSART rulează la 
Arta (ora 20), RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT rulează Ia Rahova 
(ora 20), Vitan (ora 20), ASTA 
SEARA MA DISTREZ rulează la 
Progresul Parc (ora 30),

JOI 18 MAI IMfi

Opera Romfină : COFPELIA — 
ora 19,30 ; Teatrul „I. L. Caragia- 
le" : (Sala Comedia) : TOPAZE — 
ora 19.30 : (Sala Studio) : CASTI- 
LIANA — ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Sala Stu
dio) ; PHOTO FINISH — ora 
20,00 ; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICA, ora 20,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (B-dui Magheru) : 
O CASA ONORABILA - ora
19.30 ; (Sala Studio' : CÎND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20,00 ; Tea
trul Giule$ti • PĂLĂRIA FLO
RENTINA — ora 19,30 ; Teatru] 
,,Barbu Delavrancea" : BALUL 
FLORILOR — ora 20,00 : Teatrul 
Evreiesc de Stat ! DIBUK — ora 
20.M : Studioul I.A.T.C. : HEDDA 
GABLER — ora 19,30 ; Teatrul 
,,Ion Creangă" : EGMONT — ora
18.30 ; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM — ora 17,00 ; CABA- 
RETISSIMO — premieră — ora 
20,38 : (Str. Academiei) : PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 17,00 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : TĂNASE REVUE — ora
19.30 ; (Calea Victoriei) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 19,30 ; An
samblul artistic al U.G.S. : SE- 
IECTIUNI ’68 — ora 20,00 ; Circul 
de Stat : SELECȚIUNI DE PRI
MĂVARĂ — ora 19,30.

JOI 15 MAI 1969
PROGRAMUL I
• io,M — Limba germană. Lec

ția a 55-a (reluare) • 10,39 — 
Pentru elevi : Coniultațil la chi
mie (clasa a Xll-a). Temă de sin
teză : Funcțiuni azotate. • 11,00 — 
Ce-ați dori să revedeți î Filmul

artistic : „Păcat de benzină” — 
o ptoducție a studiourilor din 
R. P. Ungară. Regia : Frygyes 
Bân « 12,18 — închiderea emisiu
nii de dimineață g 17,30 — Telex 
TV. • J7,35 — Lumea copiilor : 
„Năzarăvăniile lui Păcală". Po
vestește Coama Brașaveanu ■ 
17,56 — Limba rusă. Lecția a 56-a 
• 18,15 — Studioul pionierilor • 
18,45 — O Interpretă îndrăgită a 
cin tecului moldovean : Ștefanii 
Rareș • 19,00 — Telejurnalul de 
seară — Buletinul meteorologic a 
19,23 — Cronica ideilor^ Mijloace
le de comunicație de masă în so
cietatea contemporană • 20,00 — 
Transmisia Concertului extraordi
nar susținut de Orchestra simfo
niei a Radioteleviziunii (Intervi- 
ziune). Dirijor Ionel Ferlea. In 
pauză : Avanpremieră • 21,45 — 
Varietăți pe peliculă • 22,•• — 
Transfocator • 22,21 — Antologie 
lirică. Versuri de Doina Sălajan 
șl Alexandru Andrițolu • 22,45 —* 
Alb șl negru. Ișl dau concursul: 
Luiza Costache, Llll Bulaeși, An
gela Simllea, Ion Dl chisea nu, Mi
hai Constantinescu. Acompaniază orchestra Petre Magdin 4 23,00 — 
Telejurnalul de noapte « 23,11 —* 
închiderea emisiunii programului L
PROGRAMUL H
• 20,9ț — Telex TV. o 20,M — 

Filmul artistic : „Evadare în tă
cere" — a producție a studiouri
lor DEFA Berlin • 21,39 — Tele- 
enciclopedla (reluare) • Z2,3O — 
închiderea emisiunii programu
lui II.
Case de cultură atudanțeștl 
BUCUREȘTI
• Portret cinematografic „Ser- 

ghei Bondarcluc" — prezintă Eu
gen Comamescu ; Filmul artistic 
„Război 61 pace° (Sala Mare, joi. 
ora 20,30.
• „Alternanța14 — spetacol de 

muzică, dans și poezie ; Teatru de 
cafenea : „Comisarul e băiat de 
treabă" de Georges Courteline — 
regia Adriana Piteșteanu (Stu- dent-Club, Joi, ora 20).

