
«•

• în acest număr • în 
paginile • în acest nu 

• în 
nile

mai 
pagi
• In acest număr • în 
paginile • în acest

CADRANCULTURĂ GENERALĂ SPECIALIZARE

TIMPULProletari din toate țările, uniți-vă I

LIBERANUL XXIII, SERIA II.

NR. 5483

6 PAGINI - 25 BANI

JOI
* 5 IANUARIE 1967

DRAMATURGIA ORIGINALĂ
APARȚINE

» * * ** * *** **
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST tn secția motoare Diesel a U- 

zinei constructoare de mașini 
din Reșița

In 1967, să valorificăm in întregime

RESURSELE
PRODUCTIVITĂȚII

TIMP MĂSURAT 
ÎN UNITĂȚI 

DE ANTIBIOTICE
IAȘI (de 1> coresponden

tul nostru).
Contlnulndu-;1 tradiții, 

lermentatoarele Fabricii de 
antibiotice din Iași au func
ționat, măsurlnd ca niște 
adevărate clepsidre, timpul 
scurt de la Începutul anu
lui acesta. Iată-1 așadar În
registrat In unități de tetra
ciclină, streptomlclnă și 
penicilină V, coresponzătoa- 
re numărului de ore presta
te : tetraciclină — 7500 u- 
nități pe miliiitru tn 103 
ore ; penicilină V, 6500 u- 
nltăți în 70 de ore ; strep
tomlclnă — 4500 unități în 
80 de ore. De notat că la 
toate fermentatoarele aliate 
tn funcțiune sterilitatea n-a 
Înregistrat nici o scădere.

Noi rezervePLOIEȘTI—Geologii ploieșteni au 
descoperit noi re
zerve de hidrocar
buri și alte resurse 
naturale. Astfel, în 
unele schele, prin
tre care Moreni și 
Berea, prin săparea 
de sonde la mare 
adîncime, au fost 
scoase la iveală 
straturi cu un con
ținut important de 
țiței. La Măgureni

descoperite de geologiau fost descoperite 
rezerve de lignit 
care permit sporirea — începînd d'-n anul «iitor — cu 
180 000 de tone pe 
an a producției mi
nei Filipești de 
Pădure, iar la Slă- 
nic-Prahova, rezer
ve de sare ce vor 
dubla producția sa
linei în actualul 
cincinal. Au fost 
prospectate, totoda-

de 
ce 
de 
de 

ex-

tă zăcăminte nisip cuarțos, 
vor fi folosite 
întreprinderile 
înnobilare și
ploatare din Văleni 
de Munte, argilă 
pentru noua fabrică 
de teracotă de la 
Pucioasa, precum și alte materii prime 
necesare fabricilor 
de ciment, șamotă și cărămidă din 
regiune.

Ne amintea un cititor răspun- 
ztnd uneia dintre întrebările an
chetei „A fl tînăr" un celebru 
dicton antic cu o acoperire as
tăzi in exemple dintre cele mai 
diverse șl de Implicații dintre 
cele mal profunde ; timpul li
ber nu este sfîrșitul muncii ci 
Începutul ei. Invocarea dicto
nului ținea Jocul definiției, pe 
care o dădea cititorul nostru 
valorii timpului său liber; o 
continuă instrucție prin forme
le sale infinite. Șl, atingătoare 
acestei concepții, ni s-au evi
dențiat $1 celelalte sute de răs
punsuri primite la această în
trebare. E o poză aici juvenilă, 
e oare o frondă adresată parti
zanilor „deconectării* 1 prin mu
zica sincopată si semi-obscuri- 
tatea barului ? Ar fi fals să se 
creadă că pot exista tineri că
rora să le fie străine aceste 
plăceri. Sînt omenești șl să dăm 
tînărulul cele ce sînt ale tînă- 
rului. Dar îșl face loc o acce
lerată maturizare a acestuia 
care ține de imperativul timpu
lui nostru. Greierul șl furnica 
din celebra fabulă nn mai miș
că șăgalnic degetul moraliza
tor ci, povestea risipei, devine 
un sever avertisment, un me
mento al timpului care fuge, a 
Instrucției neisprăvita astăzi șl 
răzbunătoare mllne. Majorita
tea tinerilor știu acest lucru și 
la majoritatea lor timpul liber 
este dedicat acestei instrucțli. 
Ambiția celor care termină

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a ll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, 
EDTCAȚIE. RĂSPUNDERIUzina „Electromagnetica" din Capitală a realizat în anul 1966 un spor la producția globală, peste sarcina planificată, de 3 600 000 lei. Tovară-1 Aurel Mihăllă, șeful ser- \ lulul plan al uzinei, a ținut s' -ecizeze din capul locului 

cS îndeplinirea și depășirea volumului producției globale se datorește, în primul rînd, faptului că sarcina de creștere a productivității muncii a fost îndeplinită.Să ne oprim puțin asupra acestor date. Tovarășii cu care am discutat aici socotesc satisfăcător aportul producti- '.tății muncii la creșterea duc-ției globale. Pe seama 
*șterii productivității muncii, 
ă de perioada anterioară de 

ian, s-a obținut un spor la 
producția globală de peste 60 
la sută. Adăugăm imediat, 
pentru a arăta că acest spor 
putea fi mal mare, faptul că 
sarcina de creștere a produc
tivității muncii s-a realizat în 
limitele cifrei de plan.Sentimentul de mulțumire care există aici pentru realizarea productivității în limitele sarcinii de plan nu are acoperire în fapte. Sînt de a- preciat, desigur, unele măsuri stabilite de conducerea uzinei pentru creșterea productivității muncii. Ele au avut (a- mintim printre acestea, în primul rînd, măsurile realizate de colectivul de mecanizare- automatizare a uzinei care a proiectat și realizat un cuptor tunel pentru uscarea formelor de turnare, două strunguri automate, un agregat pentru prelucrarea șasiulul de contor! etc) aportul cel mai ridicat în realizarea sarcinii de

creștere a productivității muncii. Simpla lectură a acestora 
arată — fapt pozitiv — că 
aici s-a acționat cu precădere 
asupra principalei căi de creș
tere a productivității muncii: 
introducerea progresului teh
nic. Efectul lor ar fi putut fi însă și mai substanțial dacă ele ar fi fost dublate de alte măsuri — căi la fel de importante de creștere a productivității muncii — privind u- tilizarea forței de muncă, a timpului de lucru și a utilajelor. Ce arată diagrama a- cestor factori 7Indicele de utilizare a timpului de lucru a fost îndeplinit numai în proporție de 94 la sută. Neîndeplinirea acestuia a fost determinată în cea mai mare parte de numărul mare de absențe nemotivate și învoiri care se ridică la peste 10 000 om-zile. Plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 decembrie 1966 a subliniat faptul că utilizarea rațională a timpului de lucru constituie o pîrghie puternică, dinamică, de acționare asupra creșterii productivității muncii. Acolo unde această pîrghie nu este folosită cum trebuie, nu este evaluată la justa ei valoare, se înregistrează fenomene ca cel de la Uzina „Electromagnetica". în timp ce diagrama utilizării arată cu stru de mari de sențe, învoiri sau pur și simplu nefolosirea rațională a celor 480 de minute) numărul

timpului de lucru consecvență, trime- trimestru, pierderi fond de timp (ab-
GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a Ii-a)

Cartieru! Grigorescu — Cluj

TELEGRAMA
Excelenței sale Generalului NE WIN

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii BirmaneRANGOONCu prilejul celei de-a XIX aniversări a independenței Uniunii Birmane, am deosebita plăcere să transmit, în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres continuu și prosperitate pentru poporul Uniunii Birmane.
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Foto :

Bucureștl-Sud

ION CU CU

Termocentrala

PRO Șl CONTRA
O NOUA RUBRICĂ A ZIARULUI NOSTRU? ÎNTR-ADEVĂR, O 

RUBRICĂ DE PUNERE ÎN DICUȚIE, CU DREPT EGAL DE ARGU
MENT ȘI CONTRAARGUMENT OFERIT CELOR RĂSPUNZĂTORI, 
ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE DINTRE CELE MAI IMPORTANTE 
PROBLEME, DE LARG INTERES SOCIAL. CONFRUNTAREA DI
RECTĂ, DESCHISĂ, FĂRĂ RETICENȚE — „PRO ȘI CONTRA**  — A 
OPINIILOR VA DUCE, DESIGUR, LA ADOPTAREA UNOR MĂSURI, 
LA INTERVENȚn EFICIENTE.

De ce se „împiedică" transporturile ?

