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cu reacție ale forțelor noastre 
armate.

au mai 
genul ce-

In laboratorul de fizică. Elevi ai clasei a X-a a ' Liceului „Nicolae Bălcescu 
din Cluj

u

(Agerpres)

Conferința de presă

„In întrecere" (Călan — secția furnale) Foto: ION CUCU
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Tunisiei la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Foto: O. PLEC AN

în fața situației deo- 
bit de critice a calității 
pieselor turnate din fon
tă și oțel, organizația 
U.T.C. din atelierul de 
modelărie al Uzinei „In
dependența“ — Sibiu a 
propus, în primul trimes
tru al anului trecut, 
inițierea unor consfă
tuiri între secțiile cola
boratoare în care să se 
analizeze cauzele nea
junsurilor existente și 
să se ia măsuri cores
punzătoare. Ședința ca
re a avut loc Ia 25 mar
tie 1965, și care a în
trunit pe toți tinerii din 
sectorul metalurgic, a 
avut un deosebit ecou 
în uzină, rezultatele 
practice ce-i-au urmat 
rămînînd încă vii 
memoria oamenilor.

Comitetul U.T.C. 
angajat atunci să orga
nizeze periodic consfă
tuiri între tinerii din 
secții adiacente, la care 
să ia parte ingineri, 
maiștri, controlori de 
calitate, și care să dez
bată în primul rînd pro
blemele legate de con
tribuția fiecărui tînăr la 
locul său de muncă în 
vederea ridicării nivelu
lui calitativ al produ
selor, transformînd 
„procesul calității“ în
tr-un eficient schimb de 
experiență, un mijloc

de perfecționare a cu
noștințelor profesionale 
ale tinerilor și, în ace
lași timp, într-un pri
lej de creștere a răspun
derii pentru calitatea 
muncii fiecăruia. De 
altfel, așa ne-a și fost 
recomandată inițiativa 
aceasta de către Comi
tetul orășenesc Sibiu al 
U.T.C.: tineri modelori 
sau forjori îi cheamă pe 
proiectanți și discută cu 
ei ; turnătorii pe mode
lori, cei de la prelucrări 
— pe turnători și pe 
forjori, și așa mai de
parte.

Mărturisim că ne-am 
pregătit un bloc-notes 
destul de gros în care să 
consemnăm roadele a- 
cestei inițiative. Dar în 
uzină, carnetul s-a me
tamorfozat într-un... sac 
mare, pentru că, la rin- 
du-i angajamentul co
mitetului U.T.C. a deve
nit „pomul lăudat“. Din 
efervescenta acțiune de 
la 25 martie 1965 iniția
tă de uteciștii din mode- 
lărie n-a mai rămas de- 
cît o dulce și frumoasă 
amintire. Un amănunt 
ne-a atras atenția : în 
conferința de alegeri a 
comitetului U.T.C., mo- 
delorii — prin secreta
rul organizației de ba
ză U.T.C., Vasile Sopa,

și tînărul maistru Vasile 
Gîndilă — au arătat că 
este necesar ca iniția
tiva să fie repusă „pe 
linia de plutire“ și răs- 
pîndită în toate organi
zațiile U.T.C. din uzină.

— De la alegeri au 
trecut aproape șapte 
luni; de ce nu s-a dat 
curs propunerii modelo- 
rilor de a se generaliza 
metoda inițiată de ei ? 
— am întrebat pe tova
rășii din 
U.T.C.

— Nu prea 
fost cazuri de 
lor care au dus Ia ana
liza din anul trecut. A- 
tunci situația era prea 
critică... — ne-a răs
puns tovarășul inginer 
MIHAI COSTEA, res
ponsabil cu producția și 
calificarea în comitetul 
U.T.C.

întrebarea l-a găsit 
nepregătit pentru că 
nici nu s-a gîndit să 
reanimeze inițiativa mo- 
delorilor, cum de alt
fel nu s-a gîndit nimeni 
din comitetul U.T.C. A- 
preciem totuși recepti
vitatea tovarășului ing. 
Costea la contraargu- 
mentul nostru că logic

Vineri la amiază a pără
sit Capitala Maiestatea Sa 
Imperială Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

Suveranul Iranului a fost 
însoțit de la reședința sa pînă 
la aeroport de Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe traseu, au salutat călduros 
pe Șahinșah. La aeroport se 
aflau Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Ștefan S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale, membri ni Consiliului de 
Stat, miniștri, conducători de 
instituții centrale, oameni de 
știință șj cultură, generali, zia
riști. Erau prezenți'șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport, co
mandantul batalionului de o- 
noare a prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. în 
semn de salut au fost trase 21

salve de artilerie. Șahinșahul 
Iranului și președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au trecut 
în revistă garda de onoare a- 
liniată pe aeroport. înaltul 
oaspete își ia rămas bun de 
la persoanele oficiale aflate 
pe aeroport și de la șefii misi
unilor diplomatice.

Numeroși locuitori ai Capi
talei aclamă călduros pe Su
veranul Iranului. Pionierii îi 
oferă flori.

înainte de a se sui în avion, 
Maiestatea Sa Imperială Mo- 
hammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr și-a luat rămas bun de 
la președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, de la pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer. Din 
ușa avionului, Șahinșahul Ira
nului răspunde cordial salutu
rilor celor prezenți la aero
port.

Pînă la frontieră, nava aeri
ană a Maiestății Sale Imperi
ale a fost escortată de avioane

★
Șahinșahul Iranului a tri

mis președintelui Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, o tele
gramă în care se spune :

Părăsind teritoriul Republi
cii Socialiste România, țin să 
vă mulțumesc în mod deose
bit pentru primirea călduroa
să și minunata ospitalitate 
care ne-au fost rezervate atît 
de către Excelența Voastră cît 
și de către valorosul popor 
român și conducătorii săi.

Duc cu mine amintirea unei 
călătorii de neuitat și urez ca 
strînsa colaborare economică 
și tehnică statornicită între 
cele două țări ale noastre să 
se dezvolte din ce în 
mult.

Formulez din toată 
cele mai bune urări 
fericirea Excelenței Voastre, 
precum și pentru progresul și 
prosperitatea mereu crescînde 
ale poporului și națiunii ro
mâne.

ce mai

inima 
pentru

partea ■ 
Ministerului Învățămîntului ■

la dezbaterea Consiliilor învățămîntului superior, de cul
tură generală, profesional și tehnic, din zilele de 2 și 3 iunie 
a.c., au fost puse unele probleme privind îmbunătățirea sis
temului de absolvire a școlii generale, examenului de matu
ritate, precum și a concursurilor de admitere în școlile de 
tip mediu și în învățămîntul superior.

Ca urmare a schimbului de păreri și a propunerilor făcute, 
pentru a evita paralelismele și supraaglomerarea elevilor, 
Ministerul învățămîntului a stabilit următoarele măsuri:

1. Să se renunțe la examenul de absolvire a școlii generale. 
Elevii care au absolvit clasa a VUI-a vor primi certificatul 
de absolvire a școlii generale.

2. Concursul de admitere în școlile de tip mediu se va 
desfășura la datele fixate (între 22—29 iunie la liceele de 
cultură generală și la liceele de specialitate ; între 4—12 
iulie la școlile profesionale), la materiile anunțate anterior 
(limba română și matematică), la care se adaugă pentru li
ceele de cultură generală un examen oral de istoria patriei 
(clasa a VlII-a).

3. Examenul de maturitate se va desfășura la datele a- 
nunțate (17—29 iunie) conform programelor publicate, la 
următoarele discipline :

— La secția umanistă — limba și literatura română (scris 
și oral), o limbă modernă sau limba latină (scris și oral), 
precum și o disciplină la alegere — istoria patriei, biologia 
sau filozofia (numai oral) ;

— La secția reală — limba și literatura română (scris și 
oral), matematici (scris și oral), precum și o disciplină la 
alegere — fizica, chimia sau biologia (numai oral).

La concursul de admitere și la examenul de maturitate în 
școlile și secțiile cu limbile de predare ale naționalităților 
conlocuitoare se susține și un examen de limbă maternă, 
respectiv de literatură și limbă maternă (scris și oral).

4. Concursul de admitere în instituțiile de învățămînt su
perior se va ține la datele și pe baza programelor ce se vor 
anunța. Concursul va consta din examene Ia două discipline 
de profil (cu probe scrise și orale).

în dimineața zilei de vineri, 
Maiestatea Sa Imperială, Mo- 
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, a 
primit la reședința sa un grup 
de ziariști români și a răspuns 
întrebărilor care i-au fost 
puse.

Șahinșahul a transmis cu 
acest prilej poporului român 
cele mai calde urări de feri
cire și prosperitate în numele 
său personal și în numele po
porului iranian.

La întrebarea pusă de Mircea 
Rădulescu, redactor șef al 
ziarului „România liberă“, 
privitor la impresiile pe care 
le are în urma vizitei în țara 
noastră, Șahinșahul a spus că 
cele văzute i-au dat posibi
litatea să-și formeze o imagine 
foarte clară despre România. 
La uzinele, marile unități in-

dustriale și celelalte realizări 
pe care le-am văzut cu ochii 
noștri — a spus oaspetele — 
izbitor este că au fost înfăptu
ite într-o perioadă de timp 
relativ scurtă. Am găsit în 
țara dv o economie cu un bun 
echilibru între industrie și a- 
gricultură.

La întrebarea lui George 
Ivașcu, redactor șef al revistei 
„Lumea“, privind perspectiva 
dezvoltării, în continuare, a 
relațiilor dintre România și 
Iran, Șahinșahul a subliniat 
că au fost realizate progrese 
în dezvoltarea acestor relații. 
Desigur, se poate face și mai 
mult în domeniul industriei, 
tehnicii și culturii — a spus 
oaspetele. Dv aveți lucruri 
care nouă ne folosesc, iar noi 
avem posibilitatea să vă fur-

ÎNFIINȚAREA LICEELOR

OE SPECIALITATE

I
I
I
I
I
I
I

activelor I 
Român, Iionio x*_ ”
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Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au hotărît 
ca, începînd cu anul școlar 1966—1967, pe baza Directivelor 
celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist F ~~ 
să se înființeze licee de specialitate (industriale, agricole, e- 
conomice și pedagogice) cu durata de 4—5 ani.

Rețeaua liceelor de specialitate va fi publicată în ziarele 
„România liberă" și „Scînteia tineretului“ din 5 iunie a.c.

Examenele de admitere în aceste licee se vor desfășura cu 
începere de la 22 iunie a.c. ... ,

Legea de organizare a liceelor de specialitate va fi supusă 
spre dezbatere apropiatei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România. (Agerpres)

De zeci de ori pe zi deschi
dem și închidem robinetul 
pentru apă; învîrtim comuta
torul și odaia se luminează cu 
electricitatea produsă de pu
terea apei în marile hidro
centrale ; ne așezăm la masă 
și mîncăm legume cultivate 
prin irigații; în fiecare an 
mergem la mare și ne bron
zăm trupurile, întinși pe ni
sipurile de aur... Apa, lichid 
banal și totodată ciudat, năs
cut din amestecul a două gaze 
ușoare, apa care domină ca 
întindere suprafața ovală a 
globului pămintesc și repre
zintă mai mult de două treimi 
din volumul corpului omenesc, 
apa pe care Heraclit o consi
dera, alături de pămînt, aer și 
foc drept cărămida fundamen
tală a materiei, ei bine, apa 
constituie azi unul din cele 
mai prețioase materiale pe 
care ni le oferă natura. (Ca 
să nu mai vorbim de previzi
unile savanților atomiști care 
afirmă că apa va deveni în 
viitorul depărtat cel mai pre
țios combustibil terestru 1)

Au trecut două milenii de la 
construirea primei lucrări hi
drotehnice de amploare pe te
ritoriul geografic românesc 
(Apolodor din Damasc) pînă la 
apariția celor două moderne

laboratoare bucureștene pen
tru cercetarea puterii latente 
a apelor : Institutul de studii 
și cercetări hidrotehnice 
(I.S.C.H.) și Institutul de stu
dii și proiectări hidroenerge
tice (I.S.P.H.).

sănătatea apelor rîurilor prin 
epțirarea apelor reziduale in
dustriale, aduc soluții noi în 
alimentarea cu apă potabilă a 
orașelor și centrelor industri
ale, proiectează digurile rvului 
port constănțean, sau studiază

LABORA TOARELE
APELOR

Cină la ora primului ascul
tați buletinul cotelor apelor 
gîndiți-vă la sutele de cerce
tători ai I.S.C.H.-ului care au 
colaborat la întocmirea lui, la 
miile de posturi voluntare de 
măsurătoare distribuite de-a 
lungul albiilor fluviilor și nu
rilor. Și tot lucrătorii acestui 
institut sînt cei care adinceșc 
plaja de la Eforie făcînd să se 
retragă apele mării, asigură

condițiile optime ale scurgerii 
apei în galeria de fugă a ba
rajului de pe Argeș. Dar, cele 
mai importante lucrări, care îi 
preocupă de cîțiva ani pe cer
cetătorii institutului sînt cele 
legate de sistematizarea nodu
lui hidroenergetic și, de navi
gație Porțile de Fier, lucrare 
de mare amploare constructi
vă. In uriașa hală laborator a 
institutului, printre numeroa-

machete reprezentînd 
fragmente din albiile rîurilor 
pe care se realizează construc
ții hidrotehnice, dominante 
sînt miniaturile dunărene din 
zona Turnu Severin. Prima 
impresie pe care ți-o oferă 
ambianța laboratorului este 
cea a platourilor de filmare 
într-un studiou cinematogra
fic. Nu este deloc comparația 
de rigoare a reporterului obiș
nuit să colaboreze la rubrica 
„cronică de film“ ci purul a- 
devăr. Machetele realizează o 
totală identitate nu numai a 
parametrilor fizici (cote, vite
za apei etc.) ci și a peisajului, 
avînd certe virtuți de decor 
cinematografic. Zeci de pro
iectoare luminează în perma
nență fluviul miniatural, iar 
un veritabil operator de ima
gini fixează pe pelicula cine
matografică de 16 mm, evolu
ția valurilor, nașterea curen- 
ților, deplasarea nisipurilor 
sau pietrișului. Am aflat cu 
toții la jumătatea lui aprilie 
de închiderea batardoului (di
gului provizoriu care deviază 
apele Dunării pentru a se rea

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit vineri în audiență pe 
Mahmoud Maamouri, ambasa- (Agerpres)

Telegrame de condoleanțe

ATANASIE TOMA

(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
Maurer au primit din partea 
tovarășilor L. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
N. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și A. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. următoarea 
telegramă :

în numele C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., precum și în 
numele nostru personal, vă ex
primăm profunde condoleanțe 
în legătură cu catastrofa fero
viară din țara dv care a pro
vocat jertfe omenești.

Vă rugăm să transmiteți 
compasiunea noastră frățească 
familiilor celor loviți de acea
stă nenorocire.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer au 
primit din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, urmă
toarea telegramă :

în numele poporului bulgar 
și al meu personal exprim cea 
mai profundă compasiune 
Partidului Comunist Român, 
Guvernului Republicii Socia
liste România și poporului fra
te român în legătură cu ma
rele accident de cale ferată 
care a avut loc la 31 mai.

Vă rog să transmiteți sin
cerele noastre condoleanțe fa
miliilor celor care și-au pier
dut viața în acest accident.
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n decalog a) 
spectatorului ?1

Să existe oare în adevăr 
o lege scrisă, care să regle
menteze relațiile dintre 
spectator și spectacol și să 
stabilească eventual niște 
penalități ?

Firește, asemenea lege nu 
există.

Atunci, titlul pe care 
l-am așezat in fruntea rln- 
durilor de față anunță și fă
găduiește că ne vom ocupa 
aici — despre ce ? Căci, 
după cum ne asigură Ana- 
tole France, „numai sancti
tățile lor, doctorii bisericii 
tratează cu rivnă și cu lux 
de amănunte despre ceea 
ce nu există". Or, in ce ne 
privește, nu ne-am învred
nicit încă a dobindi vreun 
doctorat ecleziastic.

Lege scrisă nu se află, 
așadar. Insă, una uzuală, 
subințe/easă, ființează, are 
circulație, și cată să fie res
pectată. Cuprinde și penali
tăți. Deși nu amenință cu 
nici o detențiune, penalită
țile sint severe in ordine, 
morală, cu grave amendări 
ale conștiinței personale. 
Iată „decalogul" despre care 
ne propunem să vorbim in
tr-o suită de articole, suită 
pe care o inaugurăm acum.

Se naște necesitatea de-a 
trata atare subiect, deoarece 
se ivesc, ici și colo, încăl
cări ale acestei legi nescri
se. încălcările, cum vom ve
dea, le săvirșesc cînd fami
lia. cind școala, cind făuri
torii de spectacole, cind cri
ticii teatrali, cind însuși 
spectatorul. Si apoi, unii, 
dacă nu cei mai mulți spec
tatori sint atif de tineri incit 
n-au prididii să ia cunoștin
ță articol cu articol, para
graf cu paragraf, de pome
nita lege nescrisă. Nu e ni
mic infamant în această ti
trară neștiință. Se știe doar 
că muritorii, spre deosebire 
de zeița Pallas Athena, 
care s-a născut din creierul 
lui Y.eus gata inarmată, nu 
se nasc gata invățați.

Pentru inceput, pentru, 
cum se spune, intrarea în 
materie, se impun elteva ge
neralități.