• „Pictura nonfigurativă în arta 
plastică contemporană" — partici
pă Petru Comareeacu (Clubul Ac
tualităților, Joi, ora 20).
CftLUJ
• Ateneul centrului universitar i 

„Probleme actuale ale umanismu
lui" — participă prof. dr. Gâll Er- 
ntt, conf. dr. Mare Călina, conf. 
tir. Ion Aluaș (Sala Clubului, 
joi, ora 20,30).
CRAIOVA

«Seră de muzică ușoară, cu for
mația ,,Apollo" (Joi, ora 20,30). 
IAȘI
• Turismul șl tineretul" — sim

pozion — participă : prof. univ. dr. 
docent Ion Gugiuman și scriitorul 
Mircea Radu Iacoban ; Film ar
tistic (Sala de spectacole, Joii 
ora 20).
• Fran2 Kafka șl sensul absur

dului" — prezintă lector univ. 
Alexandru Tenchea (Clubul Arte
lor, joi, ora 29).

• Muzică de jazz, cu formația 
Titel Popovici (Student-Club-Bar, Joi, ora 26).
TIMIȘOARA

• Ciclul „In discuție : a 7-a 
artă" — gală de filme studențești, 
realizate de clneclubul „Gaudea- 
mus" ; Filmul artistic „Un om 
pentru eternitate" (Sala de spec
tacole, joi, ora 20,30).

joi ultima zi la
LOTO



PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : 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., au avut în cursul zilei 
de miercuri întrevederi cu tova
rășii Ceorg<?5 Marchais, membru 
al Biroului Politic, al secretaria
tului Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez, și Jean 
Kanapa, membru al C.C. al 
P.C.F.

întrevederile au prilejuit* un 
schimb dc vederi asupra activi
tății desfășurată de P.C.R. și de 
P.C.F. în țările lor, asupra situa
ției internaționale, a problemelor

□
Orientul Apropiat

• Crtu din Liban

/. R. R. C. S.

□ □□ □ l2

Rockefeller

‘.TE IE

in t«

ACORDAT UNGARIEICREDIT

W-i_. Mta

a- Fi

Torsten Nilssim, 
externe suedez.

• BĂTĂLIA hatărito&re pen
tru imprimarea unei noi orien
tări politicii Partidului Socialist

VTX.

BIAFREZE au 
de comunicațieImagine din fasta capitals biafrizâ Umuahla, 

ocupata recent de trupele federale

CTK. re*l dl 
b U ft ft

e FORȚELE 
tăiat legăturile 
ale trupelor nigeriene cu orașul 
Umuahia. a anunțat un purtă-

DELEGAȚIA A_R_LU.S. 
TN U.LS.S.

C.TX. 
oub-

Mi-
., și Urba Kek- 

președintele Finlandei, 
agenția TASS.

L F. A GEtMANIEI. — Aspect din timpul unei demonstrații împotriva P.N.D. (partid neo
nazist) în orașul Penzberg

Ia 
fost adusia la cu

la

• TURNEUL LA SOFIA al 
Teatrului de Operetă din Bucu- 

cu Drezenta- 
_Sîoge Vie-

complicat

FasJ Nx-wiItm'i 
Crom

Turneul lui

Sosirea la Geneva
La invitația Partidului Muncii 

din Elveția, miercuri după-amia- 
ză tovarășii Paul Niculescu-Mizil 
și Mihai Dalea au sosit la Ge
neva. Pe aeroportul Cointrin 
oaspeții au fost salutați de Henri 
Trub, membru al Comitetului de 
Direcție al partidului.

Au fost prezenți ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialis
te România la Geneva, dr. Ion

Delegația

in Olanda
HAGA 14 (Agerpres). — Con- 

titlUÎndu-Și călătoria în Olanda, 
delegația Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de vicepreședintele 
M.A.N., acad. Ilie Murgulescu, a 
făcut o vizită la municipalitatea 
din Rotterdam. Primarul W. Tho- 
massen a vorbit parlamentarilor 
români despre planul de dezvol
tare în perspectivă a orașului și 
portului Rotterdam.