LT.B.-ul se justifică
...Și vizează, drept principali coautori

la „strangulările" circulației :

• Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini
• Secția de

Ministerul
Primul nostru popas l-am 

făcut la întreprinderea de 
transporturi a orașului Bucu
rești, tramvaiul, troleibuzul, 
autobuzul fiind reprezentanții 
întîiei instituții cu care faci 
cunoștință în drumul spre le
gătura ta cu „lumea". Se obiș
nuia, adesea, să se scrie des
pre I.T.B. înaintea Anului nou, 
să se publice caricaturi — mai 
mult sau mai puțin reușite —

urbanistică a S. P
Industriei Chimice

să fie criticați itebiștii, de la 
taxator pînă la directorul ge
neral, pentru ca, apoi, să se 
dea totul, pentru un timp, ui
tării. Ne-arn gîndit să-i lăsăm 
să fie liniștiți în noaptea 
cu brad împodobit și Moș Ge- 
rilă și, chiar a doua zi, am 
bătut la ușa tovarășului Ion 
Marcoci, inginerul șef al I.T.B.

— Spuneți-ne, l-am între
bat, v-ați gîndit cam cite sute

0. B.

de vagoane ar trebui pentru a 
putea „încărca" întreaga can
titate de nervi pe care între
prinderea dumneavoastră i-a 
făcut populației Bucureștiului 
în 1966 7 Ar fi de ajuns să-i 
adunăm doar pe cei ce călă
toresc cu autobuzul 35 și să le

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a W-a)

SCRISOARE
DESCHISA

UNUI
NERECU

Vrei, Ciurea, să 
stăm de vorbă ca 
între bărbați 7 Hai, 
fruntea sus I Pri- 
veste-mă în ochi si 
fii curajos l Vom 
scormoni împreună 
întîmplări dureroa
se, unele peste mă
sură de dureroase, 
la care, cine știe, 
poate te-ai gîndit 
uneori sau poate nu 
te-ai gîndit nici
odată...

Ce zici, începem?
Erai mic. Aveai 

trei ani, cînd ți-a 
murit tatăl. Au mai 
trecut cîțiva ani. 
Tu ai mai crescut, 
împliniseși nouă ani 
cînd 
mama,
orfan ! Și 
fratele tău mai mic. 
Te-ai întrebat vre
odată ce s-ar fi în- 
tîmplat cu «oi doi dacă oamenii nu 
v-ar fi întins mii- 
nile lor calde și bune ca să vă spriji
ne mersul nesigur, 
ca să vă ajute să 
creșteți și să învă- tati ? Iti amintești, pe tine te-a luat 
mătușa Floarea. Al 
plecat din Brăila și

ți-a Ai murit rămas tu, și

ai venit în Bucu
rești. Te-ai înscris 
la o scoală profe
sională, ca să în
veți o meserie. Mă
tușa te-a îngrijit și te-a iubit, ca pe 
propriul ei fiu. Ai găsit întotdeauna, cînd te întorceai de la școală, înfo
metat, mîncare cal
dă și gustoasă, așa 
cum găsești și a- 
cum cînd vii de la 
fabrică. Întotdeau
na ți-au fost spă
late cămășile și călcate hainele, așa 
cum își sînt spălate și călcate și a- 
cum. Cînd am fost 
la tine acasă am 
văzut acolo, pe u- 
meraș, cămășile ta
le, scrobite și căl
cate, strălucitor de 
curate. Am mai vă
zut, pe plită, crati- 
ța cu mîncare care 
te aștepta ca și în 
alte dăți. Cum ai 
înțeles să răsplă
tești dragostea și

TEODOR 
POGOCEANU

(Continuare 
în pag. a V -a)

Din bătăliile vacantei
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(Urmare din pag. I) mediu scriptic de saiariați prezintă o depășire de 1,5 la sută. în locul unor măsuri organizatorice și educative, menite să ducă la întărirea disciplinei în muncă, care să permită 0 utilizare în coeficient maxim a timpului de lucru, conducerea uzinei a procedat ca „gospodarul care-și fură singur căciula". Ca să acopere lipsa de forță de muncă creată prin absențe și învoiri, a suplimentat numărul mediu scriptic de muncitori. Rezultatul ? Sarcina de creștere a productivității muncii, pentru care uzina avea mari rezerve, a fost realizată pe „muche de cuțit".
Documentele recentei plena

re a C.C. al P.C.R. au subli
niat că trebuie luate măsuri 
pentru a nu se admite sub 
nici o formă creșterea numă
rului de saiariați peste preve
derile planului. Orice supli
mentare a forței de muncă 
trebuie să fie fundamentată 
și justificată, în primul rînd, 
de realizarea unui spor de 
producție materială corespun
zătoare. Or, în cazul Uzinăi „Electromagnetica", această fundamentare nu există.Sarcinile uzinei au sporit pe anul 1967 și — pentru îndeplinirea lor — conducerea uzinei a solicitat suplimentarea forței de muncă. Socotim că forul tutelar și conducerea întreprinderii înainte de a aplica măsură, să facă o analiză a- tentă asupra utilizării forței de muncă, să vadă de ce muncitorii neproductivi reprezintă peste 6 la sută din totalul forței de muncă și dacă, pentru utilizarea acestora se gășește, în toate cazurile, o justificare pentru producție, pentru locui de muncă unde lucrează. O 

producție modernă, bine or
ganizată, se bazează pe folo
sirea eficientă ridicată a for
ței de muncă calificate, pe re
ducerea la maximum a forței 
de muncă neproductive.Conducerea uzinei a adoptat pentru 1967 o astfel de o- rientare, numai că ea trebuie dusă pînă la capăt. Despre ce este vorba ? Pentru îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii de 6,5 la sută s-au prevăzut o serie de măsuri tehnice bune : reorganizarea atelierului de telefoane în flux tehnologic, modificarea celor patru instalații de preîncălzire a bachelitei, introducerea unor instalații de automatizare bazate pe elemente U.N.I.L.O.G. (unificare logică) și U.N.I.D.IN (unificare dinamică etc). Dar tocmai această orientare impune, evident, șl o analiză în spirit critic a utilizării forței de muncă pentru a asigura o valorificare deplină șl a altor căi de creștere a productivității muncii.Ar fi bine, de asemenea pentru o fundamentare cît mai științifică a căilor de creștere a productivității muncii, dacă această analiză ar fi făcută în paralel ou cea privind utilizarea capacității. utilajelor și mașinilor în toate I cele trei schimburi. Datele | existente deja la serviciul me- . canic șef arată că, c._. ritatea utilajelor sînt aproape de indicele maxim, unele — și dintre cele impor- automat, presa au-

sînt datoare, această

Cursuri 
fi manuale 

in expoziție

I 
I 
I
■
I

La cheiul de armate al șantierului gălățean, un nou cargou 
de 4 500 tone

Cu prilejul împlinirii a 
15 ani de activitate, Editura 
didactică și pedagogică a 
organizat — în holul Bibli
otecii centrale universitare 
din Capitală — o expoziție 
a cărții. Vitrinele expoziției 
prezintă cele mai de seamă 
succese editoriale. Un loc 
de frunte este rezervat lu
crărilor premiate de Aca
demia Republicii Socialiste 
România precum și celor 
distinse cu diploma „ Cele 
mai frumoase cărți ale anu
lui", pentru realizarea ar- 
tistico-grafică.

Cîteva grafice sugerează 
creșterea producției edito
riale. In anul 1952 au a- 
părut 275 titluri — manuale 
școlare, într-un tiraj de 
9 984 000 exemplare. Pro
ducția anului 1966 însu
mează 850 titluri-ma- 
nuale școlare, într-un ti
raj de 24 790 000 exemplare, 
în anul școlar în curs au 
fost distribuite gratuit ele
vilor manuale școlare în 
valoare de 152 milioane lei. 
De asemenea, graficul 
cursurilor universitare în
registrează o creștere de 
tiraj de la 43 000 de exem
plare în 1960 la 400 000 
exemplare în 1966.