Un fapt e bine stabilit : 
spectacolul e alcătuit, in li
nii mari, din trei elemente : 
autorul, interpretul, publicul. 
Împotriva unora care cred 
altminteri, publicul spectator 
face parte integrantă din 
spectacol. Am cădea In tru
ism dacă am mai constata 
ceea ce de mult e constatat,

anume, că spectacol fără pu
blic nu există. Capătă, din 
cind in cind, aer de noutate 
numai Întrebarea : în ce mă
sură și in ce fel participă 
publicul la spectacol? Vom 
dezbate la timp această la
tură a lucrului. Deocamdată, 
ne mulțumim a aminti că 
spectatorul in mod tacit ori 
de-a dreptul exprimat, for
mulează o serie de pretenții 
legitime față de făuritorii 
spectacolului. Să i se ofere 
un spectacol frumos, pasio-

său, nu numai interpretul e 
silit, pentru a-și dobindi 
arta, să urmeze ani de-a rin- 
dul cursuri de specialitate. 
Pentru a Înțelege un specta
col, pentru a ști cum să 
participe la un spectacol, 
și publicul e dator să În
vețe. Unii socotesc de cuvi
ință să-și ciștige această în
vățătură, văzind și făcind, 
adică incepind să frecven
teze spectacolele și pe mă
sură ce le frecventează. Fi
rește, e și acesta un mijloc,

de prilej de-a cheltui tim
pul cu care n-ai ce face. A 
fost și este unul din mijloa
cele prin care omul iși ex
primă intrebările lăuntrice, 
suferințele, bucuriile, idea
lurile.. E drept: de-a lungul 
istoriei sale, spectacolul a 
fost cind ridicat in sla
vă, cind denigrat, 
doți, 
stat ori l-au pus 
pul 
sprijinit, Iăudindu-1.
de pildă, in timpul Renaște-

mozoli,

infamiei,

in
Sacer- 

oameni de 
la stil- 

l-au 
Dacă,

ori

semenea, „stricător de mo
ravuri". D’Alembert replica: 
„Spectacolele privite nu
mai ca amuzament, pot fi 
și așa îngăduite omului, cel 
puțin ca o jucărie pe care 
o dai copiilor bolnavi. Dar 
nu sint doar o jucărie, sint 
lecții utile deghizate sub a- 
parența desfătării" și con
chidea că „teatrul e o școală 
de moravuri și virtute". 
Fără îndoială, disputa s-a 
Încheiat cu birunța enciclo
pedistului D’Alembert.

nant, convingător și nu unul 
care să provoace indiferen
ța, dacă nu chiar căscatul, 
însă reciproca nu e și ea 
valabilă ? Adică, făuritorii 
de spectacol nu-s și ei în
dreptățiți să aibă anume pre
tenții de la spectatori ? De 
pildă, e drept să i se pretin
dă publicului să nu ridă cind 
ar trebui, poate, să lăcri
meze sau invers, să nu fișiie 
programul tocmai cind tă
cerea încordată a sălii e 
mai intensă, să nu plescăie 
cu vigoare cind Romeo și 
Julieta se sărută cu gingășie 
și cu. suavă vibrare interioa
ră, și așa mai departe,

Desigur, nu numai autoru
lui i se impune să-și însu
șească tehnica meșteșugului

Lascăr Sebastian

dar poate nu 
piet, cel mai 
caută și află 
tor de comportare 
de-a păși 
spectacole. Aceștia sini, de
sigur, mai înțelepți. Oricum 
ar fi. fără o învățătură — 
prealabilă sau pe loc, urmă
rind ce fac ceilalți — nu se 
poate.

Spectacolul e o necesitate 
a sociabilității umane. El a 
apărut odată cu intlia civi
lizație. cit de primară va fi 
fost. N-a fost niciodată un 
simplu joc (chiar dacă a fost 
un joc de începuturi), un 
simplu divertisment, un soi

nr. 22 din 2 iunie
1966

în acest număr al săptăml- 
naiului Uniunii Scriitorilor ci
tim cîteva articole substanțiale. 
Aurel Martin scrie despre re
centul volum al Iui Marin So- 
rescu („Moartea ceasului“) iz
butind o incursiune penetrantă 
In universul acestui poet de o 
excepțională noutate. Continu- 
ind dezbaterea asupra mijloa
celor și obiectivelor criticii, re
vista publică intervenția doctă 
a lui Adrian Marino (Obiect și 
metodă) și opinia lui Ion Pas- 
c.adi asupra judecății de va
loare („Dacă „inefabilul" nu 
poate ii cuprins în concepte 
decît cu oarecare aproximație 
nu există nici un motiv de a 
renunța ia acestea în numele 
spontaneității necontrolate și 
al subiectivismului'). Satisfacții 
rare procură lectura unui arti
col (inedit) scris de Tudor 
Vianu. Chestiunea asupra că
reia șe întreabă T. Vianu. („Ce 
este un mare scriitor ?’) este 
oricînd de mare interes, 
punsurile și argumentele ce se 
pot da constituindu-se 
pedagogie socială de un bine
făcător efect asupra publicului 
cititor, „Este la urma urmei ex
plicabil — scrie Tudor Vianu 
•— ca succesul printre contem
porani să nu fie măsura mări
mii operei și a unui autor. Mo
tivele succesului literar nu 
slut totdeauna estetice. In com
punerea unui răsunător succes 
scriitoricesc intră uneori imita
ția, alteori satisfacția unei cu
riozități de un ordin oarecare, 
alteori măgulirea unei stări ge
nerale a sensibilității publice 
Succesul este o stare de auto
sugestie colectivă".

Care este semnul 
marii opere, dacă nu 
succesul sau chiar 
perfecțiunea ei ? : 
„Dar măreția, adevă
rata măreție, este 
In literatură o dimen
siune umană. Ea ne 
scoate în față o per
sonalitate etică de 
însemnătate, lucrînd 
asupra noastră în 
chip hotărîtor. Există opere care 
smulg aprobarea noastră în 
timp ce le parcurgem fără să 
lase în noi o urmă mai adîncă, 
fără să ne răscolească și fără 
să ne modifice. Marile opere 
sint însă acelea care ne lasă 
altfel decît eram mai înainte, 
opere care seamănă cu chipul 
lor de-a lucra asupra noastră 
cu experiențele cruciale ale 
vieții, cu lucrurile sau cu du
rerile care șl-au imprimat a- 
dînc urma lor în alcătuirea 
noastră. Mari în adevăr sint 
numai aceste opere..." Reflec- 
tiunile profesorului Vjanti au 
datul de a stimula exigentele în 
raport cu ușurința cu care, u- 
nțori, entuziasmul dinții, sau 
alte motive, ne fac. să acordăm 
calificative nemeritate, cerce
tări pretențioase, exagerat de 
insistente, asupra unor valori 
care nu acționează asupra 
noastră „cu experiențele cruci
ale ale vieții, cu lucrurile sau 
ca durerile care și-au imprimat 
adîne urma lor în alcătuirea 
noastră*. Fără nici o tăgadă ne
cugetată, ierarhia valorilor u. 
nel literaturi n-ar mai li utili 
în afara acestui criteriu esenți
al după care pot fi recunoscut! 
scriitorii mari de cel mici.

râs-

lntr-o

cel mai corn- 
fericit. Alții 
modul trebui- 

înainte 
intr-o sală de

rii italiene, un Savonarola, 
călugărul ajuns stăpinitor al 
Florenței, a interzis specta
colele 
toare 
schimb, 
a ținut 
mare fast, chiar in interio
rul Vaticanului, o comedie. 
In vremurile premergătoare 
Revoluției franceze, se cu
noaște polemica acerbă din
tre Jean Jacques Rousseau 
și D’Alembert privitoare la 
spectacole. Ca și fratele flo
rentin, autorul Contractului 
social căuta să demonstreze 
nocivitatea morală a spec
tacolului și-l decreta, de a-

profane ca „strică- 
de moravuri", in 
papa Leon al X-lea, 
să se reprezinte cu

Atena antică se mindrea 
cu panatenee/e. olimpiadele, 
și spectacolele sale. Istori
cul grec Thukydides atribuie 
marelui Perikles, la începu
tul războiului peloponeziac, 
o cuvintare in care omul 
de stat laudă constituția 
democratică a Atenei /de
mocrație, firește sclavagis
tă). Un scurt pasaj al aces
tei cuvintări merită să fie 
reprodus: „Am dat spiritu
lui nenumărate prilejuri de. 
a-și odihni eforturile prin 
jocurile și festivitățile, noas
tre anuale... Orașul nostru 
e deschis tuturora; nici o 
lege nu îndepărtează nici pe 
străini de la instituțiile și 
spectacolele noastre“.

Platon a definit republica

ateniană ca „teatrocțafle". | 
$i nu în deridere. Pentru că _ 
tot el e acela care, Întrebat B 
de tiranul Denys al Siracu- 
zei, cum să iacă să ințelea- I 
gă cel mai bine arta guver- ® 
nării a Atenei, i-a trimis, să a 
le studieze, comediile lui I 
Aristofan. Se deduce de aici B 
că filozoful grec, ca și mai I 
tîrziu, enciclopedistul fran- I 
cez, socotea dramaturgia lu- n 
cru util, încărcat de învăță- B 
furi și recunoștea puterea ® 
binefăcătoare a spectacolu- I 
lui. E adevărat că Perikles, R 
după ce a slăvit spectaco- » 
lele ateniene, a socotit, a- I 
tunci cind a incepițt să sub
stituie autorității] legilor B 
propria sa putere, crescindă, | 
că e bine să interzică re
prezentarea comediilor. De- B 
sigur, pentru că nu puține ” 
comedii, printre care ale lui I 
Cratinos, Eupolio și ale lui B 
Aristofan însuși, au luat in 
răspăr tendința lui spre dic- I 
latură. Interzicerea insă a I 
iscat protestele vehemente _ 
ale poporului atenian. Și, B 
după trei ani, dictatorul a ■ 
fost silit să ridice inter- n 
dicția.

Istoria vine astfel să con- » 
firme necesitatea permanen- I 
tă a spectacolului.

tn vremile noastre și cu ■ 
deosebire intr-o republică | 
socialistă cum este țara | 
noastră, spectacolul a căpă
tat un rol și mai important, B 
și mai util, și și-a doblndit | 
un preț deosebit. Prețul e- ■ 
fortului special care se ada- g 
ugă celui general pentru in- I 
frumusețarea și luminarea | 
vieții noastre de fiecare zi. _

De aceea se cuvine să-l B 
păstrăm respect.

In ce fel ? Articolele ur
mătoare vor încerca, în li- I 
mitele date și cu mijloacele B 
ce le avem, să elucideze B 
întrebarea.

cu mNOI, TINERII URARE

Și

CINEMATOGRAFE

Și noi iubim, mereu, iubiți sîntem ; în singe 
Noi, tinerii, ne recunoaștem cald 
împurpuratul zbor ai steagului ce strînge 
Tot ce-i mai bun în noi și tot ce-i mai înalt.

Noi, tinerii: curenți de bronz și liniște, pe mare. 
Ni se alege-n scoici auzul și trăim frumos.
Ni-s mușchii poate strîmți și în schimbare 
De adolescenți, ca trestia ; mai lung însă vislim. 
Mari urme de corăbii ne apleacă țărmul, 
Apa-n lopeți ajunge cu noi pe înălțimi.

Cuvintele-și cer dreptul de clopote și sună
Mai întîi pe inimi și apoi se-aud 
Cu case-n larg, cu punți și o furtună 
Le-nseninează-n trepte sunetul cerut 
Și noi iubim, mereu, iubiți sîntem ; răsare 
Din tălpi pămîntul cînd ne întilnim
Noi, tinerii! — și munți ni se mai nasc ; nn soare 
,Tur-împrejur, cu ochii, ne reazimă-n destin.

Cuvintele-și cer dreptul de clopote și sună
Mai întîi pe inimi și apoi se-aud ;
Bat stelele în poarta sufletului bună,
Ochii aprind, afară, lumi cu un sărut
Și noi iubim, mereu, iubiți sîntem ; pămîntul 
O casă-și face lingă noi, rotund 
Trecem ca mirii-n alb la sărbători
Ca mirii-n alb și albe ecouri ne răspund.

.  ■ '■     . ..T..- -a»,».,.  „,w _

ROMANUL NOSTRU 
ILUSTRAT ■ : •*

de M. Sadoveanu
REZUMAT : Prin agerimea și vitejia celor doi frați Jderi, Simion șl 

Ionuț, încercările dușmanilor din Lehia de a-l lura pe Catalan, ralul 
năzdrăvan, si a-l Iun pr Alr-xlindrel ostatic n-au avut sorti de izbînrlă.

Focuri pe culmi. Dinspre partea pustiei tătarilor se vestește zvon 
mohorit. Alergătorii primejdiilor își duc caii în goana cea mare din 
poștă în poștă. Noroadele cunosc astfel că Mamar, împăratul tătarilor, 
și-a scos căpcăunii în pradă asupra lumii.

Brațul din aer, viu: își mîngîie lumina 
Sau umbra poate-a steagului ce-1 sui.
Nu-ncape totuși singură retina
Acest pămînt cu fața și umerii-n statui 
Ca intr-un pantheon poetu-și duce 
De-aceea, tînăr, mîinile pe-un rug, 
Trăiește-un timp cu flăcări la răscruce 
Aniversînd părinții-acolo ca un plug.

De-o parte și de alta, arborii ; pe ziduri 
Creneluri arcuite și fluiere în zori;
Bătuți în lanțuri, ochi; și frunțile în ziduri 
Tîrîte-n scrum șj arse pe gîndurile lor.
Vezi urne în pereți, vezi lacrimi; în clepsidră 
Mișcîndu-se nisipuri, cad stelele în mări.
Cu 'inima de-aceea și-n liniște se intră 
Ca într-un pantheon aici slujind de adevăr.

Istoria-i primește pe luptători din față 
Și face loc în steaguri pentru lucrul lor 
Se fac ochii zi, cuvîntul dimineață 
Rostit spre a fi cirmă și clopot uneori. 
Partidul Comunist ! Rostindu-i numele. 
Și-atita doar să spui lingă destin, 
Istoria-și sărută ca in baladă urmele, 
Pe luptători primindu-i din față, cu lumini.

Partidul Comunist, destin în sus, el însuși 
AI miilor de oameni ce-s bărbați, 
Corabie aici de luptători cu brațul 
Și fruntea ca o apă repede-n Carpați; 
Născîndu-se pe sine și pe alții, 
Virtute stînd la nașterea pe steag 
A lucrurilor mari prin care generații 
Iși arcuiesc pe umeri Dunărea în larg.

Veronica Cernucanu și Ni
colae Toma in premieră a-
rădeană cu „Șantajul" de

Irwing Shaw

Foto : AGERPRES

VIAȚA STUDENȚEASCĂ
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Țară în Mai, luna cu mustul în flori, al zăpezii 
Care în muguri fierbinte ascute culori 
Și lună de trecere-n zbor către zeița 
Cu fructe, numindu-se vară ; aur în zori, 
Miere în Mai și în Iunie — adine, și în Iulie, 
Dar mai cu seamă în August, mereu, 
Țară, primește luminile; trup de petunie, 

de zăpadă în munți; apă din curcubeu
In
Și
Cum i se spune la noi, în podgorie, 
Zodia vinului vesel și aromitor —

Septembrie, luna culesului, prima, 
în Octombrie — a doua, luna bătrînilor or

Primește-ne lauda, țară; griul în brazde 
Pînă în Noiembrie scurt mirosind a pămînt, 
Și primește-ne, țară, luminile — albastre 
Largi anotimpuri de om și primește-ne 
Țară, cuvintele ; fluvii cum sînt — 
Mîinile-ți dau pe de-a-ntregul ocol 
Și-n Decembrie, iar, în Ianuarie — lunile 
Ca de oglindă în alb, pentru umărul gol —

Și în Februarie — puntea din nou pentru 
Marte — care în muguri ascute culori 
Și lasă un viscol frumos spre zeița 
Cu fructe, numindu-se vară ; aur în zori, 
Miere în Mai și în Iunie — adine, și în Iulie 
Dar mai cu seamă în August mereu, 
Țară, primește luminile ; trup de petunie 
Și de zăpadă în munți ; apă din curcubeu.

Măria sa Ștefan Vodă încălecase pe harmăsarul său alb, semn că 
va ieși la război I

Șteian îi mustră pe cei doi juni, Alexandrei și Ionuț, pentru faptele 
lor necugetate de la Ionășeni.

— Rămîi în iața mea ca să te privesc — îi zise măria sa lui Ale
xandrei. Asta a iost răsplata străduințelor și dragostei mele I Ai pus 
între domnia ta și mine ascunziș și minciună.

Coconul domnesc se cutremură de lacrimi.
—• Măria ta, iartă-mă pentru greșala ce am săvîrșit.
— Trebuie să te iertăm I Alexandre, căci ești copilul nostru. Insă 

întristarea rămîne în noi ca un vierme, asemenea greșală putea să-ți 
aducă pieirea.

Apoi Ștefan se întoarse către fratele lui Ionuț.
—■ Vrednicule slujitor Simion, pentru fapta lui ascunsă și prefăcută 

se cuvine să luăm acestui iecioraș capul. Insă i-1 lăsăm pentru vred
nicia lui, dar cu mîhnire ne vedem silit a-l depărta de Curtea noa
stră. Să-l ții o vreme la ispășire și la post, așa cum vom face noi cu 
liul nostru.