Apoi, parlamentarii români iu 
vizitat orașul Eindhoven și con
cernul ..Philips". Delegația ro
mână a fost însoțită de către am
basadorul României la Haga, dr. 
George Elian. a

Cea mai nouă spe
ranță a autorităților 
coloniale din Guineea 
zisă portugheză se nu
mește Eduardo Coa
ter. In mare criză de' 
„băștinași de încrede
re", guvernatorul Car
valho a găsit totuși un 
docil slujbaș. Ziarul 
vest-german FRANK
FURTER ALLGEMEI- 
NE ZEITUNG i-a 
creionat astfel, într-o 
corespondență din Bis
sau, principalele date 
biografice : Eduardo
Canter s-a făcut re
marcat încă din ado
lescență, cînd s-a ofe-‘ 
rit aă-i supravegheze 
pe lucrătorii de pe 
plantația unde tatăl 
său era un fel de șef 
de grupă. Multor oa
meni li s-a tăiat cîști- 
gul la jumătate fiindcă 
ti nărui Center semna
la administratorului că 
s-au odihnit cu cîte
va. minute mat mult 
decît prescria regula
mentul... După ce a 
învățat contabilitatea 
la Lisabona pe soco
teala patronilor, el a 
revenit la vocația lui 
principală de supra
veghetor dur și chiar 
crud al muncitorilor 
de pe o mare planta
ție în regiunea Madi
na. După numai un 
an, în 1965, a fost re
marcat și cooptat ca 
agent special în poliția 
colonială. Se spune că 
Eduardo nu e străin 
de arestarea și împuș
carea a peste 40 de 
muncitori portuari

Vizita delegației

LONDRA 14. — G=r=ir 
tul Agerpres. L~ Bâdescw. 
mite : Tovarășii D=r: □ f 
cu, membra supieaxi »1 Ct 
tu lui Executiv, al Cc&<-
tetului Central al P.CJU 
Ștefan. prim-adiuDct zl 
secției intemațiouak p CC « 
P.C.R-, Împreuna cu 
gan. ambasadorul Regashlk-n So
cialiste fa M-fct Bott-
nie. an avut mknuii • ta£.țacv 
cu tovarășii John GoDm. 
general al PorftidiiJa- Cororc«£ 
din Marea Bntamr. și Wod-
dis, membru al Po
litic al Corni tetuhri Esecatri 
Partid ui ui Comunist dm Mam 
Britame. și îr4uJ DepartaxMXtn — 
internapc^* as PwîiAiku Cotaw 
nist din Marra Brit»se. An fieK 
discutate problem»* țwrvmd «*- 
tiile bilaterale fimse cele daca 
partide, yîrrcusi și 
mi$£Âri« mmmiTUr aw *ai 
i n tem sțimsale

In Siâra aceferaț: ax?, V4 
Pun gan, amb^adoral

in Anglia
Ședința Prezidiului

liliot-

C.C. al P.C. din Cehoslovacia
i a ^sta âe promise ca
EtoW preparate
t ftt ifl CM*c. la unele 

tx*.colaje, ciorapi etc.
Ararea pre^jrMor cu a- 

«e î-făptuiește ca o 
eirantă a reformei e- 

gecerale și a măsu- 
îru Cv^soudare. avînd 

• *eoț) crearea unui nivel al

W *

rrU’-*rik>r a gaps
r.tatJe guatemaleze 

mAmzI excepționale 
de se.. ritate pentru a îm- 
poaSsea maujfestapde și mitm- 
gurJe de protest împotriva pre- 

lui Rockefeller la Ciudad 
de Guatemala. Deși Departa
mentul de stat a dezmințit la 
Washington știrile privind faptul 
ci Rockefeller a hotarit să ră- 
mînă numai cîteva ore în capi
tala guajemaleza de teama ma
nifestațiilor antiamericane, agen
ția U.P.I. relevă că înalta perso
nalitate americană a părăsit ae
roportul sub o puternică gardă 
militară, cortegiul automobile
lor ministeriale fiind suprave
gheat din aer de elicoptere.

Presa guatemaleză critică în 
unanimitate felul în care a fost 
organizată această vizită, subli
niind că cele cîteva ore petrecute 
de Rockefeller la Ciudad de 
Guatemala sînt cu totul insufi
ciente pentru a putea lua cunoș
tință de necesitățile reale afe 

ri pentru a proceda la un 
ri cn repre- 
rnatemalez.