A. V.

I

poate fi redus doar la larga accesibilitate (confundată^ , u- neori cu facilitatea) a elementelor ei. Atît poezia filozofică a lui Eminescu, cît și o parte a operei lui Tudor Arghezi, de pildă, sînt mai greu accesibile unui ins fără o pregătire estetică corespunzătoare dar nu-și pierd prin aceasta largul’Tor caracter de masă. Problema accesibilității artei este în" primul rînd problema în^ato ririi firești a artistului de ■ a răspunde, prin mijloacele lui de măiestrie artistică, la rile întrebări ale epocii sale, ca și problema capacității fnă- ’ selor de consumatori de artă de a le recepta mesajul în condițiile unei educații estetice care să le facă să păătS sesiza ce este nou, original și autentic în acest mesaj. " • •Desigur, procesul de culturalizare cuprinde grade și nw-> anțări, masa consumatorilor de artă nefiînd omogenă sub' aspectul nivelului ei de pregătire intelectuală, această o-' mogenizare fiind abia un proces în plină desfășurare. Ga atare, există, ca și în procesul de învățămînt, diferite trepte de interacțiune dintre subiect și obiect nu numai pe planul, asimilării valorilor culturale dar și pe planul creației (ce antrenează, mal ales prin mișcarea artistică de amatori, un număr din ce în ce mai mgre de oameni ai muncii). Această structurare internă a culturii socialiste este un aspect al procesului ei de maturizare și omogenizare. Ar fi greșit să identificăm cultura „de masă" doar cu conținutul valorilor culturale care se comunică sau * care iau naștere pe aceste prime trepte de interacțiune dintre subiect și obiect. Deosebirea dintre nivele nu este de esență, nu avem de-a face cu o altă cultură în manifestările incluse în programele caselor de cultură și sesiunile de lucru ale Academiei. în ambele cazuri, esențial rămîne caracterul popular, de masă, eminamente socialist al conținu
tului acestor valori culturale. Diferența ține de nivelul de 
abordare a problemei, determinat la rîndul său de scopul social-politic căruia-i răspunde (informare, dezbatere, cercetare științifică etc.).Considerăm că, pentru o a- bordare fructuoasă a problemelor proprii aqtualului stadiu de dezvoltare a culturii sos liste, cercetătorii din dome’ jl teoriei culturii trebuie să mă seama de conținutul nou, mult îmbogățit, al conceptului de 

cultură de masă, centrul de greutate căzînd acum nu atît pe asigurarea caracterului de largă accesibilitate (realizat și subînțeles), cît pe cel de îmbogățire, modernizare și raportare universală a conținutului comunicat.
VICTOR MAȘE1

activă a oamenilor muncii și accesibilă, la toate nivelele, întregului popor. Noțiunea de 
cultură de masă se dizolvă, în condițiile victoriei socialismului din țara noastră, în sfera mai largă a noțiunii de cultu
ră socialistă. Ea își păstrează și își întărește caracterul de masă, dezvăluindu-ni-se ca un proces de cultură generalizat. Marea majoritate, iar apoi întregul popor, se ridică treptat la nivelul unei participări conștiente la opera de culturalizare. Ea capătă, astfel, un pronunțat caracter popular, rezultat, în primul rînd, prin ridicarea maselor la nivelul valorilor culturale cu un bogat conținut de cunoaștere și o profundă semnificație umană. Astfel, întreaga cultură

buia să îmbrățișeze și să reflecte un conținut nou pe măsura aspirațiilor celor cărora li se adresa.O altă condiție a puterii ei de infiltrare era asigurată de larga accesibilitate a formelor ei. La începutul perioadei de construire a socialismului, procesul de culturalizare se adresa unei mase de oameni cu un nivel cultural și cu o educație estetică scăzută, rezultat al indiferenței vechiului regim față de profilul spiritual al clasei muncitoare. E- vident, procesul de culturalizare a unui analfabet nu putea începe cu „Estetica" lui Hegel și nici cu „Teoria relativității" a lui Einștein. Au fost necesare forme și instituții de cultură care să difuzeze
Noțiunea de „cultură de 

masă" reflectă un conținut propriu procesului de desfășurare a revoluției socialiste. Prin sublinierea caracterului de masă se evidenția conținutul eminamente nou al culturii socialiste ce înceta de a mai fi apanajul cîtorva aleși, adre- sîndu-se tuturor, și devenind pentru prima oară accesibilă tuturor, adică un fenomen de masă. Ea se deosebea de cultura tradițională între altele și prin aceea că reprezenta un fenomen eminamente dinamic, întruchipînd într-un grad niciodată atins în trecut, un instrument, o pîrghie de influențare și transformare a conștiinței sociale a oamenilor muncii. Dacă Spengler vedea în cultură (respectiv cultura burgheză) o cetate de tio feudal bine fortificată și în care se putea pătrunde cu greu, printr-un efort de voință și perseverență din partea asaltatorului, rămî- nînd indiferentă față de nu- . mărul celor ce băteau la porțile ei și așteptînd impasibilă să fie cucerită — specific pentru cultura de masă ni se pare a fi, ca să ră- mînem în termenii metaforei, un fenomen invers, o invazie a unei „armate" ce iese din cetatea culturii revărsîndu-se în rîndurile oamenilor spre a cuceri cît mai mulți vasali. Inițiativa trece, astfel, din sfera consumatorilor de cultură, care tind să-și însușească elementele ei, în sfera culturii însăși, care îmbracă forme de manifestare active menite să atragă și să înglobeze în sfera ei ență întreaga masă nilor muncii.Evident, pentru a asemenea forță de ție în rîndul maselor, pentru a ajunge la un înalt grad de influențare a conștiinței oamenilor muncii, noua cultură socialistă trebuia să-și lepede toga aristocratică, tre-

UNICITATEA

CULTURII
DE MASĂ

este

în rîndul maselor operele și elementele cu valoare de alfabet ale patrimoniului cultural. In această perioadă, 
cultura de masă însemna deci un anumit nivel mediu de accesibilitate a valorilor propagate, o simplificare și u- neori (latura negativă a fenomenului) o schematizare a problemelor deosebit de complexe, spre a putea fi înțelese și asimilate. Pe măsura consolidării și înfloririi continue a culturii socialiste, pe măsura trecerii covîrșitoarei majorități a oamenilor muncii, prin filiera mijloacelor de culturalizare, granița dintre fenomenul cultural în general și cel de masă începe să devină insesizabilă în sensul celei de a doua la nivelul celei dintîi. Pe măsura dezvoltării unității moral politice și ideologice a societății, se întregește caracterul unitar al culturii, ca o cultură creată prin contribuția

nu esteanacro- al unor
de masă sau, dacă nu, 
socialistă.Ni se pare de aceea nic punctul de vedere studii care fac distincție întretermeni, vorbind despre „cultura de masă“ ca despre una din formele de manifestare ale culturii socialiste, formă ce s-ar adresa în special maselor cu un nivel mediu de școlarizare și educație estetică, tra- ducîndu-i în forme mai simplificate, și deci mai ușor accesibile, principalele valori culturale. în această concepție, „cultura de masă“ ar fi o preocupare specifică S.R.S.C.- ului, universităților populare, conferințelor de la casele de cultură și cărților de știință popularizată. Abordarea, sub acest aspect, a problemei ni se pare a fi însă o vulgarizare a complexității problemelor actuale ale revoluției culturale. Caracterul de masă al culturii socialiste nu
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tante, ca strungul strungul revolver, tomată etc — sînt incomplet folosite.Productivitatea prezintă o problemă centrală pentru progresul întregii economii și deci și pentru Uzina „Electromagnetica". Asupra posibilităților de creștere a productivității muncii, în limitele sarcinii planificate de 6,5 la sută, pe baza celor arătate mai sus, nu mai există nici un dublu. Adoptarea unor măsuri ferme, constructive,de pe pozițiile unei analize științifice și a unei dorințe de autodepășire, este calea pe care uzina bucureșteană va putea obține succese incontestabile îri creșterea productivității muncii.

muncii re-

CADRAN
(Urmare din pag. I) 

școala profesională intrînd 
rîndul muncitorilor este de a 
urma paralel cu munca, liceul 
la cursul seral. A fi astăzi se- 
ralist nu mal e o raritate, nu 
mai e subiect gras de senzație 
a unul reporter, ci un fapt diurn 
dintre cele mal importante 
(iertați-mi paradoxul) banali
tăți. Nimic mai firesc, nimic 
mai necesar ca a avea In afa
ra unei meserii și o școală de 
cultură generală. Ne spun mulți 
dintre tinerii muncitori sera- 
llști că le vine foarte greu. Așa 
și este. Iar o joacă luată in 
serios cum este esențial sno
bismul e abandonată la primul 
obstacol mai serios. Instruc
ția astăzi nu mai e o floare 
pusă cu șic la butonieră ci o 
muncă cu aplicare tiranică asu
pra ei cum e și producția de 
bunuri. E aici, in această dublă 
preocupare a ttnărului munci
tor, o dialectică stringentă cu 
binefăcătoare roade miine. Din
colo de strung nu Începe tim
pul liber și nici apelul la pilu
lele deconectante ci instrucția 
intr-o bancă de clasă. Sirena 
nu anunță sftrșitul timpului li
ber ci începutul muncii de in
strucție.