Remarcăm cu satisfacție apa
riția unor noi și interesante ru
brici ale revistei Asociațiilor 
studenților, ciștigind astfel o 
plăcută varietate, tot mai adec
vată cerințelor vieții și activi
tății studențești. Observăm in
tenția revistei de a da interven
țiilor sale un caracter mai ope
rativ, mai sesizant, instituind 
rubrici a căror „ritmicitate" va 
fi, desigur, nedesmințită (Argus, 
Sarcini — Confruntări, Tribuna 
studențească, Etc..., Sport). O 
evoluție promițătoare, plină de 
efecte lăudabile, a rubricii 
„Confidențe" se Întrevede Încă 
de pe acum. Părerile exprimate 
aici, întrebările și răspunsurile 
încredințate cu sinceritate re
vistei iac posibili perspectiva 
unor dezbateri profunde, eare

deja 
ah- 

viata 
unor

merită cu prisosință un mai în
tins spațiu.

De asemenea, este binevenită 
inițiativa — anunțată
— de a pregăti pe 
solvenții liceelor pentru 
de student prin editarea
pagini speciale cuprinzind ar
ticole semnate de cadre didac
tice universitare, observații a- 
supra deficiențelor semnalate 
în pregătirea candidaților din 
anii precedenți, interviuri cu 
conducători ai instituțiilor de 
invățămirit superior din toată 
țara, profiluri ale facultăților, 
consultații și recomandări, un 
ghid al admiterii etc.

Semnalind spiritul creator 
care animă pe redactorii revis
tei — lucru vizibil in inventi
vitatea tinerească ce-și tace 
tot mai mult loc tn cele 12 pa
gini ale publicației studențești
— ne permitem să observăm

și faptul că „prea multă... in
ventivitate" nu e întotdeauna 
necondiționat rodnică. Propu
nem unei atenții mai insistente 
a redactorilor „Vieții studen
țești" accentuarea spiritului 
director care să adune dispa- 
rența rubricilor și 
imprime vioiciunii, 
rului alert al 
unitatea unei 
întotdeauna majore.
văm, de asemenea, că la accen
tuarea caracterului compozit 
in dauna unității variabile, con- 
trebuie din cînd in cind și stilul 
unor pagini altfel inspirat bote
zate.

Toate acestea sint, de bună 
seamă, simple observații de 
lector care urmărește cu inte
res și, de cele mai multe ori, 
cu satisfacție paginile revistei 
studențești In vădită ascensi
une.

care să 
caracte- 

ansamblului 
problema! ici 

Obser-

SERBĂRILE GALANTE — In 
completare, Congresul sindi
catelor 1966 —

rulează la Patria (orele 10; 
12,151 14,30; 16.45( 19 ; 21,15), 
București (orele 8; 10; 12;
14,15; 16.30; 18,45; 21), Flamu
ra (orele 8; 10,15; 12,30, 14,45; 
17, 19.15, 21,30).

TREI PAȘI PE PĂMÎNT 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30, 13,45; 16, 18,30; 21).

NOAPTEA IGUANEI
rulează Ia Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,30; 11,45; 14i 
16,30; 18,15; 21).

OMICRON
rulează la Luceaiărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Bu- 
zești (orele 14; 16,15; 18,30 — 
grădină ora 20,30), Capitol ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 — 
grădină ora 20,30), Grădina 
Doina (ora 20,15).

DE LA 7 LA 12
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30).

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13.45, 16,15; 18,45; 21,15), 
Feroviar (orele 8.45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), com
pletare Vizita în Republica 
Socialistă România a președin
telui Iosip Broz Tito ; Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20); In completare 
Vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip 
Broz Tito; Melodia (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); In
completare 1 Mai 1966.

SOȚIE FIDELA — în comple
tare Pescari amatori —

rulează la Victoria (orele 8,45i 
11; 13,15; 15,30; 18,15; 20,45); 
Floreasca (orele 9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Central (orele 8,45» 
111 13,15; 15.30: 18, 20.30);
Aurora (orele 9: 11.15: 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45). Clubul Uzi
nelor ..Republica" orele 15; 
17,30-, 20).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Ciulești (orele 10,30; 
15,30,- 18: 20.30): în completare 
1 Mai 1966; Bucegi (orele 8.30:

11; 13,30; 16, 18,30; 21) ; In 
completare al VIII-lea Congres 
al U.T.C.

ZILELE FILMULUI DE ANI
MAȚIE

rulează la 
17,30; 20).

PRINȚESA PAUNIȚA
rulează la
14, 16;

Union (orele 9 I 11;

10, 12,Doina (orele
18.15, 20,30)

ILUSTRAȚIE LA DON 
JOTTE — BUHARA 
RALI" — DUMINICA LA 
ȚARA — PRIVELIȘTI CAR
PATINE „URSUL" — ȚARA 
ORCHESTREI —

rulează la „Timpuri Noi" — 
orele 10 -21 în continuare.

DUMINICA la new york 
rulează la Dacia (orele 9,45; 
14,15 continuare — 16,30;
18.45; 21)

OPERAȚIUNEA „I" — In
completare, Palatul vechi — 

rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(orele 16, 18.15)

NU PLÎNGE, PETER — cine
mascop — în completare 
Energia —

rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

PARCAREA INTERZISĂ — 
cinemascop — Orizont știin
țific nr. 1 —

rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20); în completare Mic 
roman.

DEPĂȘIREA — în completare, 
Și acum puțină... gimnastică 

rulează la Unirea (oțele 15,30; 
18).

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop — Ori
zont științific nr. 1 —

rulează la Grivita (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21),
Volga (orele 9; 11,15; 14,15; 
16,30; 18,45; 21); în completare 
Vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip 
Broz Tito.

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ —

rulează la Flacăra (orele 10; 
16 18 15, 20 30)

VVINNETOU (seria a Il-a) în 
completare — Cînd iarna 
triumfă —

rulează Io Vitan (orele 16i 
18,15. 20.30).

Televiziune
SÎMBATĂ 4 IUNIE 1966

18,00 : Aspecte de la con
cursul internațional de 
nastică — transmisiune 
Sala Dinamo.

19,00 : Telejurnalul; 
Pentru copii : in pas de dans ; 
19,30: Școli de animație din 
întreaga lume ; 20,00 : Tele-en-

gim- 
de Ia

19,10 :

ciclopedia ; 21,00 : Parada ve
detelor ; 21,20: Actualitatea
cinematografică ; 21,30 : An
tena este a dumneavoastră ; 
22,15 : Filmul „Sfintu“ ; 23,05 :. 
Telesport; 23,20 : Telejurna
lul ; 23,30 : Buletin meteorolo
gic ; 23,35 : închiderea emi
siunii.
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Umilit, ionuț n-are somn lingă bădița Simion.
— Ce iac ? oftă ei. Insă Jder cel mic nu întreba ce are de făcut in 

lucrarea de arme care se pregătea. Nici nu-și Închipuia că n-are să 
mai fie în viață, căci 20 de ani nu e vîrstă ci nemurire. Se temea că 
poate să-i lipsească Nasta, suflată la o parte de mînia domnească. 
Ar ti doar o scăpare pentru Nasta : să o răpească tătarii — din 
ghiarele zmeilor șl căpcăunilor nu se teme el, Ionuț, că nu n va 
putea scoate.

Tătarii atacaseră. Oastea lui Șteian li strinsese între văi de dealuri 
și-i irămînta și-i mistuia. Cetele tătărești erau minate în luptă de fiul 
jianului, Emin Sidi Mamac.

Fiul Hanului rămase cu puțini slujitori în preajmă.
lncordîndu-și arcul, Ionuț Păr-Negru întrebuință asupra adestora 

meșteșugul său de vînălor ; pe cei clțiva loviți îi lepădată făli în 
ripă ,■ ceilalți se răzlețiră. Atuncea apropiindu-se din lături Ionuț șl 
cu Simion zvlrliră juvățurile. Calul tătarului fu smucit îndărăt șt 
căzu. Feciorul Hanului, a iost supus și întors spre culme, de unde 
Șteian Vodă avea priveliștea bătăliei. Domnul lăudă pe Simic-n cu 
plăcere, iar spre Ionuț surise în treacăt iără să-l-laude și aproape fără 
să-l, vadă. Dar Ionul n-avea nevoie d? laude, cînd în sufletul luj se 
zbateau glnduri neliniștite. Ce s-o fi îniîmplat cu Nasta?

Adaptare de GHEORGHE SUCIU 
Desene de MARIN PREDESCU

(VA URMA)



PREZENT Șl PERSPECTIVĂ

ÎN MESERIA DE ZOOTEHNIST

R
ezoluția adoptată la cel de al XlII-lea Congres 
al U.T.C. recomandă tinerilor de la sate să-și 
dăruiască întreaga lor putere de muncă întă
ririi și dezvoltării unităților agricole socialiste. 
Organizațiile U.T.C. din cooperativele agricole de 
producție să îndrume tinerii către locurile de 
muncă unde se simte mai multă nevoie de pri
ceperea și brațele lor viguroase, tinerești, să-i 
ajute să îndrăgească și să pătrundă în tainele

noilor meserii ale satului.
Este o cinste pentru un tînăr să fie recomandat să mun

cească în sectoarele cheie — zootehnie, legumicultură, po
micultură — acolo unde pasiunea împletită cu setea de a 
studia constituie condiții absolut necesare.

Ecoul pornit din sala Congresului s-a amplificat mereu 
mai intens, alimentat de izvorul adeziunii tineretului con
știent că astfel își aduce contribuția la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid cu privire la modernizarea agriculturii, 
la creșterea producției agricole.

Iată un grăunte din marea holdă care dă roade mereu mai 
bogate — activitatea tinerilor zootehniști de la cooperativa 
agricolă „Unirea“ din Segarcea.

• Cele nai convingătoare argumente
• „Meseria o îndrăgești muncind“
• învățătura - un proces continuu
• Fereastră spre viitor

Profesia de îngrijitor <1« 
animale are la cooperativa 
agricolă „Unirea"-Segarcea și 
alte valori ce nu pot fi cu
prinse în cifre. Redăm un caz. 
Gheorghe Mărciuică. Cine era 
el pînă acum 3—4 ani ? Era 
harnic, sociabil, se remarcase 
prin ceva ? Nimeni, nici chiar 
vecinii nu l-au putut portre
tiza. Era un anonim. Cine e 
acum Gheorghe Mărciuică ? 
La întrebare îți dau răs
puns prompt și copiii: e 
un îngrijitor fruntaș. Se 
vorbește de el în ședințe, 
fotografia lui și-a „rezer
vat“ un loc permanent la 
panoul de onoare. Oamenii îl 
salută pe stradă, ridicîndu-și 
pălăria. Uteciștii din zooteh
nie l-au ales secretar al or
ganizației de bază. Din ges
turi, din vorba lui domoală, 
tînărul acesta modest, obișnu
it, și-a înscris numele prin
tre oamenii de prestigiu ai 
comunei, prin perseverența și 
dragostea lui pentru meserie, 
prin muncă.

Profesiei de crescător de 
animale i se acordă în statul 
socialist drepturi statornice, 
prețuire și stimă.

Toate aceste atribute ro
buste o recomandă celor care 
își îndreaptă privirile către 
poarta ei, deschisă permanent 
hărniciei, demnității, tinereții.

★
Planul de perspectivă al co

operativei agricole „Unirea" 
cuprinde la fiecare capitol, ca 
o continuare a drumului ascen
dent, valori impresionante. A- 
ceastă „fereastră spre viitor" 
deschisă cu matură chibzuință, 
cu realism și cutezanță, chea
mă și îmbărbătează, dînd în
făptuitorilor ei înzecite forțe.

Pînă în 1970, de pildă, sec
torul zootehnic înși va dubla 

, efectivele de animale. Mîndria 
cu care vorbesc tinerii zo
otehniști despre treptele viito
rului, izvorăște din siguranța 
înfăptuirii lor, din hotărîrea 
și încrederea fiecăruia. Tînă
rul brigadier Florea Peța ne 
desena cu degetul pe ori
zont conturul construcțiilor 
sectorului în anii următori, 
în continuarea celor două 
grajduri noi deja ridicate 
pînă la acoperiș. Dar ni 
s-a vorbit mai ales despre

— Intr-adevăr renumele Segarcei e legat 
de viticultură. In prezent însă, via are un 
„concurent“ serios — zootehnia.

— Oare așa sa fie, tovarășe contabil ?
—• Să punem mina pe creion... Luăm în 

calcul ultimul an — 1965 : 1 223 449 lei veni
turi din creșterea animalelor — sub un milion 
din viticultură (nu luăm în calcul seceta, 
care ne-a dat peste cap baza furajeră). Oa
menii însă prin eforturi mari, printr-o grijă 
deosebită față de fiecare furcă de lucernă 
sau braț de coceni, au redus mult urmările 
acestei calamități.

— Printre cei ce merită laudele dv, sînt și 
tineri ?

— Da, majoritatea. Mai precis v-ar putea 
spune tovarășul Jianu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe cooperativă.

— 51 din 70 — intervine secretarul comite
tului U.T.C. — cu o vechime de patru ani în 
medie.

51 de tineri au pus cu nădejde umărul lor 
viguros la ridicarea celui mai tînăr sector, a 
cărui vîrstă nu depășește cu mult vechimea 
lor medie în meserie. In 1959, la constituirea 
cooperativei agricole, nu exista nimic din

moderna așezare cu 18 grajduri simetric ridi
cate, în care apa proaspătă vine neîntrerupt 
pe conducte, iar becurile electrice se aprind 
în fiecare seară. De la o vacă, atunci, s-a 
ajuns azi la 150; de la doi porci, la peste 
1000; de la cîteva oi la aproape 1500. Pentru 
fiecare vițel, pentru fiecare miel a fost ne
voie de pricepere, de răbdare, de atenție, de 
muncă. „Pe fiecare treaptă urcată spre suc
cesele cunoscute azi, spre cele de mîine, cei 
51 de tineri își înscriu numele cu majuscule"

— ne mărturisea cu vădită emoție tovarășa 
Zenaida Manciu — inginer zootehnist.

Iată ceea ce ne-a reținut lingă semnatarii 
înfăptuirilor cu care se mîndrește întreaga co
operativă agricolă. Ne-am întreținut cu mulți 
dintre ei, ca la o adevărată „masă rotundă". 
Fiecare și-a spus părerea deschis, înfățișînd 
fapte, împliniri, greutăți, gînduri de viitor, 
împărtășind din propria experiență, învățînd 
de la ceilalți.

Le dăm cuvîntul...

pa ei mult mai mică decît 
în celelalte. Femeile mai în 
vîrstă și de 4—5 ani la fer
mă vin să o întrebe „cum 
scriu cărțile că trebuie să 
facă ba una, ba alta“.

GHEORGHE JIANU — 
secretarul comitetului 
U.T.C.

— Ne întrebați ce i-a 
apropiat pe tineri de a- 
ceastă meserie de îngriji
tori de animale. După mi
ne, pasiunea pentru o 
muncă se naște și crește 
atunci cînd îi guști frumu
sețea, practicînd-o. Numai 
că pînă să-i pătrunzi far
mecul trebuie să vrei s-o 
practici, știind dinainte cît 
de cît ce anume îți poate 
oferi. Către sugerarea aces
tor perspective ne-am în
dreptat noi atenția. Nu a 
fost, desigur ușor, pentru 
că mai Ia început, și la noi, 
munca de îngrijitor era pri
vită ca în trecut — eh! vă
car, porcar, cioban — nici 
o scofală. Trebuia să adu
cem argumente împotriva 
acestei concepții. Ne-au a- 
jutat foarte mult tovarășul 
președinte și tovarășa in
giner zootehnic. înainte de 
a fi președinte, tovarășul 
Ristea a lucrat în sectorul 
zootehnic. L-am invitat și 
ne-a vorbit adesea la adu
nările noastre generale des
pre această profesie. De 
multe ori luam 5—6 băieți 
și mergeam împreună în 
sector. Ne făcea adevărate 
demonstrații practice. Ne 
dovedea, de fapt, că mese
ria de îngrijitor cere anu
mite calități de ia cel ce 
o practică. Nu o dată tova
rășa ingineră, stînd de vor
bă cu tinerii în adunările 
generale sau pur și simplu 
acolo unde îi întîlnea, le 
vorbea despre succesele și 
satisfacțiile celor care în
drăgiseră munca de zoo
tehnist și lucrau deja în 
acest sector.

Am cîntărit de fiecare 
dată bine omul pe care 
urma să-1 recomandăm. 
Dacă avea voință și pute

re de muncă, dacă îi plă
cea să învețe din cărți și 
din experiența celor cu ve
chime în meserie, dacă ne 
puteam deci, baza pe el. 
Recomandarea o făceam în 
adunările generale ale or
ganizației. în cîteva cuvin
te le spuneam uteciștilor ce 
anume ne-a determinat să-l 
propunem pe cutare sau 
cutare. Deci, de la acest 
prim pas, tînărul creștea în 
ochii celorlalți. Aprecieri
le noastre îl bucurau, dar 
în același timp îl făceau să 
înțeleagă răspunderea pe 
care o are pornind în noua 
sa muncă. Și dacă la înce
put trebuia să-i căutăm 
noi, după un timp ne cău
tau ei. Desigur, s-au mai 
făcut și greșeli, am mai 
întîmpinat și unele necazu
ri. Cu ani în urmă, cîțiva 
au lucrat puțin în acest 
sector, și-apoi s-au întors 
în brigăzile de cîmp. Dar 
cel care rămîne un timp, 
nu se mai poate deslipi de 
meserie. Să vă spună și 
ceilalți...

ION F. ANGHEL — în- 
grijitor-mulgător.

— Acum patru ani, după 
2—3 săptămîni era gata 
să plec. Să fiu sincer, mi 
se părea foarte greu. Zil
nic să îngrijesc 15 animale 
nu era ușor, mai ales că 
nu aveam nici îndemînare. 
Am fost la tovarășul preșe
dinte cu cererea în mină. 
Parcă-1 văd. S-a uitat la 
mine foarte nedumerit : 
„Cum, măi, Anghele, toc
mai tu ?! Zău că nu mă aș
teptam. Ce vor spune cei
lalți ? Ce va spune organi
zația de tineret care te-a 
recomandat ca unul dintre 
cei mai buni ? Eu zic să te

mai gîndești... Treci și pe 
la socotitori să vezi cîte 
zile-muncă ai tu față de 
cei de la cîmp..."