A trecut o lună de la data la care conflictul peruvîano-ameri- 
ean — declanșat de naționalizarea decretată în octombrie 1968 de 
guv eroul dc la Lima a proprietăților societății petroliere nord- 
Mericanc International Petroleum Company — atinsese punctul 
cultainant du tind relațiile dintre cele două țari pînă în pragul 
rwpluzii, și o soluție încă nu a fost găsită. După ce timp de o 
iimafcale dc an între Lima și Washington a avut ’ **-—
j hîchs război al notelor și declarațiilor publice, 
â-s/ie exercitate de S.U.A. asupra guvernului dc 
să ■■ larma comretă a represaliilor, prin intrarea î 
i - Hiclenlooper-Amendment" — care prevec 
nd ai etnnomic și a importurilor americane din stf

i I proprietăți americane, nu ajung, în termci 
* taț emenUre Juridică", convenahilă S.U.A., a c 
dr 9 aprilie alima deci ca o sabie a lui Damocles i 
K K*»r S.U.A cu Peru — și prin aceasta eu a 

nerii ane care nu-și ascunsesem simpatia 
kă. Două xizile la Lima ale reprezentant 
telui Nixnn. John Irwin, în perioada imed 

•r dalii falidice dr 9 aprilie, nu au reușit sa aducă 
Da pa cu as se ^Ge, la înapoierea la Washington, 
i «pasta deci: un singur clement pozitiv și anume 
tarilor de la Lima dc a începe tratative cu 
4. -.1 anei soluții. Prin renunțarea S.U.A. la

■ le dr amendamentul Hickenlooper — care, d 
lînaro. in cazul cind negocierile vor eșua — conflictul 
faza publica spectaculara, intrînd în cea diplomatică, 

_ ___ nă. Nu este vorba deci nicidecum de o lichidare a 
d ra Jbl ri riuinaj de un transfer al acestuia la masa verde.

FMfcaa.tarxra.it să păstreze tăcem asupra desfășurării negoci- 
f hf apj nii și asupra rezultatelor lor. Pe lingă aspectul dificul- 

s ia striasă legătură cu acesta, trebuie relevat și cel al impor- 
taatri pe rare ■ au aceste tratative pentru ambele tabere. Căci în 
wc ■ - - află "-""ri pretențiile financiare reciproce (690 milioane
di y ifWwi cerute de Peru pentru exploatarea ilegală a zăcămin- 
Irfar tale petrolifere de către I.P.C., de o parte, refuzul achitării 
acedei i^tae 5: contrarele adică rea a 120 milioane dolari drept 
ri^praiațiî peabj bunurile sale expropriate de guvernul peruvian, 
de reala] Lă parte1, ci fi interese majore de altă natură. Pentru 
Peru, rezultatele negocierilor nu pot fi despărțite de linia politică 
generală a noului guvern de asigurare a suveranității naționale, a 
dreptului de proprietate asupra bogățiilor solului și subsolului 
sân. drept pus îu cauză dc acordul de concesionare din 1922 
care — la Lima — a fost contestat și combătut drept inegal și 
dezavantajos încă de la încheierea sa. Nu mai puțin importante 
sint rezultatele tratativelor pentru S.U.A., căci, după împotmoli
rea Alianței pentru progres", conflictul cu Peru risca sa ducă la 
o deteriorare și mai pronunțată a relațiilor S.U.A. cu America 
Latină. Concepția președintelui Nixon cu privire Ia însănătoșirea 
relațiilor interamericane sintetizată în lozinca „Trade, not âid“ 
(comerț, nu ajutor) — tinzînd la o înlocuire a ajutorului economic 
prin comerț și cooperare — și pe care Nelson Rockefeller o va 
expune guvernelor respective în cadrul turneului în capitalele 
sud-americane — este pîndită de amenințarea de a se naște 
moartă, avînd în vedere pericolul ca exemplul peruvian să 
găsească imitatori dacă negocierile vor da cîștig de cauză Perului, 
sau de a «pori și mai mult suspiciunile sud-americane față de S.U A. 
daca se va recurge totuși la sancțiuni- In afara cazului cind ami- 
narea sancțiunilor și negocierile ar reprezenta o simplă manevră 
politică subtilă (în speranța ca opoziția interna din Peru va 
duce la răsturnarea actualului guvern de către grupările reac
ționare — posibilitate tare nu este exclusă în America-Latină), 
dilema americană este vădită.