Da, aud parcă o voce : — așa 
o fi, tn cazul celor care fac 
seralul. Dar după ce-I termi
nă, că n-o ține școala toată 
viața, ce fac î Dar ceilalți care 
prin profesia lor stnt intelec
tuali ?

Răspunsul pe miine.

tn

NORMAL
' Principala coordonată a mun- I cii operatorilor chimiști este ’ dirijarea atentă a elaborării pro- 
I duselor. Și vecinătatea atîlor metamorfoze chimice provoacă, 1 parcă prin inducție, numeroase transformări sufletești.Sîntem în Uzina de superfos- fat și acid sulfuric, din Năvodari. Ingrășămintele chimice fabricate aici sînt cunoscute în toată țara. în ultimele două luni pe porțile acestei uzine au ieșit mii de tone de produse peste plan, s-au făcui economii în valoare de milioane de lei. Aici se lucrează cti avînt și se obțin succese la dimensiuni mari.Din curtea uzinei se vede marea. Vuietul ei se obntopește cu cel al uzinei și formează fondul muzical chimice vingem crescuți torte și atîtor concentrări șl decantări, au și acele aspirații spre dimensiunile mari, spre intensități, spre perfecțiune.Pătrundem în sectorul îngrășămintelor, acolo unde se muncește pentru rodnicia pămîntu- lui. Concomitent cu fabricarea superfosfatului aici crează și un produs țlos, cerut tot mai hotare, fluosilicatul Puritatea lui a fost muncitori pînă la 99 la sută. Acum se duce lupta pentru depășirea acestui procent.In lupta aceasta pentru puritate sînt cunoscuți Alexandru Atlas și Al. Nache, șefi de e- chipă. Amîndoi sînt tineri, a- preciați pentru patosul cu care iau parte la viața colectivului, la activitățile desfășurate de organizația U.T.C. O zecime de

necesar metamorfozelor și sufletești. Ne con- că tinerii muncitori aici, lingă atîtea re- cuptoare, în prezența

se prelu- foarte pre- mult peste de sodiu, ridicată de

puritate cîștigată peste 99 la sută e pentru toți un prilej de bucurie. Tinerii Atlas și Nache știu să-și organizeze bine munca, intuesc precis fazele reacțiilor chimice. Ni se spune că ei trăiesc procesul de producție, că le-a intrat în sînge tehnologia producerii îngrășămintelor dhi- mice. Ne putem explica mai bine cuvintele laborantului Dumitru Roșu și anume: „Rezultatul 
probelor pe care mi le trimit să le fac In laborator el mi-1 
spun dinainte. Vor numai să se 
convingă de justețea intuiției 
lor. Cit fac eu probele, ei au și 
pregătit cele necesare execută*  
rit corecțiilor de temperatilră. 
de umiditate etc." Așa reușesc acești tineri să cîștige lupta pentru puritate.Odată, ni se relatează, a venit Ia uzină o cerere de export neașteptată. După satisfacerea cererii precedente nu fusese timp pentru crearea unei noi cantități de rezervă.In noaptea premergătoare desprinderii vasului din port, tînăru] Al. Atlas, împreună cu cei din echipa sa și-au pus în gînd' să facă și imposibilul. Fiecare secundă a fost folosită. O organizare a muncii ireproșabilă. Un entuziasm reținut, plin de răspundere. Al. Atlas trecea de la un loc de muncă la altul, dădea sfaturi, supraveghea procentul de puritate în condițiile solicitării maxime a utilajului. Noaptea a servată.— Cînd ne spune toată cantitatea necesară era fabricată, uscată și ambalată. Procentul de puritate era de peste 99 la sută. Vaporul a putut să plece plin și la timp.Dar ascensiunea aceasta spre

trecut fără să fie ob-am venit dimineața, ing. Paul Juravete,

puritate, spre frumusețe, spre împliniri este mai ales prezentă pe plan moral. întregul colectiv al uzinei parcurge acest drum în sus. Mihail Agavriloaie a fost brigadier, a participat la munca de construcție a uzinei, ipoi a devenit operator chimist, ca acum să fie contractist-șef. Maistrul Emil Felea a fost constructor și operator. Același drum urcător l-au parcurs Alexandru Bălan, Gafencu Iancu, Victor Broască și multi alții. Ni- colae Serban, cu cîțiva ani în urmă ucenic, e lăcătuș, tar în timpul liber elev și pictor, la fel Ion Spiridon, In uzină mai sînt încă 13 pictori amatori. Si aceasta e o expresie a aspirațiilor spre frumusețe, spre puritate....Ajungem la linia a doua unde se elaborează acidul sulfuric. Aici îl întîlnim pe Iancu Gafencu. E un meseriaș priceput, a lucrat în multe posturi, dar mal ales la cuptoare. Intre toate sectoarele e o strînsă legătură. Fenomenele dintr-o parte își continuă desă- vîrșirea în alta. Acum la linia a Il-a de acid' sulfuric se dă lupta pentru terminarea lucrărilor la soba de contact care alături de cuptoarele de ars pirita constituie punctele cheie în producerea acidului sulfuric. Privim frenezia cu care muncesc cîțiva tineri ce stau la gura sobei de contact de la stratul patru. Din cauza gazelor, au în dreptul gurii măști de vată și poartă ochelari. Prin munca acestor tineri se vor clștiga 4 zile, adică 1 200 tone de acid sulfuric mai mult.
ION CHIRIC

de influ- a oame-avea o penetra-

se controlează calitatea zahăruluiîn laboratorul central al Fabricii „Șiretul
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în drumul său lung de a- 
proape 3 000 km Dunărea, bă- 
trînul fluviu mareșal al Euro
pei, regele tuturor fluviilor, 
cum îl numea Napoleon, Is- 
trul, Danubius, cum îi ziceau 
grecii și romanii, Danube, Da- 
nubio, Donau, cum îl pronun
ță francezii, italienii, germa
nii. Străbate șapte țări, 
de orașe și cam 400 
sate, dar nici unde 
întregul său parciiTs, 
duce atîta frumusețe și 
găție ca în țara sa de baști
nă. Fiindcă, ori cît ar părea 
de curios, cîndva, de mult, la 
începutul începuturilor, flu
viul nu-șl avea izvoarele toc
mai acolo sus în Pădurea Nea
gră, ci izvora cam de ve unde își culeg azi apele Cerna și 
Jiul de vest. Asta se întîm- 
pla însă în cuaternar, cînd 
uscatul cuprinsese Oltenia de 
azi, gonind spre miază-zi și 
răsărit țărmurile întinsului lac 
levantin. Iar dacă vapoarele 
pe care le poartă el azi, în sus 
și in jos, aduc în țară cam 
12 000 000 tone mărfuri anual, 
aceleași valuri, aduc de zece 
ori pe atît. Peste o sută de mi
lioane de tone bogății culese 
de pe continent sînt purtate la 
subsuoara-i generoasă și pu
ternică 3 000 de km — mîlul 
fertil, cules din pulberea con
tinentului de miile de rîuri și 
rîulețe care se ramifică așișderea unei fantastice coroane, 
dăruindu-le apoi, în cea mal 
mare măsură, Deltei noastre.

100 
de 
pe ftu 

bo-

De la Galați, vaporul se lasă 
ușor, în voia apei. Pe 
stînga, atrag atenția noile car- 
goboturi de 12 500 de tone, u- 
nele pe cale, altele la apă. în 
fund, mai departe, se contu
rează silueta uriașei cetăți si
derurgice ; ne salută ultimele 
macarale ale portului, după 
care, rămași singuri, ne conti
nuăm colocviul cu Dunărea, 
pe care, cu 12 000 de ani în 
urtnâ, navigă Osiris, care ve
nea să aducă civilizație popoa
relor din Carpați. El este și

înapoiere, viteazul thesalian 
urmărit, urcă sus pe Istros, 
pînă în țara Hiper.borienilor- 
liginilor, 
Fier...

Soarele 
reu, peste 
ța și vaporul își încetinește vi
teza. Sălciile bătrîne de pe 
maluri, mai au însă destulă 
poezie. Pe stînga, apare Isac- 
cea, pe timpul romanilor — 
Noviodonum, escală prin seco
lul VI î.e.n. a oștilor lui Da
rius, regele perșilor, venit în

de la

iernii 
valuri

Porțile dedispare me- 
coboară cea-

afară de cel pus la sărat, de 
cel conservat prin frig și tri
mis la export. Tot aci, e avan
sată construcția celui mai 
mare antrepozit frigorific din 
țară, cu o capacitate de depo
zitare de 6 000 tone, unde își 
vor descărca, în viitor, povara 
și traulerele oceanice.