Imediat a venit la mine 
Jianu — secretarul comi
tetului U.T.C. îți amintești, 
tovarășe Jianu ? Eu n-am 
să uit asta niciodată. M-ai 
întrebat: „Ce-am auzit
despre tine e adevărat ?“. 
Știam despre ce e vorba 
și mi-era și mai rușine. Nu, 
zic eu, m-am răzgîndit. „Ai 
ceva necazuri, spune ?“. Ce 
era să-i spun, că fug de 
greu ? N-am zis nimic. Și 
am rămas. După un timp, 
mi-am dat seama de gre
șeala pe care aș fi făcut-o. 
Acum n-aș schimba mese
ria mea pentru nimic. Am 
atîtea mulțumiri. Treptat, 
treptat, vacile pe care le 
îngrijesc arată mai bine, 
dau mai mult lapte, (acum 
nu are decît 8 în lotul său). 
Vițeii sînt sănătoși și cresc 
văzînd cu ochii. Și apoi, 
închipuiți-vă, cu laptele 
muls de mine într-o zi, pot 
fi hrăniți aproape 1 000 de 
copii în fiecare dimineață. 
E puțin?..

IULIANA RISTEA — 
tehnician zootehnic.

— Vorbim de dragoste 
pentru meserie. Aș dori să 
vă relatez o întîmplare. A- 
:um o lună, tovarășului Ma
rin Mitrancă, medicul i-a 
recomandat să-și schimbe 
locul de muncă. începusem 
să ne interesăm de alt om. 
După două-trei zile a venit 
la conducere. „Rămîn, nu 
mai căutați pe nimeni. 
De-aia am muncit atîta, să 
le dau pe mîna altuia ? 
Parcă doctorul nu mai gre
șește...

Iată că, aș zice eu, pa

siunea — magnetul me
seriei au fost mai puternice. 
Și cred că fiecare ar fi 
făcut Ia fel“.

ION MIRE A — îngriji
tor de viței.

— Să fiți convinsă de 
asta. Mă văd pe mine. Știți 
ce greu îmi este cînd pre- 
luînd un alt lot de viței nu
mai de cîteva zile vine 
timpul să mă despart de 
cei care 6 luni au crescut 
sub mîna mea, pe care 
i-am aliniat și le-am pur
tat de grijă ca unor copii ? 
Și nu pot trece pe lîngă 
grajdurile unde se află a- 
cum fără să-i văd. Cînd îi 
strig pe nume, îmi răspund 
și vin la mine, deși ei au 
trecut de mult sub îngri
jirea altuia.

Ne-au mai fost relatate încă 
alte fapte, episoade, întîm- 
plări. Toate întregesc ideea că 
dragostea față de meseria 
către care au fost îndrumați 
tinerii, cu pricepere, cu răb
dare izvorăște din practicarea 
ei. La cooperativa agricolă 
„Unirea" din Segarcea acest 
fapt se profilează clar în re
zultate. Depășirea planului cu 
172 litri lapte de la fiecare va
că furajată anul trecut, totali- 
zînd 86 000 litri lapte livrați 
statului în plus față de preve
derile contractuale. In prime
le patru luni din anul acesta, 
rezultatele vin să le confirme 
pe cele precedente: 520 litri 
lapte față de 420 plan, cu 
aproape 50 mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

GHEORGHE MĂRCIUI
CĂ — secretar al organi
zației de bază U.T.C. din 
sectorul zootehnic.

— Nu putem spune că 
nu avem rezultate bune. 
Dar depășindu-ne planul 
înseamnă că am făeut to
tul ? Eu cred că nu. Toți 
știm că Gheorghe Logofătu 
o obținut anul trecut de la 
lotul său 17 000 litri, Gheor
ghe Manda 17 600, Ște
fan Dobre 16 000. Noi, cei
lalți, mai puțin. Știu ce 
vreți să-mi spuneți — îi o- 
prește el pe cîțiva care 
încercau să protesteze. Pla
nul e diferențiat pe fieca
re vacă furajată, în funcție 
de rasă, de productivitatea 
ei. Ai animale bune, ai și 
producții mari. Aici vreau 
să ajung. Oare diferenți
erea planului e făcută în 
modul cel mai just ? în a- 
numite zile, de la unele 
vaci se obține lapte sub 
plan, de la altele mult 
peste. De ce ? Ei, acum pu
teți să-mi răspundeți...

ȘTEFAN DOBRE — în- 
gri j itor-mulgător.

— Are dreptate Gheor
ghe. Noi notăm în carnete 
producțiile zilnice de la 
fiecare vacă furajată. Nu 
întotdeauna insă a doua 
zi ținem seama de aceste 
notițe. Și ar trebui să o 
facem neapărat. Să obser
văm atent, zi de zi, ce am 
făcut în plus, sau ce nu 
am făcut, de unde provin 
diferențele de producție de 
la o zi la alta, la aceeași 
vacă. Și mai e ceva. Cred 
că ar fi bine ca și la noi 
să înceapă să se aplice re
tribuția suplimentară în 
funcție de depășirea planu
lui și în mod individual.

însemnări din activitate* organizației U. T. C. de la cooperativa agricolă „Unirea"-Segarcea, 

prirind muaca de stimulare a interesului tinerilor pentru meseria de crescător de animale 
‘ r ___ _____ ________________ ___ '

Ar stimula și mai mult 
oamenii tocmai către acea 
îngrijire diferențiată de 
care vorbeam.

GHEORGHE JIANU
— Ce-i drept, nu ne pu

tem plînge că oamenii nu 
pun tot sufletul în tot ceea 
ce fac. Dar se pare că știm 
încă prea puțin din știința 
asta a zootehniei. Din 70 
îngrijitori, 57 au carnet de 
absolvenți ai învățămîntu- 
lui agrozootehnic de 3 ani. 
Dar putem susține că nu 
mai avem de învățat ni
mic ? Omul nu poate 
spune că a terminat cu în
vățătura, oricit de bătrîn ar 
fi, ori cîtă experiență ar 
avea și indiferent cît de 
bune sînt rezultatele lui.

Noi avem în fiecare joie, 
ziua îngrijitorului de ani
male. Ni se prezintă dife
rite conferințe, filme docu
mentare, aspecte din expe
riența altora cu rezultate 
mult mai bune ca ale noas
tre. Cred însă că ar fi tim
pul să legăm mai mult te
matica lor de munca noas
tră de aici. Această zi să 
devină un adevărat schimb 
de experiență în care să se 
dea răspuns Ia unele între
bări pe care le ridică acti
vitatea fiecăruia dintre noî, 
să ne spunem observațiile 
noastre, să ne străduim să 
dăm chiar soluții în unele 
cazuri.

Ing. ZENAIDA MANCIU
— Eu v-am mai făcut o- 

dată un calcul într-o adu
nare. în fiecare zi, cu fu
rajele necesare uneia din 
vacile îngrijite de Mirea, să 
zicem, se cheltuie cam 10 
lei. Laptele obținut, valori
ficat, ne aduce 34 de lei. 
Dar avem încă unele ani
male care nu sînt ajutate 
să producă 18—20 litri ca 
această „recordistă“. Altele 
abia își acoperă cu produc
ția de lapte valoarea fura
jelor consumate. Ia să ve
dem ; dacă și de la cele 63 
de vaci care au dat anul 
trecut sub 10 litri pe zi, am 
fi muls numai cu 2 litri mai 
mult — și cred că înțelegeți 
că am luat cifra minimă — 
știți oît am fi putut cîști- 
ga ? Socotiți singuri: cam 
40 000 litri.

Calculul simplu șl convin
gător, îi invită încă o dată la 
meditare. Așadar, există mul
te rezerve pentru a căror va
lorificare tinerii înțeleg că le 
revine o mare obligație.

ION MIREA
— Putem da un exemplu 

foarte potrivit. Aici de față 
e Atena Angheluț de la 
ferma de păsări. Nu are ca 
noi 4—5 ani de meserie, ci 
doar un an și jumătate. La 
început, cînd o vedeau me
reu cu o carte în mină, unii 
chiar mai glumeau că „to
cește“. Ea a învățat astfel 
mult mai mult decît la 
cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, anul I, pe 
care le-a urmat. Acum, în 
primăvară, mortalitatea pu
ilor de găină a fost în echi

ILIE RISTEA — pre
ședintele cooperativei a- 
gricole.

— în sectorul zootehnic, 
mai mult decît în alte 
locuri de muncă e nevoie 
de brațe tinere, de minți a- 
gere, dornice să afle în fie
care zi ceva nou, să caute 
răspuns la toate întrebări
le ce-i frămîntă — și nu 
sînt deloc puține.

îndeletnicirea de crescă
tor de animale cere din 
partea celor care au îmbră
țișat-o un mare volum de 
muncă, o însușire rapidă și 
temeinică a recomandări
lor zootehniei. răbdare, 
perseverență, răspundere 
serioasă pentru îngrijirea 
și creșterea animalelor. Și 
cine mai bine decît tinerii 
pot răspunde oricind cu 
calitățile lor acestor înda
toriri ?

oameni, despre cei ce se pre
gătesc să înfăptuiască progre
sia geometrică a efectivelor și 
a producțiilor de mîine. „Două 
sarcini cheie stau acum în 
fața organizației noastre — 
spunea Gheorghe Mărciuică. 
Una — continua specializare 
a actualilor îngrijitori și a 
doua — pregătirea celor care 
vor veni să lucreze în sector. 
Ne dăm seama că pentru a 
obține producții sporite, de la 
an la an, nu mai sînt sufici
ente cunoștințele noastre de 
specialitate, metodele pe care 
le folosim, organizarea activi
tății în general. Majoritatea 
băieților au absolvit cursurile 
agrozootehnice de 3 ani și de 
aceea vom propune ca în 
toamnă să se deschidă pentru 
ei un cerc de specializare, mai 
cu seamă pentru cunoașterea 
și însușirea unor metode care 
au dat cele mai bune rezul
tate în țară și în străinătate.

Pentru cei la care ne gin- 
dim să-i îndrumăm spre 
această meserie, de pe a- 
cum organizăm întîlniri ale 
tinerilor care întrunesc ca
litățile cerute, cu îngrijito
rii de animale cu stagiu înde
lungat în muncă. Ele au loc 
chiar la grajduri și îmbracă 
forma unor discuții intere
sante în care avantajele și 
farmecul meseriei sînt subli
niate în detaliile cele mai 
semnificative, mai convingă
toare“.

Notînd cele ce ne spunea 
secretarul organizației de bază 
U.T.C. din sectorul zootehnic, 
ne gîndeam că numai cîțiva 
ani în urmă aici se discuta 
despre necesitatea însușirii 
unor noțiuni minime, elemen
tare ale meseriei, despre în
tărirea disciplinei în muncă, 
și mai puțin despre organiza
re. Observăm acum trecerea 
într-o nouă etapă, în care se 
ridică problema aprofundării 
cunoștințelor căpătate în 3 ani 
de învățămînt, cînd se vor
bește despre specializare, des
pre pătrunderea în cele mai 
„intime" taine ale profesiei de 
zootehnist.

51 de tineri segărceni — un grăunte din marele lan 
al promoțiilor de zootehniști din anii aceștia — își aduc 
contribuția la continua consolidare a cooperativei lor 
agricole, însușindu-și și practicînd cu pricepere și pasiu
ne o importantă meserie a satului.

M. DUMITRESCU
GH. FECIORU
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• Neasemuită creație electronicii
• De là Alcamenes la Gustave Moreau

GEORGE ENESCU

Bachi Mo-

unde își petrecea puținele-i 
aducea

Cella Delavrancea despre :

preferați... 
La loc de 

frunte ar trebui să stea Wagner. 
Dar pe Mozart îl adora, pe Beet-

hnesCu Iii vfrstd de 24 ani

ln casa aceasta cu mici co
loane, în care zeci de cărți, foto
grafii, tablouri, sculpturi, iți dau 
din primul moment coordonate 
ale vieții literare și artistice de 
la începutul veacului, „amintiri
le" se înfiripă de îndată, inte- 
grîndu-se perfect atmosferei.

Pe pupitrul pianului stă des
chisă partitura tulburătoarei So
nate în Fa diez minor.

Reputata profesoară a atîtor 
generații de pianiști îmi urmă
rește privirile și nu mai așteap
tă nici o întrebare.

— Vezi, îmi pare rău că am 
descoperit tîrziu această funda
mentală creație pianistică enes- 
ciană. îmi aplec adeseori gindu- 
rile spre portativele ei. Există în 
paginile acestei Sonate o fecun
dă lume de idei care poate adu
ce o supremă împlinire oricărui 
mare interpret.
— Dar, așa cum s-a observat, 

Sonata are un etos greu de de
finit. într-atît sînt de contradic
torii stările sufletești pe care le 
reflectă.

— E. adevărat. Dar ascultă Fi
nalul ; e aici o imponderabilă 
nostalgie, o pagină concentrată a 
gravității lirismului enescian. în 
întreaga desfășurare a ideilor mi 
se pare adeseori că găsesc toată 
dragostea lui Enescu pentru Ma-

• Scrutările „geologice“ ale lui Enescu
• Viteza unui nou vehicul -1360 km h

ruca Cantacuzino cu tristețile, 
așteptările, chinurile ei.

— Ați fost, se pare, adeseori 
în preajma familiei Enescu...

— Ani în șir am avut nemăr
ginita bucurie de a participa la 
Serile de muzică inițiate de fa
milia Enescu. Aici la București, 
în cunoscuta casă de pe Calea 
Victoriei, la Sinaia, la Tețcani,

ori 
clipe de odihnă, Enescu
Cîțiva muzicieni și făcea cu infi
nită plăcere muzică. Am cîntat 
astfel alături de el un vast re
pertoriu în. care Ia loc de frunte 
se găseau Sonatele lui 
zart și Beethoven.

— Compozitorii săi
— Nu numai ei.

hoven îl venera, pentru Brahms 
avea un cult.

— Cînd a avut loc primul ase
menea concert comun ?

— De el mă leagă și prima a- 
mintire a lui Enescu. Aveam 17 
arți-și. eram eleva lui Philipp în 
clasa Conservatorului parizian. 
Am fost invitată atunci să cînt 
cu Enescu Sonata lui Franck, E-

nescu era de acum o stea de pri
mă mărime a Europei.

înterpretînd, Enescu visa, plîn- 
gea, se bucura, evoca, oficia. în 
cîntul său el devenea pentru cît- 
va timp Bach, Beethoven, 
Brahms...

— O afirmă chiar el : „Nu este 
un sacrilegiu a te confunda cu 
creatorul unei capodopere... în 
ceea ce mă privește pe mine... 
dacă nu mă transport în 
secolul 18. cînd cînt o sonată de

Bach, dacă nu mă cred Beetho- 
ven cînd atac Sonata Kreutzer 
— am impresia că nu-i pot tăl
măci bine..."

— Am ascultat în ultimele de
cenii pe mulți dintre marii vio
loniști ai lumii înterpretînd So
nata Kreutzer. Nimeni nu-1 poate 
însă întrece pe Enescu. Era în 
cîntul lui 0 retreere unică. Re-

lua de pildă tema în Final cu un 
sunet voalat, trist, cu un inimagi
nabil efect spațial...

— L-ați auzit desigur și pe pia
nistul Enescu...

— Niciodată în public dar de 
foarte multe ori în intimitatea 
familiei. Cînta atunci, (cu fa
buloasa sa memorie), pe dinafară 
acte întregi din operele lui Wag- 
ner. Enescu avea un tușeu cati
felat, un dar de a releva conturul 
vocilor pianistice, un stil și o ști-

ință a pedalării pe care o pot in
vidia toți marii virtuoși.

— L-ați ascultat pe Enescu dl- 
rijînd 7

■— Au fost poate momentele în 
care am avut cea mai profundă 
înțelegere a artei interpretative 
enesciene. Posibilitatea de a a- 
vea un aparat orchestral venea 
în întîmpinarea dorinței sale de 
exprimare polifonică, de adîncă 
și complexă scrutare a lumii so
nore. Din păcate, n-a avut însă 
întotdeauna condițiile necesare 
pentru a se dărui artei dirijorale.

Am ascultat pe toți marii șefi 
de orchestră ai Europei veacului 
XX. Deasupra tuturora mi se par 
că există doi coloși : Furtwängler 
și Enescu.

— Și Toscanini ?
— Incontestabil un mare, mare 

dirijor dar în ritmica lui intuiam 
uneori o uscăciune...

Oricare dintre acei care i-au 
ascultat pe Furtwängler și Enes- 
cu nu pot uita, de pildă, inimita
bila artă cu care ei realizau un 
fortissimo. Dinamica unui ff nu 
însemna pentru Enescu o simplă 
creștere sonoră, ci o pătrundere 
în adîncurile spațiului sonor.

— Am putea spune o răscolire 
geologică...

— Exact. Crescendourile din

Simfonia a IX-a, nu erau o sim
plă exuberanță externară ci o 
dilatare a spațiilor, o penetrație 
„interatomică".

L-am ascultat pe Enescu diri- 
jînd, într-un mod neîntrecut încă 
mi se pare, Simfoniile lui Schu- 
mann, cărora le restituia întrea
ga cerebralitate germanică.