BAZIL ȘTEFAN

Ffi

MM

Expoziția

„Automati

zarea1969“
AFLUENȚĂ DE VIZITATORI 
LA STANDUL ROMÂNESC

le „alegeri” (în 19661 
cu un loc in parlamen
tul portughez si en 
funcția absolut ficti
vă de „secretar gene
ral al administrației 
din Guineea”. Dapă 
cum se vede, rapida 
ascensiune a iui Edu
ardo Confer e menită 
să servească drept 
test al „bunelor inten
ții" ale autorităților 
coloniale. promisiune 
pentru ceea ce Lisa
bona numește ..o oare
care autonomie și au
toguvernare". Se pare 
însă că

„D ’ale Carnavalului 
la „Theatre de France

Ansamblul 
cia Sturdza 
București a 
..Theatre de 
„D’ale Carnavalului", 
I.L. Caragiale. Spectacolul a 
avut loc în cadrul stagiunii 
1969 a Teatrului Națiunilor. 
El va fi prezentat în fiecare 
seară la „Theatre de France” 
pînă la 17 mai inclusiv.

Spectacolul s-a 
de succes, actorii 
fiind rechemați în 
rlnduri la rampă.

In sala „Petit Odeon" a 
avut o întîlnire între per
sonalități ale teatrului fran
cez și artiștii Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra". A- 
ceastă întîlnire a fost orga
nizată si condusă de Paul 
Louis Mignon, responsabi
lul emisiunilor teatrale de 
la Radio-televizianea fran-

„deputatalui

Teatrului „Lu- 
Rnlandra" din 
prezentat la 

France" piesa 
dc

bucnrat' 
români 

repetate

n cmRniele 
CTK. — au

«ir statun
fti spre rezol- 

principale, 
pen’.ra limita- 

fondurilor pentru 
> roTLTZ-JCtu industriale : se 

t» mai multă strictețe
lOairea ftXjdurilsr din buge- 
'f-e «îat ; se va acorda o aten- 

reglementări! evo- 
*: salariilor m corelație cu 
«-tia producitei și producti- 

▼tta^i muncii,
★

■'ia C T K. anunță că D!- 
cehă și slovacă pentru 
iu aprobat, pe baza ho- 
guvemului federal al 
5i a guvernelor națio- 

prețurilor cu 
unele produse

recțiA- 
prefiri 
tlrl-ni 
R-S.C. 
nale. majorarea 
■mănurr.u] la ____ r_____
industriale și alimentare. înce- 
pind de la 14 mai 1969, in pro
porții variind între 5 și 49 la 
șuti Potrivit înțelegerii cu 
Consiliul Central al Sindicate
lor. precizează agenția C.T.K., 
in anul 1969 nu vor fi majorate 
prețurile la principalele pro
duse alimentare, la îmbrăcă
mintea si încălțămintea pentru 
copii, chiriile, tarifele la gaze 
ri electricitate etc. O dată cu 
aceasta, se reduc preturile în 
proporția da 3 plnă la 25 la

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
delegația de activiști ai Con
siliului General AR.L.U.S., con
dusă de Iun Mararn. secretar 
general al Consiliului, vicepre
ședinte al Camjietulni de Stat 
pentru Culturi ța Artă, a vizi
tat mauanleul lui V. I. Lenin 
din Piața Sașie. Au fast vizitate, 
de asemenea. ■auumente isto
rice și arkiteeturale din Krem
lin.

După-amiară. membrii dele
gației AR.LU.S au făcut o vi
zită la CaHhinatul avicol din 
localitatea Gleteev, în apropiere 
de Moscova.

Italian, pentru ieșirea din stare 
de criza permanentă în care 
s-a aflat acest partid de la Con
gresul sau din toamna trecuta 
— s-a declanșat miercuri dupâ- 
amiază, odată cu începerea la 
Roma a lucrărilor Comitetului 
Central al P.S.I. Cu o jumătate 
de oră înainte, s-a consemnat, 
în cadrul unei ședințe a Direc
țiunii partidului — primul act 
formal al crizei prin prezenta
rea demisiei secretarului națio
nal, Mauro Fcrrî, exponentul 
așa numitei „majorități de 32 
la sută".

tor de cuvînt militar biafrez la 
Orlu, precizînd totodată că în 
urmă cu două zile s-au desfă
șurat lupte deosebit de violente 
de-a lungul căilor de acces către 
fostul centru administrativ U- 
mhahia. Potrivit declarațiilor 
purtătorului de cuvînt, trupele 
federale nigeriene au pierdut în 
cursul acestor lupte peste 1 000 
de oameni și cîteva zeci de au
tovehicule.

rești s-a încheiat
rea ape? ta col ul ui
nez“.