în scurtul popas la halele 
frigorifice ale Tulcei întîlnim 
cel mai mare pește al Deltei 
— sturionii, unii de sute de 
kilograme.

Mai jos de Tulcea, fluviul

francez afirma că valoarea sa ar fi suficientă pentru a echi
libra bugetul unei țări, stuful, 
plantă atît de ignorată ieri, 
și-a aflat, în fine, înalta sa uti
litate. Iată de ce, în afară de 
lotcile de pescari care străbat 
apele apar adesea ambarca
țiuni mari care colectează stu
ful. O statistică recentă preci
zează că numai din a cincea 
parte a stufului din Deltă se 
poate obține atîta celuloză în- 
cît fiecărui locuitor al țării 
să-i revină cite 10 kg țesături□ . . .. .11.11111,111,111111, •

LUMINILE BEL TEI
.......................- ..........................................- *

Navigînd pe brațul Sulina 
am vizitat punctul pescăresc 
Matița. Calea străbate aci o 
zonă a Deltei foarte originală. 
Printre întinderile nesfîrșite 
de stuf a rămas intact un 
drum de apă din epoci geolo
gice îndepărtate, cînd ființa 
aci albia adîncă a unui rîu. 
Delta era pe atunci o cîmpie 
limpede prin care Dunărea 
curgea liniștită, iar 
nord îi venea ultimul 
fluent: Chitai. Pe 
străveche albie navigă 
sele pescărești spre 
superb drum de apă.

Am poposit la Dunavăț, pe 
Sf. Gheorghe, sat de pescari 
cu case mici care mai amin
tesc încă originea locurilor din
spre care vin acele case, ma
gistral descrise de Șolohov. 
La nord de acest sat e Uzii- 
na, așezare pescărească în 
preajma căreia stă cea mai 
mare colonie de pelicani 
Deltă.

...Și astfel, plecînd din 
în loc însoțiți de duduitul 
cadat
lotcile încărcate spre cherhana 
am desprins un fragment doar, 
din poezia Deltei.

dinspre 
său a- 
această 
azi va- 
Matița,

cel care boteză fluviul cu nu
mele de Istros. Herodot, care 
a vizitat în anul 420 î.e.n. gu
rile Dunării, spune că ar fi vă
zut la preoții egipteni din 
Theba, o carte în care era de
scrisă expediția lui Sesostric 
cel Mare faraonul Egiptului 
care, la 3 712 î.e.n. ar fi trecut 
pe istros cucerindu-i pe geți 
și, tot pe valurile acestea, la 
1 250 î.e.n. thesalianul Iason 
merge să readucă lina de aur 
din fabuloasa țară „Ala" (Col- 
chida) din Caucaz, aflată sub 
stăpînirea regelui Aetes. La

fruntea unei armate de 
de oameni, pentru a 
Sciția.

Localitate străveche, 
Tulcea nu mai are

800 000 
cuceri

orașul 
nimic 

care să amintească istoria o- 
rientală. El pare o cetate cu 
totul nouă și nu e de mirare. 
Mai ales în ultimii ani au în
viat aci o seamă de industrii 
prospere în frunte cu cea a 
prelucrării peștelui. O singură 
cifră e revelatoare : secția de 
conserve cutii, are o producție zilnică de 25 tone. Asta în

se despică încă o dată în două 
— brațele Sulina și Sf. Gheor- 
ghe, dar, împărăția Deltei 
de-abia de aici încolo începe. 
Se deschid într-o parte și alta 
zeci de canaluri care duc spre 
lacuri și ghioluri nenumărate. 
E o imensitate a apei și a stu
fului care laolaltă, măsoară 
peste 5 000 km pătrați. Numai 
complexul lagunar Razelm 
cu crapii săi de peste 20 kg 
măsoară 700 km pătrați.

$i dacă peștele constituie 
una din bogățiile principale 
aci, despre care un învățat

și tot pe-atttea de hîrtie.
Dar miliardele de metri 

cubi de mii aduse de fluviu, 
pe lingă bogăția fertilă ce o 
revarsă mai sus, în cîmpia Du
nării, creează mereu altă to- 
ponomie Deltei, a cărei hartă 
se schimbă pe nesimțite. Apar 
lacuri noi, ca de pildă, marele 
lac Musura format în urma 
tendinței de sudură a brațului 
Chilia cu Sulina, ale căror ra
mificații prind apele mării și 
l« string ca intr-un clește.

dinloc 
sa- 

al cuierului care ducea

N. D. CARPEN

• Cu Jtovt luni în urmă Sfatul popular al regiunii Argeș era criticat în articolul „Bariere spre 
creste" pentru faptul că în locuri de o deosebită frumusețe nu există condiții de_ cazare pentru turiști. Măsurile luate nu pot de- cît să-i bucure pe iubitorii de drumeții.în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, în punctul Cumpăna, o cabană își va deschide în curînd ușile. La Cozia și Voina se amenajează, de asemenea, cabane care vor asigura turiștilor condiții bune de cazare și hrană. Se află în studiu posibilitățile de construcție a unor cabane la Golească, Piscul Negru, Iezer, Stînișoara etc.• „Dușuri educative", așa se intitula articolul care semnala deficiențele existente la căminul tineretului din Hunedoara. Direcția administrativă a Combinatului siderurgic ne asigură că lucrurile s-au schimbat. Au fost terminate toate reparațiile. împreună cu , comitetul U.T.C. pe combinat se organizează pentru tinerii locatari acțiuni cu caracter educativ. Atunci cînd se semnalează cazuri de indisciplină ele sînt. . analizate de întregul colectiv.• Trei tineri din orașul. Arad au fost eroii articolului „Refuzați de oglindă". Din răspunsul Comitetului orășenesc Arad al U.T.C. cităm : „Articolul apărut în „Scînteia tineretului44-•»■ făcut obiectul unei analize în biroul comitetului . orășenesc. în întreprinderi au fost organizate adunări generale U.T.C. în care s-a discutat despre comportarea tinerilor în societate, s-a luat poziție împotriva unor cazuri similare existente încă. Comitetul orășenesc U.T.C. a stat de., vorbă cu cei trei tineri a căror fotografie a apărut în ziar. în urma discuțiilor,a opiniei publice create în jurul lor, aceștia au renunțat la tendința de a fi... originali cu orice preț".



Raportul specializare - cultură generală 
este un subiect mult discutat în licee. în 

condițiile în care matematica, fizica, chimia, 
biologia, psihologia, filozofia etc. - științe 

cu obiect propriu de cercetare - au cunoscut 
o dezvoltare uriașă, de la acumulări canti
tative la salturi calitative, tot mai mulți tineri 
care doresc să se specializeze într-o anumită 

ramură științifică se întreabă : „NE VOR FI DE 

FOLOS IN PROFESIUNEA NOASTRĂ Șl NOȚIU
NILE CU CARE OPEREAZĂ CELELALTE RAMURI 

ALE ȘTIINȚEI ?"
Cu ocazia unei anchete întreprinse recent 

printre elevii Liceului „I. L. Caragiale" din

DIN NOU DESPRE
Ploiești, aceștia și-au manifestat dorința de a 
afla care este hotarul dintre specializare și 
cultură generală, momentul potrivit pentru 
începerea pregătirii în viitoarea profesie, 
dacă aceste preocupări sînt utile în anii 
studiilor liceale ori trebuie amînate pentru 
mai tîrziu, în pragul bacalaureatului.

Dorind să le răspundem, redactorul nostru, 
Marieta Vidrașcu, a solicitat, pentru început, 
părerea academicienilor EUGEN MACOVSCHI, 
ȘTEFAN MILCU, GHEORGHE MIHOC, EUGEN 

RADULESCU.