Purtîndu-și necontenit „visul 
interior", Enescu avea fantastica 
putere de a trăi în lumi imagi
nare, de a retrăi și de a ne reda 
istoria capodoperelor artistice. Să 
vă împărtășesc o amintire sem
nificativă.

în anii cînd elabora Oedip, 
i-am scris din Grecia, de la rui
nele vechiului templu din Delphi, 
cîteva rînduri îndemnîndu-1 să 
vină pe meleagurile străvechii 
Elade pentru a sorbi lumea eroi
lor cărora le închina marele său 
imn.

Enescu nu și-a putut permite 
o asemenea plimbare. El nu pu
tea nici cînd părăsi masa de scris, 
estrada de concert, orele de me
ditație.

Enescu citea însă enorm, și cu 
imaginația lui a reușit să recre
eze spiritul elin, fără nici un fel 
de vizite pe țărmurile Greciei. 
Continentul mitologic era în el.

— Și desigur că nimeni nu 
poate atesta mai bine acest fapt 
decît paginile răscolitorului „O- 
edip“...

...în fața partiturilor lui Enes- 
cu, discuția continuă pe îndelete.

Cella Delavrancea aduce me
reu, cu inefabila artă a unui ta
lentat. povestitor, cu magistrala 
știință a unui pătrunzător muzi
cian, date, fapte, idei ce recom
pun în imagini vii momente din 
titanica creație enesciână, . din 
uriașa sa activitate componistică, 
solistică, dirijorală, pedagogică 
închinată muzicii.

IOSIF SAVA

II L
epilog al legen- 
că deznădejdea 
dus departe de 
pe meleagurile 
hiperboreenilor.

ține 
Or-

mo
le* 

orfică,

in codru adîncl, 
neumblați, din 
regiunile locui
te de traci a 
coborît legenda 
unui divin aed 
cu lira ferme
cată — Orfeu. 

în toată lu
mea grecească din secolele 
8—7 î.e.n. se dezvoltă mitolo
gia poeților — personaje inspi
rate de cîntăreți cu haruri a- 
polinice. Puterea cuvîntului 
domnește astlpra făpturilor; el' 
descîntă natura, lecuiește bo
lile sau alungă 
duhurile mor
ții.

în legenda -- 
greacă -figura ' 
primului aed 
purtat de glasul 
lirei capătă 
transparența u- 
nui simbol u- 
niversal. Prin 
perfecta iden
tificare cu vier
sul păsărilor, 
cu strigătul 
modulat, graiul 
lirei și cuvîn- 
tul .orfic ajung 
să supună ori
ce viețuitoare.

într-un mo
zaic din peri
oada romană 
aedul cîntă cu 
gesturi solemne, în

NCICLOPEDIE
va întoarce niciodată capul 
pînă la ieșirea din Hades, 
aedul poate să plece însoțit de 
Euridice. Acum se înșiră pe 
drumul ce urcă de pe tărîmul 
infernal trei siluete cu pași 
măsurați: Orfeu, Hermes, (că
lăuza morților) și Euridice, 
mireasa desprinsă treptat din 
amorțeala frigului veșnic.

Grupul celor trei a inspirat 
unul din cele mai frumoase 
basoreliefuri din antichitate, a- 
tribuit lui Alcamenes, replică 
păstrată în Muzeul național 
din Neapole. Aici, fiecare gest 
are o încetineală la fel de su
gestivă ca o melodie supre-

gesturi solemne. în jurul său 
la distanțe egale, ca într-un 
zodiac, se adună tot felul de 
animale vrăjite de cîntec. Or
feu- le-a îmblînzit și le ține 
sub ascultare. Rainer Maria 
Rillie (în „Sonetele către Or
feu“) a dedus din contempla
rea vieții lăuntrice adevărata 
influență a cîntecului orfic. 
Melodia strunelor pătrunde 
pînă la rădăcina percepției, 
dincolo de obîrșia cuvintelor...

Una din cele mai frumoase 
picturi pe un vas grec din 
secolul 5 î.e.n.- îl arată pe 
Orfeu înconjurat de războinici 
traci. O parte din supușii săi 
se arată speriați de vraja cîn- 
tării.

Destinul tragic al poeziei gă
sește o transpunere minunată 
în legenda iubirii lui Orfeu 
pentru Euridice. Dar într-o 
pajiște unde se plimba cu na
iadele, frumoasa Euridice își 
găsește sfîrșitul prematur : 
cade răpusă de mușcătura unei 
vipere. îndată sufletul ei co
boară la Hades. Pentru tradi
ția literară Virgiliu este pri
mul poet care fixează în Geor- 
gica a IV-a ecoul deznădejdii 
lui Orfeu. Răsună prelung 
stîncile la strigătul driadelor 
care umple văile. Singur cu 
durerea lui, Orfeu rătăcește un 
timp pe firul apelor, apoi se 
încumetă să pătrundă pînă-n 
desișul neguros, care ascunde 
intrarea în Infern. Pe nesim
țite a călcat pragul umbrelor 
și șe înfățișează Proserpinei, 
regina Infernului. Cea mai 
elocventă transpunere muzi
cală a plîngerii lui Orfeu o 
aflăm în opera lui Gluck 
(1762). Cu alte mijloace, dialo
gul lui Orfeu cu Proserpina 
esțe' sculptat în versurile cla
sice din a IX-a carte de Meta
morfoze a lui Ovidiu. Lamen
tația se adresează în primul 
rînd unui tribunal neînduple
cat al Legilor morții...

în viziunea poeților latini se 
aprofundează contrastul : miș
carea lamentației rupe vre
melnic inerția forțelor infer
nale, monotonia pedepselor. 
Danaidele opresc rostogolirea 
butoiului; Sisif nu-și mai îm
pinge stînca, roata condamna
tului Iscion stă și ea.nemiș
cată. Se umezesc pînă și ochii 
Furiilor. în sfîrșit, Proserpina 
se lasă înduplecată : dacă nu

mă.’Mișcările personajelor au 
încremenit tocmai în clipa des
părțirii : Orfeu și-a întors pri
virile .către iubita sa ; îi cu
prinde ușor încheietura mîinii. 
Euridice abia tresare din 
somn ; ridică fruntea, pe ju
mătate ascunsă, de văluri, se 
reazimă o clipă de umărul lui 
Orfeu ; răspunde gestului său 
dar cealaltă mînă o încredin
țează lui Hermes care se pre
gătește s-o ducă înapoi cu 
blîndețe... Dragostea și dorul 
ființei iubite, imboldul reve
derii n-au rezistat prescripții
lor date în lumea de dincolo.

Jean Anouilh a sondat în 
piesa sa Eurydice (1941) toate 
implicațiile acestei nevoi ire
zistibile a jndrăgostiților de a 
se privi în față, de a cunoaște 
fiecare taină pe care o ascun
de prezența celuilalt.

Adevăratul 
dei ne spune 
lui Orfeu l-a 
oameni, pînă 
înghețate ale 
Acolo devine un fel de profet 
al lui Apolon. Acum noua sa 
Vocație religioasă și nostalgia 
exclusivă care-i animă cîntu- 
rile atrag asupra lui mînia 
bacantelor, slujitoarele exta
zului dionisiac. Piere sfîșiat de 
bacante în vremea unor ser
bări orgiastiace. Capul și lira 
sînt luate de apa fluviului și 
plutesc departe însoțite de ar
moniile unui cîntec...

Dintre pictorii care au ales 
diferite 
mente din 
genda 
după Tintoret- 
to, Rubens și 
mulți alții, cel 
mai fidel înțe
lesului auten
tic pare a fi 
Gustave Mo- 
reau. In tabloul 
său, o muză — 
sau poate Eu
ridice — 
capul lui 
feu încrustat ca 
o mască între 
brațele lirei.

Destinul tra
gic al poetului 
care se lovește 
adeseori de 
toleranța 
menilor săi 

fost actualizat în drama 
Tennessee Williams : Suferin
țele unui visător neconformist 
în infernul unui oraș de rasiști 
din sudul S.U.A.

La Eminescu gestul deznă
dejdii lui Orfeu pune capăt 
menirii sale pe pămînt: lira 
este aruncată în larg și de a- 
tunci „marea-nfiorată de su
blima ei durere / în imagini 
de talazuri cînt-a Greciei că
dere / Și cu albastrele ei brațe 
țărmu-i mîngîie-n zadar...

Epilogul legendei se inte
grează astfel în perspectiva 
mileniilor ; se identifică măreț 
cu asfințitul Eladei mitologice.

MIHAIL NASTA
lector universitar

ocalitatea Adamclisi este 
celebră prin complexul mo
numentelor sale legate de 
o decisivă victorie cîștiga- 
tă de împăratul roman 
Troian în anul 102, cu pri
lejul primului său război 
dacic. Locul bătăliei, situat 
la 1,5 km spre nord de sa

tul Adamclisi, este amintit prin vesti
giile a nu mai puțin de trei monumen
te : Trofeul ridicat de Troian, Altarul 
instituit din ordinul împăratului pentru 
comemorarea soldaților romani căzuți 
în luptă și Mausoleul unui ofițer supe
rior care și-a găsit moartea luptind în 
fruntea lor.

Cel mai important și mai impunător 
este Trofeul (latinește Tropaeum), a că
rui ruină cilindrică, înaltă de 12 m 
și avînd un diametru de 30 m, constând 
dintr-o masă compactă de piătre mici 
și mortar, domină 
direcțiile pînă 
la mari distan
țe. In antichi
tate, acest miez 
de zidărie era 
placat cu 
blocuri mari de 
calcar, în parte 
sculptate. Dea
supra sa, în vîr- 
ful unui acope- 

eonic for* 
din solzi 

piatră, se

orizontul în toate

Metopă de pe Troteul de la Adamclisi

Trofeul lui Traian
de la Adamclisi

ridica un. soclu exagonal peste 
care era fixat Trofeul propriu-zis, 
înalt de peste 11 m și format din enor
me blocuri de .calcar care închipuiau 
un trunchi de copac îmbrăcat, ca un 
om, cu armele celor învinși. Tot mo
numentul niăsura o înălțime de aproa
pe 39 m. Pe două laturi ale soclului 
exagonal figura cîte o inscripție care 
arăta că monumentul a fost dedicat de 
Traiah zeului militar Marș Ultdr (Mar- 
te Răzbunătorul), în anul 109 e.n.

Toate piesele de parament s-au pră
bușit în decursul veacurilor. Nu s-au 
păstrat la locul lor decît cele șapte

trepte de la baza corpului cilindric, 
care se văd și azi. Cînd s-au așezat 
turcii in Dobrogea, la începutul seco
lului XV, ruina monumentului le făcea 
impresia unui vechi locaș de cult, iar 
colosalul Trofeu în formă de om înar
mat încă se mai păstră deasupra sa. 
De aceea i-au zis adam-clisi, adică „bi
serica omului", nume păstrat pînă azi 
de localitatea vecină. Cu timpul, peste 
pietrele căzute în jurul ruinei dezveli
te, s-a așternut țărîna. Explorările ar
heologice, prin care au fost scoase la 
lumină, în anii 1882—1894, au fost con
duse de istoricul român Gr. Tocilescu,

Orleu, Buridice, Hermes
MUZEUL DIN NBAP0LE

CEL ULA
FOTOELECTRICĂ

•
Printre primele nume de sa- 

vanti care trebuie citate în le
gătură cu fotoelectricitatea 
este cel al lui Heinrich Hertz, 
care a observat că dacă un fir 
prin care trece curentul elec
tric este 
minoase 
mare de 
electrică 
ternică decît de obicei. Data a- 
cestei observații, perfect inex
plicabile atunci : 1887.

Peste 12 ani, J. J. Thompson, 
care făcea' studii minuțioase a- 
supra comportării acestor fas
cinante particule discutate, de 
savantii vremii, electronii, gă
sește în sfîrșit explicația feno
menului. : lumina^ izbind meta
lul, zmulge din acesta elec
troni.

De fapt, deducția nu era toc-

„izbit" de. radiații lu- 
ce conțin o cantitate 
ultraviolete, scînteia 
obținută e mai pu-

mai exactă. Nu lumina în to
talitatea sa avea acest efect, 
ci mai cu seamă radiațiile ul
traviolete. Dar... pentru ce lu
mina ar fi fost în stare să pro
ducă un asemenea efect ?

Mai întîi, Max Planck a 
presupus că energia se emite 
în cuante. Apoi, Einstein a 
prelungit această ipoteză, pre- 
supunînd că, la rîndul ei, lu
mina este și ea emisă sub for
ma unor 
toni.

Acum, 
clare. Să
placă metalică; datorită „bom
bardamentului" de fotoni, unii 
electroni sînt desprinși din pla
că și astfel eliberați, pOt fi a- 

. trași de un conductor încăr
cat pozitiv. Publicarea acestor 
ipoteze, în anul 1995, de către

particule, numite fo-

lucrurile deveneau 
iluminăm puternic o

Einstein, au făcut senzație în 
lumea științifică. Și totuși, a- 
plicația practică a acestor cu
noștințe apăruse... înaintea 
teoriei. Celula fotoelectrică 
exista deja, sub forma sa cea 
mai simplă. De atunci, s-au 
conslruit celule fotoelectrice 
mereu mai perfecționate; me
talul „bombardat" de fotoni 
(de lumină) este ales printre 
metalele alcaline mai 
le, cum ar fi cesiul.
devine, în acest fel, producă
toare de curent electric.

Inițial, celulele fotoelectrice 
erau mai puțin sensibile decît 
ochiul omenesc. Ulterior, prin 
sistemele speciale de amplifi
care, s-a ajuns la realizarea 
unor celule care, de pildă, sînt 
în stare să distingă lumina 
unei luminări pînă la peste

sensibi-
Lumina

cu colaborarea arheologului german O. 
Benndorf și a arhitectului vienez G. 
Niemann. Deosebit de prețioase sînt 
piesele sculptate cu figuri în relief. 
Formau două grupuri: o serie de 26 
creneluri (din care s-au găsit 23), re- 
prezentînd prizonieri barbari, și o serie 
de 54 metope (din care azi avem 49), 
înfățișînd scene din diferitele faze ale 
bătăliei comemorate. Arta sculpturală 
a acestor reliefuri, surprinzător de pri
mitivă și de stîngace, con strast. cază cu 
arhitectura, tot atît de rafinată pe cît 
de originală a monumentului, ceea ce 
se explică prin efectuarea lor de că
tre meșteri improvizați din cioplitorii 
locali. Totuși, în ciuda imperfecțiunii 
lor tehnice, aceste sculpturi impresio
nează puternic prin via lor expresivi
tate, prin spontaneitatea spiritului rea
list și dramatic care le animă, consti
tuind nu numai prețioase documente 
istorice, dar și cele mai remarcabile 
produse ale artei provinciale romane. 
Azi sînt expuse în cerc în jurul ruinei 
Trofeului, sub vitrine protectoare.

prof. univ. RADU VULPE 
doctor docent în științe

depăr- 
a fost 

performantă 
astronomul

patru sute de kilometri 
tare. Cel datorită căruia 
posibilă această 
tehnică a fost 
francez André Lallemand. In
venția sa datează din 1933 cînd 
avea numai 29 de ani.

Celula fotoelectrică : aplica
țiile ei nu se întîlnesc însă 
numai în astronomie. Ô bună 

din viata noastră „mo- 
nu se poate lipsi de a- 
creație a electronicii, 
sonor este una din apli
cele mai răspîndite.

PROMHI!

MIIIIUJM
parte 
dernă" 
ceasta 
Filmul 
cațiile

Transmiterea fotografiilor la 
distanțe de sute sau mii de 
kilometri se face tot prin inter
mediul unor celule fotoelec
trice. Exponometrul aparatului 
de fotografiat, dispozitivele de 
protecția muncii care opresc 
mașinile enorme în clipa cînd 
se intercalează în mersul lor

brațul unui om, avertizoarele 
de incendii, aparatele pentru a- 
precferea fazei tehnologice în 
fabricarea oțelului (după cu
loarea metalului topit), numă
rătorul de obiecte de pe ben
zile rulante sau de la intrările 
expozițiilor, iată numai cîteva 
din miile de utilizări actuale 
ale celulei fotoelectrice.

Dr. LEONID PETRESCU
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lt ședința Comitetului 
Executiv al F. M. T. D.

(Urmare din pag. I)

nizăm lucruri care folosesc în 
economia țării dv. Cu prilejul 
vizitei președintelui Consiliu
lui de Miniștri al României în 
țara noastră am încheiat un 
acord. Cred că va trebui nu 
numai să realizăm în întregi
me ceea ce este prevăzut în 
acest acord, dar vom putea 
să-l și depășim. Personal, a 
spus 
mi-am 
că i 
este la înălțime, 
produse de calitate superioară 
și în cantități suficiente pen
tru a fi competitivă pe piața 
internațională. Schimburile e- 
conomice și culturale pot în
tări și mai mult legăturile de 
prietenie care unesc cele două 
țări ale noastre.

Valeriu Pop, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia“, 
a rugat pe Șahinșah să arate 
care sînt direcțiile principale 
în dezvoltarea actuală a Ira
nului.

Și noi încercăm în țara 
noastră, a spus înaltul oaspete, 
să obținem realizări în toate 
domeniile, atît în domeniul 
industriei grele, pe care nu o 
aveam înainte — dar pe care 
am început să o creăm — cît 
și al industriei ușoare, al agri
culturii și ale celorlalte do
menii ale vieții sociale. Noi 
am împărțit circa 6 milioane 
de hectare de pămînt țărani
lor. In mai puțin de un an re
forma agrară va fi înfăptuită.’

O altă reformă o constituie 
lupta împotriva analfabetis
mului. Sperăm că în zece ani 
vom lichida definitiv teribilul 
flagel al neștiinței de carte.