La spectacol aj
Sava Ganovski.
Biroului Adunării

fost prezent! 
președintele 

____________ Populare a 
R.P. Bulgaria. Dimilar Petkov, 
vicepreședinte al 
pentru 
zentanti ai Comitetului 
prietenie și relații 
străinătatea si ai 
Afacerilor Externe 
Bulgaria. Au fost 
asemenea. Nicolae 
basadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia și alți membri 
ai ambasadei.

Comitetului 
Cultură și Artă, repre- 

pentru 
culturale cu 
Ministerului 

din R.P. 
prezenți. de 
Blejan, am-

•• O SCRISOARE a grupu
lui țărilor scandinave 
O N U. a 
noștința reprezentanților 
O.Si.U. ai unor țări din Eu
ropa occidentală în legătură 
cu propunerea pri*” if de
semnarea candid ^M^Baces- 
tei zone geogr» 
de președint sesiunii
Adunării Genei„.T a O.N.U. 
din toamna lui 1970. Pentru 
înalta funcție figurează deja 
numele ministrului de ex
terne al Austriei, Kurt 
Waldheim. Țările scandinave 
propun însba ca in această 
funcție să fie desemnat 
Hans Tabor, fost ambasador 
al Danemarcei la O.N.U. și 
președinte al Consiliului de 
Securitate în timpul conflic
tului arabo-israelian din iu
nie 1967, sau 
ministrul de

• ÎN BAZA ÎNȚELEGERII 
reciproce, la 19 mai va avei 
loc la Leningrad o întîlnire 
neoficială între Alexei Kosigbin, 
președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S., 
konen. 
anunță

• AGENȚIA M.T.I. anunță că 
un consorțiu alcătuit din nouă 
bănci din Anglia, Canada. Fran
ța, Italia, sub conducerea lui 
,,Banck of London and South 
America" a acordat Ungariei 
un credit pe cinci ani în valoare 
de 15 milioane dolari pentru fi
nanțarea dezvoltării industriei 
sale de aluminiu. După cum a- 
rată agenția citată, programul 
de dezvoltare al acestei indus
trii, prevăzut pe o perioadă pînă 
în anul 1985, prevede investiții 
importante, în primul rînd pen
tru dezvoltarea extracției de 
bauxită, producției de alumină, 
de semifabricate din aluminiu 
și, concomitent, pentru extinde
rea capacității industriei de pre
lucrare.

La expoziția internațională 
„Automatizarea — J969" din 
parcul Sokolniki din Mosco
va, numeroase firme și între
prinderi de comerț exterior 
din 23 de țări, printre cart 
Anglia, Austria, Belgia, Bul 
garia, Cehoslovacia, Dane
marca, B. D. Germană, R. F, 
a Germaniei, Elveția, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Po
lonia, România, Ungaria, U- 
niunea Sovietică, S.U.A. pre
zintă în pavilioane și stan
duri naționale, precum și pe 
mari suprafețe de expunere in 
aer liber, cele mai noi reali
zări în domeniul, mijloacelor 
de automatizare și tehnică de 
calcul.

In standul Republicii So
cialiste R*'—‘ ‘ 
rile noa 
rior exp 
nică. A 
prezintă 
mul elec 
tomată. ■ 
setă, apt 
Fabrica 
to moți zar 
glării p 
lente per.
variație t 
triali. Dii 
România 
plectÂ de 
trai oare. 1 

cah 
converioa
Chiar de la deschiderea ex
poziției, standul României 
a înregistrat o mare aflu
ență de specialiști și vi
zitatori. Pavilionul Româ
niei a fost vizitat de K. A’. 
Rudnev, ministrul construcți
ei de aparate, mijloace de au
tomatizare și sisteme de co
mandă al U.R.S.S., M. V. 
Nesterov, președintele Prezi
diului Camerei Unionale de 
Comerț, și de alte persoane 
oficiale. La intrarea în păci 
lion, oaspeții au fost salutați 
de Victor lonescu, președin 
tele Camerei de Comerț a 
României. Oaspeții au făcut 
aprecieri elogioase la adresa 
calității execuției, caracteris
ticilor tehnice superioare și 
finisării exponatelor româ
nești.
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