1

SPECIALIZARE

REPERE PENTRU
PRAGUL SPECIALIZĂRII

cultura generală și specializarea sînt cei doi poli ai învăță- mintului și, în general, al formării noastre culturale și profesionale. Legătura între aceste două forme este așa de strînsă încît, adeseori, în decursul existenței noastre pendulăm cu intensitate inegală între sie. Mai grav este cînd se ia o decizie timpurie pentru una sau alta din cele două forme, cu o limitare exclusivă; specializarea timpurie nu este cea mai bună modalitate de formare a unei personalități.Dacă analizăm organizarea învățămîntului în toate verigile sale constatăm că se aplică principiul unei specializări treptate, prin îngustarea continuă a orizontului de cunoștințe generale. Datorită masei ’norme de cunoștințe și i numărului considera- ail de discipline atît în lectorul umanistic cit și :el al științelor naturii, > selecție și o limitare a materiilor și conținutu- ui este inevitabilă. ?regătirea pentru universitate, așa cum o fac ceele, implică o largă isimilare de cunoștințe nultiple și de adîncime lin domeniul științific, ilozofic, literar, artistic .In acest fel se acu- nulează un bogat mate- ial informativ și se reează condițiile inte- ectuale și spirituale >entru învățămîntul u- liversitar specializat.Așa cum am făcut-o i în alte împrejurări, >Iedez în mod botărit >entru o formație multi- aterală în liceu, cu un :rad de specializare mai iuțin acuzat. După cum tim, opțiunea pentru ecția reală ori secția umană este prima treap- ă de specializare în lecursul învățămîntului iceal; ea se realizează >e un front foarte larg, ieschizînd noi orizonuri științifice și cultu- ale. Formația multila- eraiă în liceu cu o cul- ură cît mai largă șl va- ■iată ne permite să descoperim talente, aptitu-

de acad.
Ștefan Milcu

a-dini șl în general, cele însușiri intelectuale care decid în alegerea unei profesiuni sau în descoperirea unei vocații. Adeseori se uită a- ceastă posibilitate de selecție pe care ne-o oferă cultura generală însușită în liceu ; ea este deosebit de importantă pentru evoluția ulterioară a unui tînăr și pentru succesul formației sale universitare. In primul an de studiu, în unele facultăți, există pierderi pînă sută dintre deși aceștia cu succes un exameft dificil de admitere. Pentru mine acest fenomen are o singură explicație : un drum greșit ales. Tînărul își dă seama că s-a îndreptat spre un domeniu al științei sau culturii pentru care nu are o înclinare, un interes propriu-zis, sau nici însușirile necesare. Aș putea aduce exemplul meu fost în liceu de pregătirea mea culturală, căutînd să frecventez domenii variate ale științei, literaturii, filozofiei și nu am nimic de regretat. Dimpotrivă. Dobîndirea unui orizont larg cultural, științific mi-a permis să mă orientez just în formația mea definitivă. Interesul și pasiunea pentru biologie le-am dobîndit în liceu nu numai din lecțiile predate strălucit de profesorul meu. dar și prin lecturile suplimentare care tratau unele aspecte ale biologiei de pe o platformă diferită decît cea școlară.Toți acei specializat convinși că generală se formează o gîndire mai largă, se do- bîndesc noțiuni clare, un stil și o limbă literară

noastre la mai înalt, știință, de beneficia

la 10 la studenți, au trecut

personal. Am foarte interesat

care s-au tardiv sînt prin cultura

precum și alte calități capabile să faciliteze dezvoltarea ulterioară a personalității un nivel cît Un om de pildă, poateconsiderabil de cultura lui literară în exprimarea adevărului științific într-o limbă aleasă, cu un stil concis și cuprinzător. Cultura generală îi permite, de asemenea, să treacă de la etapa analitică a fenomenului pe care îl studiază la e- tapa teoretică de generalizare în care se cere o gîndire și un minim de cultură filozofică.Este evident că oricare ar fi hotărîrea — de a realiza specializarea după dobîndirea u- nei culturi generale sau mai de timpuriu — trebuie să acordăm timp acestui proces complex. Fără concursul timpului nu se poate înfăptui nimic deosebit și de valoare, oricare ar fi bunele noastre intenții. Un just echilibru între timpul acordat învățăturii și cel rezervat „amuzamentelor" de tot felul este hotărîtor. Unii neri, sub o foarte comună, că „a trăi viața' seamnă a risipi timpul într-un fel sau altul; a ignora formarea propriei personalități ca și cum totul s-ar realiza de la sine. Desigur, viața se trăiește în ceea ce are esențial uman. Prin trecerea anilor accesul la cultură ne oferă însă posibilitatea unei intensități de viață, de afecte și emoții imposibil de realizat în afara cunoașterii culturii, istoriei și gîndirii omenești.Ca și în alte împrejurări subscriu deci fără rezerve pentru o specializare tardivă în formarea tineretului nostru. Evident că momentul a- cestei specializări trebuie decis în funcție de domeniul ales și după particularitățile individuale. caracteristice vieții și personalității tî- nărulul.

Este adevarat că inca din liceu m-am hotărît să mă dedic în viitor cercetărilor îndreptate spre descoperirea și cunoașterea mecanismului vieții și mă preocupam mult de chimie și biologie. Aceasta însă nu m-a împiedicat să învăț cu pasiune limba și literatura română, istoria patriei și istoria universală, geografia, filozofia, limbile străine, desenul și muzica, precum și toate celelalte obiecte care se predau la școală. De pe atunci aveam tendința de a asimila cunoștințele noi prin comparația unora cu altele, îmi place să rație 
tel*  
In

I cele

I
ceam comparații și căutam asemănări și deosebiri între operele literare ale scriitorilor noștri și ale celor străini ; la fel procedam și în învățarea chimiei: comparam grupele de elemente unele cu altele, comparam între ei compușii chimiei pe care îi formează elementele respective și, din astfel de comparații, căutam să deduc reguli generale care să-mi ușureze înțelegerea mai aprofundată a unor fenomene chimice.Pe atunci nu acordam vreo importanță deosebită acestui fel de a proceda deoarece-1 consideram ca ceva firesc. Abia mai tîrziu, după că am devenit student și apoi specialist în biochimie, mi-am dat seama că am procedat bine și că cultura generală în acest fel îți devine de un neprețuit orice muncă dedici.Ca exemplu aș putea da preocupările mele privitoare la structura materiei vii, problemă care mă preocupă de mult și reprezintă o

plăcea, și îmi fac compa- între evenimen- istorice petrecute țara noastră și din alte țări; fă-

formatăajutor căreia in te
concret

ti- formulă înțeleg .“ în-

importanță fundamentală pentru știință. încă din tinerețe cînd eram asistent la Universitate am început cercetările în acest domeniu atît de pasionant, pornind de la baza chimică. Curînd însă am constatat că numai chimia nu este de ajuns. A trebuit să lărgesc sfera preocupărilor recurglnd la mijloace fizico-chimice de cercetare, la matematică, fizica teoretică și la diferitele ramuri ale biologiei, ajungînd apoi la folosirea variatelor cunoștințe din domeniul medicinii, agriculturii și

oare posibil să elaborez o teorie moleculară a memoriei fără să cunosc bazele fiziologiei și structurii sistemului nervos, bazele psihologiei și psihiatriei ?Aș mai adăuga necesitatea cunoașterii diferitelor limbi străine. Enorma și variata informație științifică de care ai absolută nevoie ca să poți cerceta și crea în orice domeniu ai lucra, îți este furnizată în diferite limbi, și dacă nu le cunoști, activitatea. creatoare este mult stingherită. Mai mult: terminologia științifică ac-

Orie*  problemă in dezvoltarea ei urmează aceleași legi fundamentale după care s-a dezvoltat și societatea umană. Or, cunoașterea a- cestor legi, pe care le afli cel mai comod în- vățînd istoria, îți permite să înțelegi mult mai bine evoluția lucrurilor in domeniul de care te preocupi, chiar dacă această evoluție aparent nu are nici o legătură cu istoria.Legăturile cu oamenii de specialitate din diferite țări implică nu numai cunoașterea limbilor de circulație gene
POSIBILITATEA
SUPERIOARĂ

A COMPARAȚIEI
tehnicii. Ce aș fi făcut eu dacă nu mi-aș fi format încă din liceu o bază solidă de cultură generală, absolut necesară abordării problemei structurii materiei vii ?Dar lucrurile nu se o- presc aici. Adesea apar în viață situații noi, care necesită cunoștințe în domenii la care nici nu te aștepți. Așa de exemplu, anumite manifestări ale materiei vii stau la baza fenomenelor psihice. Unul dintre aspectele vieții noastre psihice este memoria. Noile concepții despre structura materiei vii pe care le-am elaborat după mulți ani de reflectare și cercetare, au atins și problema memoriei. Dar, mi-ar fi fost

de acad.
Eugen Macovschi

tuală se bazează pe limbile latină și greacă. Este necesară cunoașterea măcar elementară a acestor două limbi clasice pentru înțelegerea precisă a termenilor științifici și pentru justa lor folosire in vorbă și în scris.Mă veți întreba, poate, dar ce folos pot prezenta pentru cercetarea materiei vii specialități ca istoria, geografia, desenul, muzica sau literatura 1 Șl aici pot să vă dau un răspuns afirmativ.