Noi am naționalizat pădurile 
și marile pășuni. Pe tărîmul 
industriei, tot ceea ce repre
zintă industria grea și tot 
ceea ce ar putea avea un ca
racter de cartel, de trust, or
ganisme care ar putea fixa și 
dicta prețuri, aparține și va 
aparține statului. Așa sînt pe
trolul, derivatele, industria în
grășămintelor chimice, a oțe
lului, marile mine, în curînd 
aluminiul, industria cuprului.

Femeia este acum emancipa
și participă la viața socială 
politică a țării, ceea ce nu 
era permis înainte. Avem 
satele noastre o instituție

Ședința Consiliilor 
învățămintului superior, 

de cultură generală, 
profesional și tehnicCunoașteți aceastăIeri dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Sofia o de
legație a Comitetului Cen
tral a Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care va par
ticipa la ședința Comitetului 
Executiv al F.M.T.D.

La plecare, pe Aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Iosif Walter, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului, activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Răspunzînd, Șahinșahul a 
spus : principiul fundamental 
al politicii externe iraniene 
este de a munci și a lupta pen
tru pace. Pentru aceasta eu 
cred că este necesar ca țările, 
popoarele să se cunoască mai 
bine. Schimburile de vizite în
tre persoanele de răspundere 
ale țărilor este un mijloc de 
cunoaștere. Am luat contact 
aici cu conducătorii dv. cu 
care am dezvoltat o prietenie 
personală, și în același timp, 
am luat contact cu poporul dv. 
fapt, de asemenea, foarte im
portant. Dacă majoritatea ță
rilor lumii ar stabili între ele 
relații de prietenie — indife
rent de regimul lor social și 
politic — relații cum sînt ace
lea care există între dv. și noi, 
atunci s-ar dezvolta simpatia 
reciprocă între oameni. Dacă 
asemenea sentimente vor fi 
împărtășite de majoritatea ță
rilor în relațiile dintre ele. ni
meni nu va putea lupta împo
triva lor, deoarece nu se poa
te lupta împotriva 
blice mondiale.

Trebuie găsit un 
pune capăt cursei înarmărilor, 
— a spus în continuare Șa- 
hinșahul — de a distruge ar
mele nucleare și astfel să se 
ajungă la o dezarmare genera
lă, bineînțeles controlată. 
După părerea noastră, întregul 
potențial financiar, industrial 
și economic al lumii trebuie 
folosit pentru a făuri o lume 
în care să nu mai fie lipsuri, 
în care fiecare om să trăiască 
la nivelul pe care civilizația 
noastră îl poate permite.

întrebat de George Ionescu, 
Vicepreședinte al Comitetului 
de Radioteleviziune, despre 
soluțiile pe care le vede în ob
ținerea de progrese în dome
niul destinderii internaționale, 
Șahinșahul a apreciat că se 
poate vorbi despre existența 
unei înțelegeri că un război 
termonuclear este de neconce
put. De altfel, războaiele nu 
vor rezolva nici o problemă. 
Problemele zilelor noastre și 
ala viitorului nostru nu sînt 
probleme care ar putea fi re
zolvate pe calea armelor. A- 
cestea sînt probleme sociale, 
economice și de dreptate so
cială. în continuare, Suvera
nul Iranului și-a exprimat 
speranța că în cele din urmă 
se va ajunge la distrugerea 
armelor nucleare.

imagine 0

concurs---- •
să recunoa-

Informații

opiniei pu-

mijloc de a cum și pentru dezvol
tarea actuală a orașn-

respective.

Răspunsurile nu se vor

nu vor fi însoțite de cu
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(Agerpres)
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Cîndva pe aceste locuri a fost o cetate pe care timpul a în
gropat-o în apă și nisip. în această localitate se află o filială 
a unui cunoscut muzeu arheologic regional. Ce știți despre 
istoria trecută și prezentă a acestor locuri? (fotografia de jos)

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a 
primit vineri dimineața într-o 
vizită protocolară pe ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Abbas Aram.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul 
la Teheran, Ștefan 
rector în Ministerul 
Externe.

*
Ion Cosma, președintele Co

mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București, 
a primit, vineri dimineață, de
legația Consiliului Municipal 

'al Parisului, condusă de Al- 
bert Chavanac, președintele 
Consiliului municipal.

*
Vineri dimineața a părăsit 

definitiv țara noastră, Zvi 
Ayalon, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Izra- 
elului în Republica Socialistă 
România.

★

în cursul zilei de vineri, 
membrii delegației economice 
bulgare, însoțiți de Constantin 
Scarlat, ministrul industriei 
chimice și de primul său ad
junct Ion Velea, au vizitat in
stitutele de cercetări și de pro
iectări chimice

Seara, ministrul 
chimice a oferit, 
oaspeților o masă 
rantul „Pescăruș“.

HĂ

Reamintim 
lor noștri 
participa la 
vor trebui
scă locul unde au fost 
realizate imaginile, ce 
reprezintă ele concret, 
iar pe cel mult o pa
gină de manuscris — 
pentru fiecare 
tografii — să 
lucrurile pe 
consideră

în zilele de 2 și 3 iunie a. c., 
s-au desfășurat lucrările Con
siliilor învățămintului supe
rior, de cultură generală, pro
fesional și tehnic.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei, membri ai corpului 
didactic din învățămîntul de 
toate gradele, reprezentanți 
ai ministerelor și ai altor in
stituții și organizații centrale.

în cadrul ședinței celor 3 
Consilii reunite s-a dezbătut 
studiul întocmit de Ministerul 
învățămintului pe baza sarci
nilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la proble
mele fundamentale ale dezvol
tării învățămintului de toate 
gradele în următorii ani. Au 
fost prezentate și proiectele 
de acte normative privitoare 
la înființarea liceelor de spe
cialitate.

Au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori care au apreciat fa
vorabil propunerile și măsu
rile preconizate, făcînd în 
același timp observații pre
țioase pentru îmbunătățirea 
lor. Ținînd seama de sugestiile 
făcute, studiul va fi definiti
vat și prezentat spre aprobare 
conducerii de partid și de 
stat.

De asemenea, a avut loc 
un larg schimb de păreri re
feritor la îmbunătățirea siste

mului de absolvire a școlii 
generale (de 8 ani), examenu
lui de maturitate, precum și 
a concursurilor de admitere 
în școlile de tip mediu și în- 
vățămînt superior.

Măsurile preconizate au 
drept scop înlăturarea para
lelismului ce există între exa
menul de absolvire a școlii 
generale și concursul de admi
tere ce se ține în vederea con
tinuării studiilor, precum și 
evitarea supraîncărcării ab
solvenților de școli generale 
și de licee, datorită numărului 
mare de probe pe care le au 
de susținut într-un interval 
scurt de timp.

Consiliul învățămintului 
superior a analizat unele mă
suri de aplicare a actelor nor
mative privind organizarea 
doctoratului, îndeosebi în 
sensul lărgirii posibilităților 
de cuprindere la doctoratul 
fără scoatere de la locul de 
producție.

Ședința consiliilor reunite a 
fost prezidată de către tova
rășul acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămintului. La șe
dință a luat parte tovarășul 
Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv și secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

tă 
șl 
îi 
în
care se numește „Casa Justiți
ei șl încrederii“, prin bare, 
oameni Simpli au în compe
tența lor rezolvarea conflicte
lor nu prea grave dintre ei. 
Vom extinde această instituție 
și în orașe.

Aceasta este în linii mari 
politica reformelor noastre: 
dreptate socială și încercarea 
de a dezvolta nivelul de viată 
al poporului pe măsura capa
cităților noastre maxime și a 
posibilităților care există.

Andrei Vela, directorul ge
neral al Agenției Române de 
Presă — Agerpres — a rugat 
pe înaltul oaspete să arate 
care sînt direcțiile principale 
actuale ale politicii externe a 
țării sale.

*
Cu prilejul prezenței 

noastră a delegației Asociației 
de prietenie Japonia-România, 
condusă de Azusa Kubo, pre
ședintele I.R.R.C.S., Ion Pas, a 
oferit un cocteil în saloanele 
Casei oamenilor de știință.

(Agerpres)

Imaginea noastră a fost luata de la km. 0 al magistralei 
aeriene de 400 kV al cărei punct terminus este Uzina de 
aluminiu de la Slatina. Mai adăugăm că primii kV au fost 
produși în anul 1964. Arătați despre ce obiectiv industrial 
este vorba ; ce cunoașteți despre el și perspectivele sale de 

dezvoltare, (fotografia de sus)

H. H

PREZINTĂ

CUPA MONDIALĂ
LA FOTBAL (III)

R. F. Germană
echipă puternică

Echipa R. F. Germane est« 
formație care va da oricînd

I 
I 
I
I

șana“ Oradea. Aspect din

cu mașini moder-

NUMELE 
PROFESIA 
REGIUNEA 
RAIONUL 
COMUNA 
STRADA

Șl , PRONUMELE

I 
I
Ijucma pe un teren 

nătate; dimpotrivă 
o mai mare dăruire de 
un randament mai bun, 
mai pentru afirmare la 
pionatele mondiale.

In felul acesta echipa
Germane s-a prezentat bine 
întotdeauna și cred că nu este 
rău să amintesc marea sur
priză de la Berna din 1954, a- 
dică victoria Germaniei în fi
nală, asupra marei favorite, 
Ungaria. Sînt sigur că Spania, 
Argentina și Elveția nu au fost 
mulțumite de tragerea la sorți 
care a introdus în grupul 
echipa R.F.G.

Fotbalul german este 
mare progres, publicul se 
sionează tot mai mult pentru 
favoriții săi. Presa, televiziu
nea, radioul dau o mare im
portanță sportului și în spe

o
de furcă partenerilor. In a- 
ceastă echipă nu este loc pen
tru complexe și nu există tea
mă pentru un randament slab, 
jucînd pe un teren în străi- 

l va exista 
sine, 
toc- 

Cam-

Cui aparține 
inițiativa de a uita 
inițiativele bune ?

este nu să aștepți „situația 
critică“, ci să o previi prin toa
te mijloacele. Să dăm cuvîntul 
oamenilor.

GHEORGHE PREDIȘOR, 
modelor : „Decesul" inițiativei 
noastre ne-a lipsit de unul 
dintre mijloacele cele mai efi
ciente de a învăța unii de la 
alții, mai ales noi de la pro- 
iectanți și turnători. Mergem 
cînd este cazul, ori la proiec
tant, ori la turnători, dar nu 
putem lăsa mereu lucrul ca să 
dăm fuga în aceste ateliere, 
mai ales că proiectanții ne vi
zitează destul de rar“.

ILIE DOMNARU, modelor, 
șef de echipă : „Am în echipă 
patru băieți tineri, dar foarte 
pricepuți. Eu lucrez de 17 ani 
la modele. Cu toate acestea, 
sîntem puși de multe ori în 
fața unor desene pe care pur 
și simplu nu știm să le inter
pretăm. Așa s-a întîmplat cu 
desenul de execuție al unui a- 
mestecător la care am muncit 
pînă ne-am pierdut răbdarea 
și am întirziat 11 zile. Prea 
tîrziu proiectanții au fost de 
acord cu noi că încă o secțiu
ne era absolut necesară. Optez 
pentru reluarea inițiativei și 
pentru discuții mai restrînse 
asupra unor produse mai 
complicate, cu atît mai mult 
cu cît executăm unicate șl 
aerii mici".

Ascultăm și părerea tova
rășului inginer AUREL RO- 
MOȘAN, constructorul șef al 
uzinei :

— Producția uzinei noastre 
este caracterizată prin numă
rul mare de unicate, 70—80 la 
sută din total. Consfătuirea 
pe sectorul metalurgic a de
monstrat încă o dată că însuși 
inginerul cel mai bun are de 
învățat din experiența practi
că a maiștrilor și muncitorilor 
cu înaltă calificare. Confrun
tarea dintre tineri mi s-a pă
rut interesantă și, ca membru 
al comitetului de partid, am 
susținut-o, însă prea greu se 
mișcă tinerii noștri din comi
tetul U.T.C. Cu prilejul aces
tor analize, proiectanții pot 
asculta părerile mai mul
tor muncitori și maiștri, 
sînt puși în situația să se ape
re, să-și însușească punctul de 
vedere al lucrătorilor din ate
liere sau să-și exprime pro
priile păreri.

Efectul acțiunii inițiate de 
tinerii modelori s-a răsfrînt și 
pe alte planuri. în consfătui
rea de la 25 martie 1965, tînă- 
rul sudor autogen NICOLAE 
FĂRCAȘU a fost criticat pen
tru neatenție la tăierea mase- 
lotelor.

— Eram nou la turnătoria 
de oțel, nu mai tăiasem măse
lele, ci numai laminate — ne 
spune acum Fărcașu. în șe
dință mi s-a spus și din ce 
cauză produc rebuturi. Am 
fost sprijinit după aceea, am 
fost chemat la cursul de ridi
carea calificării și la demon
strații. Acum merge mai bine.

La Fărcașu acest „mai bine“ 
înseamnă evidențiat în între
cerea socialistă lună de lună 
de la începutul anului.

La secția mecanică III, unde 
cifra de rebut este cea mai

mare, am stat de vorbă cu 
secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.C. din ate
lierul utilaj pentru abataje, 
tovarășul IOAN POPA II.

— Noi primim piesele de la 
forjă. Majoritatea sînt bune, 
dar sînt expediate foarte ne
glijent — cu țundăr, nedeba- 
vurate etc — fapt care facili
tează greșelile de execuție. în 
luna mai planificasem o discu
ție cu forjorii, dar comitetul 
U.T.C. pe uzină ne-a indicat 
să ne ocupăm de altceva. Așa 
că am amînat această acțiune 
pentru luna iunie.

Ne oprim aici. Toți interlo
cutorii au optat pentru relua
rea inițiativei organizației 
U.T.C. de la modelărie, care 
și-a dovedit eficacitatea sub 
diferite aspecte. Comitetul 
U.T.C. are datoria de a veni în 
întîmpinarea propunerilor ti
nerilor, cu atît mai mult cu 
cît îi cunosc utilitatea și simt 
nevoia reluării acestui perma
nent dialog despre calitate.

Lsbnratoarele 
apdor

liza construcția barajului pe 
uscat), ca un mare succes al 
constructorilor de la Porțile 
de Fier. Ceea ce s-a petrecut 
acolo la scară reală a fost an
ticipat în laboratorul institu
tului fază cu fază. Pe albia 
Dunării reconstituită pînă în 
cele mai mici detalii, cercetă
torii au realizat fază cu fază 
complicata muncă a închiderii 
digului. Pentru un neavizat ar 
fi părut poată o joacă: eu o

cutie de plastic cineva turna 
pietricele în apele învolburate 
ale machetei. Mica cutie trans
parentă reprezenta însă un 
camion, iar pietrișul de cîteva 
grame însemna în realitate 
blocuri de ordinul sutelor de 
kilograme iar în faza finală 
a închiderii, de ordinul tone
lor. Toată această operație 
comportă un uriaș volum de 
calcul, de migăloasă atenție, cu 
nimic mai prejos decît însăși 
munca pe șantierul real. Ghi
zii noștri în complicata geo
grafie de laborator a Institu
tului care cuprinde cursurile 
principalelor noastre rîuri și 
Delta Dunării — tovarășii 
Jeler Vaier, secretar științi
fic, și Angelescu Emil, șef de 
laborator la secția Hidraulică, 
ne arată în cele din urmă o 
machetă mai puțin obișnuită. 
O apăsare pe un buton și 
apele încep să se miște în rit
mul valurilor mării.

— Aici am studiat extinde
rea portului Constanța spre 
Sud — spune tov. Jeler Vaier. 
Am făcut cercetări privind 
forma și dimensiunile diguri
lor de larg. Una din cele mai 
prețioase realizări ale cerce
tătorilor noștri o constituie 
stabilopodul din beton (balast 
protector pentru diguri) care 
are un dublu rol: de a contri
bui la stabilitatea digului și de 
a sfărîma valurile ce se abat 
asupra sa.

Privit la dimensiunile de 
laborator, stabilopodul seamă
nă grozav cu ciulinii de Du
năre : o stea spațială cu trei 
raze. In realitate însă el cîn- 
tărește cîteva tone și pare o 
ancoră uriașă din beton, fie
care dig oferind zbaterii eterne 
a valurilor înlănțuirea a sute 
de asemenea ciudata stele de 
mar».

Următorul popas pe drumul 
apelor miniaturale îl facem la 
laboratorul I.S.P.H. Aici pro
blemele de studiu sînt exclusiv 
legate de folosirea apelor în 
scopuri energetice. După ce 
au fost rezolvate nenumărate 
probleme legate de barajul de 
la Bicaz, apoi ale hidrocentra
lei de pe Argeș — după cum e 
firesc, pe prim plan se află 
acum sistemul hidroenergetic 
și de navigație pe Dunăre. 
I-am găsit la lucru pe tinerii 
cercetători Stoicescu Teodor — 
șeful laboratorului, Coliban 
Virgil, șeful atelierului de mă
surători electronice și ingine
rul principal de la atelierul de 
cercetări hidraulice, Armencea 
Gheorghe. Cei trei tineri cer
cetători sînt comuniști, (Coli
ban este secretarul organizației 
de partid) și această înaltă ca
litate explică întrutotul entu
ziasmul și puterea lor de mun
că în rezolvarea unor compli
cate probleme științifice. Ast
fel, Stoicescu și Coliban ss 
ocupă de 4 ani de problemele 
complexe ale construcției și 
funcționării ecluzelor, aspect 
cu totul nou în hidrotehnica 
românească. Trebuie să mai 
adăugăm și faptul că ecluzele 
de la Porțile de Fier vor fi 
unele din cele mai mari din 
lume (diferență de nivel 30 
metri).

In fața ecluzei realizate la 
dimensiuni de laborator, cei 
doi cercetători tocmai studiau 
încărcarea și golirea cu apă. 
In ecluză, macheta unui vapor 
era prinsă într-o rețea de sîr- 
me. Oscilațiile impuse de miș
carea apei se transmit de aici 
la complicate instalații elec
tronice unde toate aceste im
pulsuri sînt măsurate și foto
grafiat» pe film.

Problema cea mai mare în 
cazul ecluzărilor — ne spun 
cei doi tineri ingineri — o 
constituie eliminarea vibrații
lor produse prin evacuarea 
apei și alimentarea cu apă. 
Ambele operații se fac prin 
grătarele dispuse în fundul 
ecluzelor. Alegerea conducte
lor, unghiul în care sînt așe
zate, secțiunile lor, toți acești 
parametri trebuie studiați cu 
grijă pentru că sînt determi- 
nanți în asigurarea unei scur
geri fluide a apelor și deci a 
unui trafic normal de naviga
ție.

★
Vizitînd marile șantiere, ră- 

mîi întotdeauna cu un puter
nic sentiment de admirație 
față de omul constructor, cel 
care prin tenacitate și inven
ție cucerește și supune dimen
siunile gigant, creînd o nouă 
geografie.

In cele două laboratoare ale 
apelor, în care se hotărăsc di
recțiile de bătălie pe marile 
șantiere, munca pare la prima 
vedere monotonă, lipsită de 
spectaculozitate. Tînărul cer
cetător Armencea Gheorghe 
ne spunea : „Trei ani de zile și 
te ocupi de o singură proble
mă, să zicem — în cazul meu 
— disipatorul barajului de la 
Porțile de Fier, porțiunea aceea 
în care puterea apelor ce se 
scurg trebue domolită pentru 
a nu cauza stricăciuni cons
trucției. Stai toată ziua lingă 
o machetă de beton peste care 
trece în permanență apă. O 
fotografiezi, o masori, faci 
toată ziua calcule, aparent nu 
e nimic deosebit. Dar mie îmi 
place. Uneori mi se pare că 
dimensiunile disipatorului meu 
cresc la scară reală și atunci 
parcă îl văd așa cum va arăta 
în anul 1970".

I
I
I
I
I
I
I
Icial fotbalului.

Dacă la jucătorul german, 
in general, nu întîlnim suple- 

Ițea și finețea driblingului al
tor jucători, trebuie să admi
răm totuși forța sa fizică și 

I pregătirea sa perfectă, care-l 
face foarte periculos în tot 
timpul celor 90 de minute. Nu 

Ieste fricos, abnegația sa este 
totală, dacă de la mulți jucă- 

I..... . .......
I
I randamentul său e aproape în

totdeauna total. Angajamen
tul său fizic este întotdeauna 

I maxim și i
echipa fac 
niei să fie

I
I... .......
Ituror selecționaților.

este dedicat de pr<

I
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I
I campionatele internațional 

tenis ale Franței, reușind «n nnlifînA nonfrn finula

Ibei de dublu l 
au învins ieri, p.. a_ 1 s_ c

I perechea 
clov (U.I

Itase vor 
renurile 
ros", cu]

• Cîștigînd cea de-a 22-a 
| partidă a meciului său eu Bo-

R. F.

lor

în 
pa-

tori latini de la care aștep
tam un randament de 100 la 
sută, obținem, de multe ori, 
numai 10 la sută sau 20 la 
sută, în privința jucătorului 
german nu există surprize;

maxirn și moralul care animă 
: ca echipa Germa

niei să fie un partener foar
te dificil. Pentru prima oară 
după mulți ani, nu vom vedea 
în fruntea echipei R.F.G. pe 
selecționerul unic : Sepp Her
berger, „unchiul Sepp“, cum 
era numit, care era tatăl tu- 

. Dar el 
___ _____ __ prea multă 
vreme fotbalului german pen
tru ca să nu-l învețe tainele

• Jucătorii români Ion Ti
riac și Ilie Năstase au realizat 
o frumoasă performanță în 
campionatele internaționale de 

1 să 
se califice pentru finala pro- 

bărbați, după ce 
, în semifinale, 

cu 6—1, 4—6, 3—6, 6—3, 6—1, 
i Metreveli — Liha- 

___ (U.R.S.S.). Țiriac și Năs
tase vor întîlnl în finală pe te- 

" > de la „Roland Gar- 
__ ', cuplul Graebner — Ral- 
ston (S.U.A.).

| 
meseriei pe elevul său SchDen, l 
care i-a luat locul. »

Tactic, R. F. Germană, a | 
practicat pînă acum marcajul I 
la om, acolo unde forța fizică ■ 
a jucătorului se poate face I 
simțită în apărare ; în atac ba- I 
menii se demarchează, foarte . 
mult, ajutați de suflul lor și I 
de pregătirea lor atletică,, fapt I 
care-i face greu de marcat, s 

Printre jucători, cîțiva pot I 
sta alături de cei mai buni • 
din lume ; de exemplu porta- i 
rul Tilkowski de la Borussia, I 
foarte spectaculos si foarte si- ’

I
:hipe | 
Urnei

i în- •

I
I

gur; fundașul Schnellinger, 
de clasă mondială, care va 
concura pentru formația teo
retică a celei mai bțme echipe 
mondiale, centrul atacant I 
Seeler, pe care „Inter" a în
cercat să-l racoleze, dar fără 
succes, foarte bun pentru sim
țul porții, voința, puterea de 
șut, jocul său de cap extraor
dinar, cu toate că nu este 
prea înalt (1,70 m). Apoi
Brunnenmeier, Walter, și Szy-. 
maniak, care pot pune în di- I 
ficultate orice adversar.

Mai mult, nimeni nu va pu- ■ 
tea întrece R.F.G. în pregăti- I 
rea metodică și realistă, adap- | 
tată greutăților unui campio- . 
nat mondial, care se desfășoa- I 
ră în străinătate. 1

Putem fi siguri că R. F. Ger- . 
mană va fi un pretendent se- I 
rios al cupei puse în joc în I 
Anglia, și că toți jucătorii vor . 
face totul pentru obținerea ei. I 

i PE SCURT j

I 
I 
I 
I

I

ria Spasski, marele maestru 
sovietic Tigran Petrosian și-a 
păstrat titlul de campion 
mondial la șah, titlu pe care 
l-a cucerit cu trei ani în urmă 
de Ia Mihail Botvinnik.

Pierzînd doi pioni, Spasski 
a cedat la mutarea 35-a astfel 
că scorul a devenit 12—10 în 
favoarea lui Petrosian. Indi
ferent de rezultatul ultimelor 
două partide, Spasski nu mai 
poate să-l întreacă pe Tigran 
Petrosian. Conform regu 
Iamentului, la rezultat de ega
litate, titlul rămîne In posesia 
celui care-1 deține. Partida al 
23-a va avea loc la 6 iunie.



Lucrările Congresului
P.C. din Cehoslovacia

PESTE
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In Vietnamul de sud
Se menține tensiunea
• LA HUE VICTORIA NU APARȚINE NIMĂNUI
• DEMISIA UNUI LIDER BUDIST

capitalăSituația din fosta 
imperială Hue era vineri di
mineața deosebit de confuză. 
In oraș, relevă trimisul spe
cial al agenției France Presse, 
„victoria nu aparține de fapt 
nimănui“. Trupele trimise 
„cu prudență“ în oraș de pre
mierul Ky sînt cantonate în 
cartiere bine delimitate, în 
timp ce restul orașului rămîne 
sub controlul comitetelor de 
acțiune antiguvernamentale. 
Postul de radio Hue nu mai 
transmite nici un fel de emi
siuni. Trupele guvernamenta
le n-au încercat pînă acum 
să-l preia. Vineri dimineața, 
mii de budiști s-au adunat la 
pagoda centrală pentru a pro
testa împotriva atentatului 
comis la viața liderului bu
dist Thich Thien Minh. Po
trivit corespondenților de pre
să, acest atentat este conside-

rat la Hue drept „opera gu
vernului lui Ky și a lui Thieu“.

La Da Nang, orașul în care 
generalul Ky se crede „sigur 
de victorie“, o altă tînără bu
distă și-a dat foc vineri dimi
neața în semn de protest față 
de guvernul de la Saigon. Nu
mărul sinuciderilor a ajuns 
astfel la șase.

La Saigon, evenimentele au 
luat o întorsătură mai gravă. 
Thich Tam Chau, directorul 
Institutului budist, cunoscut 
ca reprezentant al aripii „mo
derate“ din mișcarea budistă 
și-a prezentat vineri diminea
ța demisia, afirmînd că „gă
sește situația foarte dificilă“ 
și că, pentru moment, nu poa
te să o stabilizeze sau să o 
modifice. Acest act intervine 
în urma creșterii opoziției și 
nemulțumirilor majorității bu
diștilor față de compromisul

Congresul de la Dortmund

pe care l-au acceptat unii 
dintre liderii lor la convorbi
rile de zilele trecute cu junta 
militară.

Numai demisia președintelui 
Nguven Van Thieu și a guver
nului generalului Ky ar putea 
pune capăt actualei crize poli
tice, a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă care a avut 
loc vineri după-amiază la Hue, 
Tri Quang, considerat drept 
principalul lider al budiștilor 
sud-vietnamezi.

Spre deosebire de grupul mo
derat al conducătorilor budiști, 
care ar putea ii satisiăcuți de 
organizarea unor alegeri gene
rale, așa cum a promis Ky, 
(deși, In realitate, acestea n-ar 
fi decit un simulacru, deoarece 
peste patru cincimi din terito
riul Vietnamului de sud sînt 
controlate de F.N.E.), Tri Quang 
a subliniat că Întreaga popu
lație budistă e hotărită să 
boicoteze orice fel de alegeri 
care s-ar desfășura sub contro
lul actualului guvern.

Referindu-se la politica State
lor Unite in Vietnam, liderul 
budist a condamnat imixtiunea 
americană, precum și sprijinul 
moral și material pe care aceș
tia continuă să-l acorde unul 
guvern Împotriva căruia s-a 
pronunțat majoritatea populați
ei sud-vietnameze.

PRAGA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite: în cea de-a . patra zi a 
lucrărilor celui de-al XlII-lea 
Congres al P.C. din Cehoslo
vacia au continuat discuțiile 
pe marginea raportului pre
zentat de A. Novotny.

Au luat cuvîntul delegați 
la congres printre care 
Koucky, secretar al C.C. 
P.C. din Cehoslovacia.

Congresul a fost salutat 
Victorio Codovilla, președin
tele P.C. din Argentina, Leon 
Maka, secretar permanent al 
Biroului Național Politic al 
Partidului Democrat din Gu
ineea, președintele Adunării 
Naționale, Ernst Decosterd, 
membru al Comitetului de 
Conducere al Partidului Mun
cii din Elveția, de reprezen
tantul Partidului Muncii din 
Guatemala, de Loli Koba, re
prezentantul Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Ango- 
lei, de delegatul Partidului 
Avangarda Populară din Cos
ta Rica, de Janet Jagan, se
cretar general al Partidului 
Popular Progresist din Guya
na, Einar Olgeirsson, preșe
dintele Partidului Socialist 
Unit din Islanda, Hassan 
Omar Kraytem, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. din Liban, de de
legatul P.C. din Salvador, de 
Chose Consepsion Acosta, 
membru al Secretariatului 
P.C. din Paraguay, de dele
gatul P.C. din Sudan, de Arne 
Jergensen, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.C. din 
Norvegia, Abdallah Layachi, 
membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.C. Ma
rocan, de delegatul P.C. din 
Ecuador, de Mohammed Har- 
mel, secretar al C.C. al P.C. 
din Tunisia, Evremon Gene, 
secretar general al P.C. din 
Guadelupa, Hilberto Gonzales 
Zapata, delegatul Partidului 
Popular din Panama, 
Demir, prim-secretar 
al P.C. din Turcia, 
Mauvois, membru al 
Politic și secretar al 
P.C. din Martinica,

V. 
al

de

viile), Gerhard Danelius, 
prim-secretar al organizației 
P.S.U.G. din Berlinul Occi
dental, Alfredo Castro, condu
cătorul delegației P.C. Bra
zilian, Tierno Amat Dansoco, 
membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului African al 
Independenței din Senegal, 
Jean Kill, conducătorul dele
gației P.C. din Luxemburg, 
Julio Perez, membru al Biro
ului P.C. din Peru, Rheza 
Radmaneeh, președintele Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Popular din Iran, Aris- 
tides Pereira, membru al Bi
roului Politic al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea
Nassar,
C.C. al
Mc. Calou, în numele Parti
dului Muncitoresc Irlandez și 
al Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Portugheză, Fuad 
secretar general al 
P.C. din Iordania,

Conflict între militari
R. P. D. COREEANĂ. Ora de 
muzică la o grădiniță de copil 

din Phenian

și guvern în Argentina
BRITANICI

Greva marinarilor britanici, care a imobilizat 
pînă în prezent 729 de nave în porturile An
gliei, durează de aproape trei săptămîni. Un nu
măr de 20 758 de marinari au încetat lucrul.

In legătură cu conflictul dintre armată și au
toritățile argentiniene, provocat de hotărîrea gu
vernului de a demite pe generalul de aviație 
Hugo Martinez Zuviria din funcția de director 
al Școlii superioare de război, trei ziare de sea
ră din Euenos Aires au anunțat joi că genera
lul Zaviria a sfidat ordinul de a-și părăsi postul 
și s-a dus la biroul său pentru a lucra ca de obi
cei.

DORTMUND 3 (Agerpres). 
— Congresul Partidului social 
democrat din Germania occi
dentală și-a continuat vineri 
lucrările în trei grupuri de 
lucru separate, care au exami
nat problema germană, pre
cum și probleme legate de dia
logul dintre P.S.D. și P.S.U.G. 
înarmare, legislația excepțio
nală. în grupul însărcinat cu 
elaborarea poziției P.S.D. față 
de problema germană, Helmut 
Schmidt, vicepreședinte al 
fracțiunii parlamentare a 
P.S.D. și membru în „cabinetul 
fantomă“ al P.S.D., a prezentat 
un referat în care a expus 
programul de politică externă 
al partidului său. El s-a pro
nunțat împotriva unei partici
pări a Germaniei occidentale 
la o forță nucleară multilate
rală sprijinită de S.U.A., sau

Șahinșahul Iranului

la orice alt plan interaliat de 
înarmare nucleară.

Schmidt a susținut pe de 
altă parte că Germania occi
dentală trebuie să renunțe de
finitiv la doctrina Hallstein 
(în cadrul acestei doctrine, 
Germania occidentală nu tre
buie să întrețină relații cu 
state care recunosc R. D. Ger
mană — N.R.). Pronunțîndu-se 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
Republicii Federale Germane 
cu țările din Europa răsări
teană, Schmidt s-a menținut 
totodată, pe o poziție nerea- 
listă în ce privește relațiile cu 
R. D. Germană, opunîndu-se 
categoric atît recunoașterii a- 
cestui stat, cît și unei even
tuale colaborări între P.S.D. și 
P.S.U.G. El a aprobat în gene
ral politica externă a guver
nului Erhard și a cerut men
ținerea și întărirea N.A.T.O., 
ca și participarea Germaniei 
occidentale la strategia gene
rală a acestei organizații.

Lucrările Congresului P.S.D. 
se încheie sîmbătă.

Yakub 
al C.C. 
Georges 
Biroului 
C.C. al

Amajo 
Amador Ramon, membru al 
C.C. al P.C. din Honduras, 
Jesus Faria, secretar general 
al C.C. al P.C. din Venezuela, 
Maurice Ognami, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Mișcarea Națională Revolu
ționară din Congo (Brazza-

Se consideră că la începutul 
săptămînii viitoare marinarii 
greviști vor recurge și la alte 
acțiuni în sprijinul revendică
rilor lor. Intr-adevăr, numeroși 
militanți locali au trimis Co
mitetului executiv al Sindica
tului marinarilor telegrame în 
care cer acțiuni mai hotărîte, 
deoarece simpla încetare a lu
crului nu a dat pînă în pre
zent rezultatele dorite. Comi
tetul executiv urmează să se 
întrunească luni pentru a dez
bate aceste propuneri și a 
adopta hotărîri. Printre altele, 
se remarcă în acest sens fap
tul că din cele peste 700 de 
nave imobilizate în porturi

doar trei sînt petroliere. A- 
ceasta înseamnă că aprovizio
narea cu petrol a Angliei se 
face acum cu petroliere na- 
Vigînd sub pavilioane străine. 
Greviștii acuză marile compa
nii că au îndreptat petro
lierele britanice spre alte des
tinații aducînd în porturile 
Angliei petroliere străine. (Se 
știe că sindicatele au hotărît 
ca marinarii britanici să intre 
îri grevă pe măsura acostării 
lor în porturile Angliei). Gre
viștii preconizează o serie de 
acțiuni împotriva societăților 
care procedează în acest mod. 
Se plănuiește, de asemenea, 
internaționalizarea conflictului 
prin participarea la grevă a 
personalului tuturor navelor 
britanice, indiferent unde se 
află. Doar încărcăturile de ali
mente și produse de primă 
necesitate ar urma să fie ac
ceptate în porturi, 
vor fi blocate în 
străine fără a putea 
«ate nici încărcate.

Comisia de anchetă desem
nată de guvern s-a întrunit 
pentru prima dată joi pentru 
a asculta depozițiile reprezen
tanților patronatului și ai gre
viștilor. „Imparțialitatea" 
acestei comisii a fost curînd 
demonstrată, atunci cînd pre
ședintele a cerut marinarilor 
să înceteze greva pentru a 
crea „o atmosferă mai calmă“.