rală: engleza, rusa, germana și franceza, dar și înțelegerea mentalității acestor oameni, mentalitate care la rîndul ei este condiționată de factorii istorici, geografici, economici.Dar, ce aș fi făcut a- tunci, cînd cercetările mele au necesitat schițarea diferitelor aparate și desenarea obiectelor pe care le cercetam sau a aspectelor diferitelor structuri pe care le vedeam la microscop, dacă nu aș fi știut să desenez ? Or, tocmai aici s-au dovedit extrem de utile orele de desen din liceu, precum și cele cîteva clase pe care le-am urmat la școala de belle-arte, în

paralel, cînd încă eram elev.Apoi muzica : se știe că ea exercită asupra materiei vii o serie de efecte interesante și că investigațiile în domeniu noașterea armoniei, Astfel, cale pe care le-am efectuat în tinerețe atît în liceu, cît și în conservator, cu siguranță îmi vor fi utile, dacă voi aborda vreodată domeniul menționat.Să nu uităm că citirea și studiul operelor literare și filozofice îți dau posibilitatea să cunoști gîndirea marilor scriitori și filozofi; îți dau posibilitatea să afli modul cum se reflectă în operele lor cele mai diferite evenimente ale vieții, iar urmărind a- tent limba pe care o folosesc, îți poți forma un limbaj bogat, corect și frumos, care contribuie enorm la calitatea vorbirii tale, la claritatea expunerilor tale scrise sau orale.Nu mai faptul că cunoștințe generală cîștigate în li- i ceu și completate ulterior prin preocupări personale, îți dau posibilitatea ca în momentele de odihnă să guști o carte bună, piesă de preciezi artă sau mijlocul chiar și în mente de odihnă, diversitatea preocupărilor te stimulează.Iată de ce aș dori să fiu de folos elevilor din licee, slătuindu-i să nu neglijeze nici unul din obiectele care Ii se predau, deoarece toate cunoștințele de cultură generală asimilate pe băncile școlii, se vor dovedi ulterior utile și necesare, indiferent de specialita- ea căreia i se vor ' dica.

acest necesită cu- tonalităților, ritmului etc. studiile muzi-

vorbesc de numeroasele de cultură
un concert, o teatru și să a- o expoziție de o excursie în naturii. Dar, aceste mo-

de-

TEMPLUL PERSONALITĂȚII

SE CONSTRUIEȘTE PRIN CULTURĂ
Mulți dintre elevi doresc să-și continue studiile în învățămîntul superior ; cum rea se face pe concurs toți cei tenționează să zinte caută cele mai potrivite căi de pregătire. Și așa, pregătirea pentru concursul de admitere în facultate premerge cu 2—3 ani susținerii lui. Asistăm astfel la tendința de selectare a elevilor în vastul și complexul material pe care îl conține programa școlară, selectare arbitrară, impusă de preferințele față de o disciplină ori alta, de intențiile de viitor. începe „specializarea" cum o numesc elevii. Mai întîi e discutabilă chiar această noțiune ; liceul, școala de cultură generală prin structura sa, prin obiectivele pe care le are, nu poate da specialiști în nici un domeniu. Ea o- feră tinărulul baza culturală necesară pentru

admite- bază de care inse pre
activitatea intelectuală ulterioară. Deci specializarea în anii de liceu nu este posibilă. In rîn- durile ce urmează aș vrea să-i conving pe tinerii mei cititori că specializarea nu este posibilă, nu este necesară și, aș spune, că este chiar dăunătoare.In primul rînd, vreau să relev că procesul de pregătire în liceu este un proces unitar și el se referă nu numai la bagajul de cunoștințe pe care elevii trebuie să-1 aibă ci și la modul de însușire a acestor cunoștințe.Disciplinele pe care elevii le parcurg în anii de școală converg toate spre un sistem unic de formare a ceea ce în mod obișnuit se numește cultură generală. O cultură generală temeinică nu se poate dezvolta decît pe o bază sănătoasă, completă, bine ancorată în personalitate. Ori pietrele de temelie se pun tocmai acum,

de acad. Eugen Radulescuîn liceu, cînd personalitatea începe să se contureze și cînd se fixează jaloanele dezvoltării de mai ~pot ge ceput rostul învățăturii unei anumite discipline pe care ei consideră că nu o vor mai întîlni în cadrul profesiei pe care doresc s-o îmbrățișeze și de aceea sînt înclinați să minimalizeze rolul ei și, în dozarea eforturilor, se mulțumesc să-și însușească cunoștințele necesare promovării la limită. Această atitudine nu este numai reprobabilă dar este de-a dreptul dăunătoare.Pentru precizarea ideilor îmi voi îngădui să iau, la întîmplare, un exemplu. Să presupunem că un elev care și-a propus să devină biolog nu înțelege să dea toată atenția studiului fizicii. Este evident că el va constata în anii

tîrziu. Elevii nu totdeauna înțele- încă de la in
studenției că nu are cunoștințe suficiente de a- custică atunci cînd va studia — să zicem — dezvoltarea comparativă a aparatului auditiv al animalelor. Ce va face atunci ? Natural va căuta să-și completeze cunoștințele de acustică. O va putea face însă în modul cel mai bun ? Sau chiar dacă, să presupunem că o va face, oare nu-1 va sustrage a- ceastă muncă suplimentară de la buna lui pregătire, ca biolog ? Neîndoios că da și de-abia atunci va regreta că nu și-a însușit la timp ceea ce trebuia să învețe în liceu. Deci, o primă idee care se degajă este datoria elevului de a învăța cu temei tot ceea ce el este obligat să învețe prin programele claselor respective.In al doilea rînd, aș dori să atrag atenția a- supra modului de a In-

e-țelege just problema fortului sporit pe care elevii îl depun pentru pregătirea la disciplinele cerute la bacalaureat sau care formcțză probele concursului de admitere în facultate. Efortul în plus trebuie să fie real, adică, să apară ca ceva ce depășește efortul depus pentru buna pregătire la toate disciplinele pe care un elev le parcurge în timpul anului școlar. In caz contrar efortul în plus este numai aparent deoarece a te pregăti mai bine Ia o disciplină în dauna alteia nu înseamnă ceva în plus — referindu-ne la întreg — ci o dozare near- monioasă și care este totdeauna dăunătoare prin unilateralitatea ei. Voi da și aici un exemplu pentru a mă face mai bine înțeles. Să presupunem că un elev își face următorul raționament : doresc să devin inginer agronom și la concursul de admitere

Mă bucur de cite ori aud — de la alți colegi ai mei matematicieni — că la concursurile de matematică participă, în ultimii ani, tot mai mulți elevi. Că rezolvările inspirate la lucrările scrise, răspunsurile de la oral, întemeiate pe cunoștințe solide dovedesc interesul sporit al elevilor față de această știință.De cîți matematicieni avem nevoie ? De neînchipuit de mulți I Elevii de azi vor fi solicitați să lucreze peste cîțiva ani în profesiuni care nu s-au născut încă. Ceea ce era nou acum doi ani în matematică nu mai este nou și acum. Dar

că cu pasiune în studiul ei. Și aceasta încă din primele clase ; deoarece matematica se aseamănă într-o privință cu muzica: studiul ei trebuie început devreme.In ultimul timp asistăm la o matematizare a științelor. Matematica pătrunde ca metodă generală de cercetare în toate ramurile științelor naturii și științelor sociale. Fapt din care se , desprind două concluzii esențiale :1. Matematicianul nu poate să rămînă un „specialist" — închis în profesiunea lui. El trebuie să stăpînească cunoștințe de chimie, fizică, biologie, materialism
SPECIALIZAREA