Pe de altă parte, mai 
mulți generali ai aviației 
braziliene aflați la Bue
nos Aires, au ținut o reu
niune la Ministerul Aviației, 
în cursul căreia s-au declarat 
solidari cu generalul Martinez 
Zuviria. Această poziție pune 
pe ministrul aviației într-un 
impas, întrucît tot un general 
de aviație trebuie să preia 
funcția de director al Școlii 
superioare de război. Referin- 
du-se la intențiile guvernului 
de a se adresa comandanților

forțelor armate terestre pen
tru a prelua postul vacant, 
corespondentul din Buenos 
Aires al agenției France Presse 
consideră că aceștia vor a- 
dopta o atitudine similară cu 
aceea a generalilor din aviație.

în cercurile observatorilor 
din capitala argentiniană se a- 
preciază că situația creată 
prin acest conflict, în aparență 
minor, poate să pună în joc 
însăși autoritatea ministrului 
apărării și a guvernului.

a susit la Belgrad
Corespon-BELGRAD 3. 

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : La 3 iunie, Șahin- 
șahul Iranului, 
Reza Pahlavi Aryamehr, 
sosit la Belgrad într-o vizită 
oficială. Pe aeroportul Surcin, 
înaltul oaspete și persoanele 
care-1 însoțesc au fost întîm- 
pinați de Iosip Broz Tito, 
Edvard Kardelj, Aleksandar 
RankovicL și de alte persoane 
oficiale. Au fost de față am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, A. Măl- 
nășan, și alți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Iu
goslavia.

In timpul șederii în Iugo
slavia, Șahinșahul Iranului va 
vizita Belgradul, precum și 
alte orașe, vizita urmînd să 
se încheie la 11 iunie, după 
convorbirile oficiale de la 
Brioni dintre cei doi șefi de 
state.

Mohammad
a

denunță tratatul bilateral, încheiat 
acum 18 ani între Statele Unite și 
Italia, privind traficul comercial 
aerian. Motivul denunțării este, 
după cum apreciază agenția A. P., 
refuzul Statelor Unite de a permite 
avioanelor italiene să aterizeze la 
Los Angeles și Ciudad de Mexico, 
făcînd escală la New York.

e GUVERNUL britanic t ho- 
tărit să se retragă din Organi
zația europeană pentru cercetări 
spațiale — E.L.D.O., scrie vineri 
dimineața ziarul „Times". Zia
rul adaugă că această hotărîre 
va fi adusă la cunoștința celor
lalte țări membre ale organiza
ției la Conferința Ministerială 
a E.L.D.O. care se Întrunește 
Joia viitoare la Paris. Decizia 
britanică este motivată de difi
cultățile financiare pe care le 
Întîmpină guvernul englez.

• DEPARTAMENTUL de Stat al 
S.U.A. a confirmat oficial că Am
basada americană din Roma a pri
mit o notă verbală din partea gu
vernului italian prin care' acesta

Celelalte 
porturile 

fi descăr-

CAPE KENNEDY 3 (Agerpres). 
— Vineri la ora 13,39 G.M.T. de la 
Capa Kennedy a fost lansată nava 
cosmică ,,Gemini-9" avînd la bord 
pe cosmonauții Thomas Stafford și 
Eugène Cernan. La 6 minute după 
lansare nava s-a înscris pe o or
bită apropiată de cea prevăzută.

Zborul va dura 70 ore și 40 mi
nute. în acest interval vor fi efec
tuate trei încercări de întîlnire a 
navei spațiale cu o rachetă 
,,Atda", lansată miercuri, 1 iunie. 
Programul 
asemenea, 
2 ore și '. 
Cernan. 
o serie 
inclusiv 
superioare ale atmosferei, culege
rea, cu ajutorul unui dispozitiv 
montat pe navă, de micrometeoriți.

de zbor prevede, de 
părăsirea navei pentru 

25 de minute de către 
Totodată vor fi efectuata 
db experiențe științifice, 
fotografierea straturilor

Scrutinul dominican

Zborul se 
amerizarea —,_________ _ _ ,___ ,
nul Atlantic, la 670 kilometri est 
de Cape Kennedy.

Inițial nava cosmică trebuia să 
fie lansată la 17 mai, dar experien
ța a fost amînată deoarece racheta 
„Atlas" cu care ,,Gemini-9" urma 
să se întîlnească în spațiu, nu s-a 
plasat pe orbita prestabilită. La 1 
iunie lansarea a suferit o nouă a- 
mînare în urma descoperirii unei 
defecțiuni la un sistem de transmi
tere a semnalelor de la centrul de 
comandă la nava cosmică. Totuși, 
la 1 iunie s-a reușit plasarea pe 
orbită a unei rachete „Atda", care 
va fi „acostată", de „Gemini-9".

Cosmonautul Thomas Stafford 
are 35 de ani și se află la cel de-al 
doilea zbor în spațiu, 
participat pentru prima oară la o 

^experiență spațială în decembrie 
anul trecut tot în cadrul programu
lui „Gemini". Eugène Cernan este 
cel mai tînăr dintre cosmonauții 
americani, el are 32 de ani și 
zboară pentru prima dată în spațiu.

va încheia la 6 iunie, 
efectuîndu-se în. Ocea-

Stafford a

Sediul NÂT.O. la Bruxelles ?
O ricît de curios ar părea, 

cu numai trei zile înain
te de deschiderea sesiu

nii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. — sesiune „crucială“, 
cum apreciază observatorii 
occidentali — activitatea di
plomatică se mai află încă în 
domeniul tatonărilor. Așa, de 
pildă, se relatează că guvernul 
belgian a solicitat un „supli
ment de informații“ privind in
tențiile partenerilor săi: care 
anume organisme ar urma să 
fie mutate la Bruxelles, ce 
personal și ce materiale vor fi 
implicate în acest transfer, ce 
suprafețe ar trebui repartizate 
noilor locatari ? Dar explica
țiile suplimentare nu se pot li
mita la elementele tehnice. Cel 
puțin o problemă de principiu, 
și anume relațiile 
Franța, preocupă 
belgian, doritor — 
afirmă agenția 
PRESSE — să nu le prejudi
cieze. în această optică, Bru-

viitoare cu 
guvernul 

după cum 
FRANCE

• EAMON de Vaier» a fost re
ales președinte al Republicii Irlan
da pentru o nouă perioadă de șapte 
ani. In favoarea sa au votat 558 808 
alegători, în timp ce pentru opo
nentul «ău, Tom O’Higgins, au vo
tat 548 240 alegători. Toți observa
torii au fost surprinși de majorita
tea 
Valera. 
dentele 
realizase 
120 000 de voturi, cele 10 568 
voturi care compun actuala majo
ritate sînt considerate a fi un in
diciu al gravului regres al partidu
lui guvernamental. Opoziția nu a 
întÎTZiat să califice rezultatul ale
gerilor drept „un vot de neîncre
dere în actualul guvern" șl să 
ceară demisia acestuia.

infimă cu care a cîștigat de 
Ținînd cont că la prece- 
alegeri prezidențiale el 
o majoritate de peste 

de

• CEI doi liarlștl tngleil care 
încearcă să traversei* Oceanul A-

ar dori ca acordul 
la transferarea în 
unor organisme ale 

să fie realizat între

xelles-ul 
privitor 
Belgia a 
N.A.T.O. 
toți cei 15 parteneri atlantici,
inclusiv Franța. Rezultă, deci, 
că va trebui să se renunțe la 
transferarea sediului Consiliu
lui permanent al N.A.T.O. de 
la Paris, știut fiind că Franța 
nu a obiectat împotriva men
ținerii pe teritoriul său a or
ganismelor politice ale pactu
lui.

Tactica prudentă a guvernu
lui belgian se explică, fără 
îndoială, prin opoziția pe care 
o întîmpină în Belgia ideea 
transferării sediilor N.A.T.O. 
la Bruxelles. Diferite cercuri 
politice și de afaceri argumen
tează că pe lîngă pericolele de 
ordin politic și militar pe care 
le implică acest transfer pen
tru Belgia, el constituie un pri
vilegiu costisitor și creator de 
inflație", după cum se expri
mă presa belgiană. Stabilirea

în Belgia a unui personal 
numeros și cu venituri ridicate 
ar exercita presiuni asupra 
pieței și ar duce în mod inevi
tabil la o creștere a costului 
vieții. Experiența tristă a sta
bilirii sediilor Pieței comune 
la Bruxelles este încă vie în 
memoria belgienilor. Or, în
treagă această argumentare 
convingătoare ar putea cîntări 
greu atunci cînd guvernul va 
consulta parlamentul, fără avi- 

va putea fi 
definitivă.

ca

zul căruia nu 
luată o hotărîre 
Nu este probabil, totuși, 
parlamentul să refuze un vot 
favorabil transferării sediilor 
N.A.T.O. la Bruxelles. în orice 
caz, guvernul consideră că tre
buie să procedeze cu precau
ție.

In această situație, se impu
ne întrebarea dacă toată pro
cedura internă și interatlan- 
tică se va încheia pînă marți 
cînd Consiliul ministerial al 
N.A.T.O. se întrunește pentru 
a lua o hotărîre în problema 
transferului.

I. MANEA

FRANȚA. Imagine de la hidro
centrala de la Salon aflată 

construcție
în

ale industriei
R. P. Mongole

In cinstea celui de al XV-lea 
Congres al P.P.R.M., muncito
rii întreprinderilor industriale 
din R. P. Mongolă au obținut 
succese importante în îndepli
nirea planului de producție pe 
acest an — primul an al celui 
de-al patrulea cincinal.

Potrivit datelor preliminare, 
întreprinderile industriei ener
getice au produs în cinci luni 
cu: 12,1 la sută mai multă e- 
nergie electrică decît era pla
nificat.

Succese importante au obți
nut, de asemenea, și între
prinderile alimentare din țară. 
Planul de producție pe prime
le cinci luni ale acestui an a 
fost depășit cu 9,6 la sută.

Pînă vineri seara la Santo Domingo nu s-a 
dat publicității nici un comunicat oficial privind 
rezultatele alegerilor generale, care au avut loe 
miercuri.

Totuși, agenția United Presa 
Internațional relatează că po
trivit ultimelor rezultate ne
oficiale, Joacquin Balaguer, 
candidat din partea Partidului 
reformist dominican și Parti
dului democrat-creștin a fost a- 
les președinte al țării. După 
numărarea a peste 90 la sută 
din buletinele de vot (1 096 892 
buletine din totalul de 1,2 mi
lioane) reiese că Balaguer a 
întrunit 641 332 de voturi, iar 
Juan Bosch, liderul Partidului 
revoluționar dominican, 406 054 
voturi. Cel de-al treilea candi
dat la postul de președinte, 
Rafael Bonnelly, reprezentant 
al cercurilor de extremă 
dreaptă, a primit numai 49 466 
de voturi.

Aceeași agenție precizează 
că partizanii fostului președin
te Juan Bosch consideră că re
zultatele alegerilor nu co
respund dorinței majorită
ții poporului, învinuind gu
vernul provizoriu și forțele 
de dreapta de fraudă elec
torală. Poliția a fost pusă 
în stare de alarmă pentru a 
interveni în eventualitatea u- 
nor noi tulburări provocate de 
nemulțumirile față de modul 
cum s-au desfășurat alegerile. 
Se relatează că joi la Santo 
Domingo au fost împrăștiați, 
cu ajutorul gazelor lacrimoge
ne, sute de demonstranți care 
s-au pronunțat împotriva re
zultatelor alegerilor.

In Jurul orei 18 G.M.T., în timp 
ce efectua cea de-a treia revoluție 
In jurul Pănrîntulul, nava cosmică 
„Gemini-9“ s-a apropiat la o dis
tanță de 6—15 metri de racheta 
„Atda", realizînd astfel a treia în
tîlnire spațială de la începutul 
programului „Gemini", (Prima a 
avut loc la 15 decembrie 1965 în
tre navele ,,Gemini-6“ și „Gemini- 
7", iar a doua la 16 martie 1966 
între ,,Gemini-8“ și o rachetă „A- 
gena").

Știrile sosite de la Cape Kennedy 
arată că la faza finală a întîlnirii 
spațiale — realizarea unui contact 
direct între „Gemini-9" și „Atda“
— s-au ivit dificultăți. Cei doi 
cosmonauți — Stafford și Cernan
— au comunicat că dispozitivul de 
legătură de pe racheta „Atda" 
pare să fie acoperit de placa ce a 
protejat racheta în timpul lansării 
și care nu s-a desprins de ea după 
plasarea pe orbită. La Cape Ken
nedy se presupune că realizarea 
unui contact direct între cele două 
vehicule spațiale va fi posibilă 
sîmbătă, cînd Cernan va ieși în 
spațiu și va înlătura această placă 
protectoare.

Un strașnic secret învăluie tratativele a- 
mericano-panameze privind modificarea a- 
cordului în legătură cu canalul Panama. Se
cretul este atit de strict, incit nici măcar re
prezentanții organelor legislative panameze 
n-au primit vreo informație mai precisă.

tlantlc pe bordul unei bărci cu 
rame șl despre care nu se mai 
știa nimic de simbăta trecură au 
fost reperați vineri de submarinul 
„Cutlass", la 156 km de coastele 
S.U.A. Comandantul submarinului 
a comunicat prin radio că cei doi 
participând la această expediție se 
simt bine și nu au nevoie de nici 
un ajutor. Folosind curentul Golf- 
stream, ei speră sfi doboare re
cordul de traversare a Atlanticu
lui pe o barcă cu rame, care a 
fost stabilit in anul 1896 și este de 
55 de zile.

• A VOCAȚII lui Jack Ruby, 
ucigașul lui Lee Harvey Oswald, 
asasinul presupus al fostului pre
ședinte John Kennedy, au între
prins joi o acțiune pe lingă Curtea 
Supremă a S.U.A., cerînd deschi
derea unui nou proces pentru a 
determina dacă clientul lor se află 
sau nu în toate facultățile mintale. 
Experții apreciază că dacă proce
sul se va rejudeca și se va consta
ta că Ruby este alienat mintal, el 
va fi internat într-un ospiciu. In 
caz contrar va fi executat pe sca
unul electric, așa cum prevede 
ultima hotărîre a tribunalului pro
nunțată Împotriva lui.

CIPRU. Turnul lui Othello, din Famagusta. Legenda spune că 
aici s-a desfășurat drama lui Othello și a Desdemonei. In 

orice caz această cetate a aparținut venețienilor

Corespondenții agen
țiilor de presă semna
lau că deputății pana
mezi n-au fost autori
zați să arunce măcar o 
privire asupra textului 
notelor schimbate lu
na trecută de guver
nele celor două țări în 
chestiunea amintită.

Pare straniu ca toc
mai cei ce vor trebui 
să parafeze și să sanc
ționeze eventualul a- 
cord (membrii adună
rii legislative) să fie 
ținuți atit de departe 
de miezul tratativelor. 
Lucrurile se clarifică, 
însă, dacă facem apel 
la unele indiscreții 
privind conținutul a- 
cordu/ui in curs de ne
gociere. După infor
mații care au transpi
rat in presa americană 
și panameză, Statele 
Unite urmează nu nu
mai să-și mențină cele 
15 baze militare exis
tente actualmente in 
zona canalului Pana-

ma, dar să construias
că în plus alte două 
mari baze aero-navale 
la San Blas și Rio Ma
to. Se prevede, de a- 
semenea, organizarea 
unor unități armate

americane care au dus, 
de altfel, la actualele 
negocieri privind revi
zuirea statutului zonei 
Canalului Panama, se
cretul strict păstrat de 
negociatori apare ca o 
manifestare de precau
ție. Mantiei „secretu
lui" i se adaugă încer
cări le de a pune în 
funcțiune un văl al 
mistificării opiniei pu
blice panameze. întors

„strict secret“
mixte americano-pa- 
nameze, sub comanda
ment american, unități 
care să asigure paza 
bazelor S. U. A. in e- 
ventualitatea unor 
„dezordini interne“ (a- 
dică să inăbușe acțiu
nile maselor din Pana
ma Împotriva prezen
ței bazelor străine pe 
teritoriul patriei lor).

Cunoscind violen
tele demonstrații anti-

de la Washington, 
Diogenes de ]a Roșa, 
unul din negociatorii 
panamezi, a chemat la 
„reședința lui particu
lară" un grup de zia
riști de dreapta și i-a 
anunțat că a fost alo
cat un fond de 300 000 
de dolari pentru „crea
rea unui climat favo
rabil noului acord". 
De la Roșa a omis să

specifice proveniența 
acestor dolari, dar ni
meni n-a avut nevoie 
de clarificări. Sursa e 
cunoscută.

Este însă foarte în
doielnic ca precauțiile 
și manevrele Washing
tonului să evite inevi
tabilul. Nici tactica 
„secretului“, nici per
deaua de fum confec
ționată cu ajutorul do
larilor nu vor putea 
ascunde adevăratul o- 
biectiv al acordului 
proiectat: Încercarea 
de a inmorminta aspi
rațiile legitime ale po
porului panamez. E 
cert că panamezii nu 
se vor resemna cu o- 
cupația străină. Ei vor 
ști, desigur, să riposte
ze și să lupte cu vi
goare pentru cucerirea 
unei adevărate inde
pendențe. Dacă jude
căm după prudența 
maniiestată de Was
hington, această pers
pectivă nu e un prea 
mare secret nici pen
tru organizatorii trata
tivelor „foarte secre
te" americano-pana- 
meze.

EM. RUCÄR
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