CULTURII
GENERALE

de acad. Gheorghe Mihocpentru introducerea noului, avem nevoie de mulți oameni care să știe matematică ; nu mă refer numai Ia acei care vor lucra în domeniul strict al matematicii, ci și la viitorii ingineri, economiști, medici, biologi, lingviști... Fiecare elev trebuie să știe că a învăța matematică azi — cind știința a devenit o forță de producție — înseamnă a in cadrul stat. Iată rîndu-ne mare dela concursurile de matematică, obțin premii, nu ne putem declara și deplin satisfâcuți. Satisfacția deplină o vom a- vea atunci cînd toți elevii vor dovedi interes și competență în rezolvarea problemelor de matematică. Pentru că astăzi nu ne mai putem închipui un elev — deci un viitor specialist în- tr-un domeniu oarecare al științei sau al culturii — care să nu stăpî- nească bine matematica, să nu iubească matematica, să nu se adînceas-

face o muncă planului de de ce, bucu- că un număr elevi participă

dialectic, logică, psihologie, lingvistică etc. — domenii in care matematica, specialitatea sa, profesia sa este folosită ca metodă generală de investigație. Eu nu pledez pentru o cultură generală... în general : adică să știi „tot", să întreții conversații „competente" despre orice și despre nimic. Eu pledez pentru o cultură generală specializată. Pentru o acumulare de cunoștințe care să te ajute să te perfecționezi ca om și, mai tîrziu, ca specialist. Procesul de învățămînt din licee are în vedere tocmai acest lucru.2. Chimisul, fizicianul, biologul, filozoful, logicianul, psihologul, lingvistul etc. — deci specialistul care folosește în ramura sa de activitate, drept metodă generală de investigație, matematica — trebuie să cunoască matematică. Noțiunile de matematică au devenit astăzi noțiuni de cultură generală.trebuie să mă pregătesc bine la botanică și chimie, deci la aceste două discipline voi acorda un timp diu.De timp pline gramate nici laureat nici la concursul de admitere. A acționa pe baza unui raționament nu aduce nici un folos, ci, din contră, te împinge pe calea minimului de efort, a improvizației, a autoîn- șelării. A depune un e- fort în plus înseamnă a găsi metode mai bune de muncă, astfel încît să-ți creezi timp disponibil pentru studiu suplimentar la disciplinele ce te interesează în mod deosebit. Efort în plus înseamnă, în același timp un interes sporit pentru înțelegerea temeinică a noțiunilor, pentru înlănțuirea lor științifică, pentru depășirea practicii liceale de învățare.Un alt aspect pe care

mai mare de îtu~unde să iau acest ? De la alte disci- care nu sînt pro- la baca-
asemenea

vreau să-l prezint în încheiere — fără ca prin aceasta problema să fie considerată epuizată — este acela al atitudinii elevului față de nivelul cunoștințelor sale la disciplinele pe care le pregătește in mod special pentru admiterea in învățămîntul superior. Nota în sine nu mai poate constitui criteriul unic de apreciere chiar dacă aceasta ar fi 10 de la un trimestru la altul, sau de la .....................De aceea să aibă pe lîngă obținerea de note foarte bune și o ~ acumulare superioară, calitativă și cantitativă, însușirea deprinderii de a expune clar și îngrijit ceea ce știu, de a putea face legături între cunoștințele lor de la o anumită disciplină cu cele de la disciplinele înrudite, chiar dacă acestea din urmă nu figurează în programa concursului de admitere.

o clasă la alta, elevii trebuie în vedere,



Iată o constatare la îndemîna oricui: poezia și proza noastră își îmbogățesc mereu numărul slujitorilor, cititorii descoperă aproape lunar (nu e nici o exagerare !) nume noi, sub versuri și proze publicate abundent de reviste și de edituri. De obicei aceste nume — cărora nu ne încumetăm să le profețim durabilitatea — aparțin unor creatori tineri. Dar dramaturgia ? Aici, tot sub aspect statistic, lucrurile nu stau deloc la fel. Nu este vorba numai de lipsa unui număr mare de lucrări valoroase (la urma urmei, cu tot numărul impresionant de poeți și prozatori tineri, cărțile valoroase, care ne fac să punem preț pe autorii lor, sînt puține, dacă nu cumva chiar prea puține față de ușurința cu care se poate debuta!). Autorii tineri de piese despre care să se știe (publicate, jucate) sint foarte puțini. Se pare că genul nu atrage. Așa să fie oare ? Și apoi, nu șl din această cauză piesele jucate reflectă atit de puțin viața și preocupările tineretului ?

AUTORI ȘI EROI TINERI ÎN

DRAMATURGIA
ORIGINALĂ

CÎTEVA DIN PROBLEMELE ASUPRA CĂRORA SE PRONUNȚĂ PARTICIPANT!! LA ANCHETA DE FAȚĂ:

• Tineretul de azi se vede în piesele noastre de azi. Poate nu în ipostazele lui cele 
mai semnificative. De ce? • Ce se întîmplă ca adevărații debutanți? • Va fi 1967 
un an al dramaturgiei originale ? • Un motiv invocat de toți participanțîi la ancheta 
noastră: „răceala*  revistelor literare. • în ce sertar se ascunde îndrăzneala promovării 
unor debutanți autentici ? • Se propune existența unui „laborator uzinal*  în cadrul 
teatrului. Se contestă necesitatea acestei forme de cercetare și experimentare. Cine are 
dreptate ? • Editurile aplică învățătura lui „nu mă leg la cap fără să mă doară*,  
publicînd în deosebi piesele reprezentate. Nu au editurile gustul debuturilor de succes ?
• Dacă drama a apărut, în istoria culturii omenirii, mai tîrziu decît manifestările 
lirice și epice, debutanții trebuie siliți să respecte regula ? • „A fi sau a nu fi*  în

recidivă: piesa de teatru e sau nu e literatură ?!

ECATBUNA OMOIUAr fi nedrept să spunem că tineretul „nu se vede" în dramaturgia noastră de azi. De văzut — se vede. Fiecare autor dramatic simte nevoia să aducă în piesa lui eroi tineri. Cei mai mulți o fac nu din inerția anumitor scheme, ci dintr-un fel de necesitate lăuntrică. Personajul tânăr dă peisajului uman și social senzația perspectivei. Fără elementul tînăr dramaturgul are de cele mai multe ori senzația că lucrează ca un pictor primitiv, care n-a aflat cum să dea pînzei sale adîncimea. In piesa lui Everac „Simple coincidențe" există o adolescentă foarte complexă șl foarte interesantă. Radu Cosașu ne-a dat acum cîțiva ani în „Mi se pare romantic" cîteva personaje juvenile care aveau nu numai farmec.Tineretul de azi se vede în piesele noastre de azi. Poate nu în ipostazele lui cele mal semnificative. Dar oricum, se vede. Motivele de in-

sagacitate, nu trăiesc
satisfacție vin pentru mine din altă parte. Tineretul este văzut dinafară, este descris cu ochii unor autori care pot avea înțelegere, înțelepciune, dar care dinăuntru problemele u- nei adolescențe care — e adevărat — n-a trăit războiul, n-a cunoscut foametea, n-a văzut cu ochii ei fascismul, dar are problemele ei specifice, complexe.Mi se pare că ceea ce se cere acum dramaturgiei este de a stimula a- pariția unor talente capabile să descrie tineretul nu dinafară, ci dinăuntrul lui. Asta ar ajuta probabil să se depășească o anumită etapă a literaturii despre tineret, etapa descrierii pitorești, etapa unei critici destul de superficiale, așteptăm piese capabile să vadă că, dincolo de amănuntele vestimentare, de argoul specific, de predilecția pentru muzica ritmică — mai există ceva. Ceva care nu se vede întotdeauna cu o- chiul liber, ceva care ține de viața interioară a unei generații, de siguranța sau nesiguranța 

cu care își caută drumul spre înțelepciune.E sigur că numai 
văzută dinăuntru 
viața tineretului no
stru se poate pro
iecta în literatura 
dramatică în contu
ruri pregnante, fără 
pitoresc, cu forța ade
vărului. Nu are a- 
ceastă generație re
surse lăuntrice care 
să alimenteze o dra
maturgie ?

Faptul că rîndurile dramaturgilor se împrospătează mai încet decît cele ale prozatorilor și, mai ales, ale poeților este atît de evident, îneît de aici pînă la a pune problema unei crize a dramaturgiei nu e mult. Ceea ce înseamnă a confunda — cum s-ar spune în termeni vulgari — borcanele.Totdeauna și în orice cultură, autorii dramatici au format un detașament restrîns. Nu e mai puțin adevărat că lipsa de nume noi în domeniul scrisului teatral ar trebui totuși să ne preocupe. Cam odată la doi ani asemenea nume — puține de altfel — apar. Majoritatea sînt însă de mult cunoscute, fie pentru că circulă în proză sau poezie, fie pentru că s-au consacrat în gazetărie. Ce se întîmplă însă cu adevărații debutanți ? Cu cei în adevăr tineri și care au de la început nestă- pînită și ca atare plină de promisiuni chemarea genului ? Pentru că dramaturgia cere o vocație cel puțin tot atît de precisă, exigentă și dificilă cît și poezia sau proza. Afirmația pare atît de barocă pînă și celorlalți scriitori îneît, noi, dramaturgii, binecuvîntăm în fiecare seară existența tutelară a unui Sofo- cle, Euripide, Shakespeare. E drept că armata poeților i-a confiscat și pe aceștia. Dar asta e altă poveste.Experiența de director de teatru m-a făcut să constat că tineri „nebuni întru dramaturgie" există. E adevărat că ei practică o altfel de literatură dramatică decît cea cu care sîntem obiș- nuiți. E absurd, desigur, să strigi „pămînt I pă- mînt!“ ca marinarii lui Columb, sau să te jelu- iești ca Eclesiastul după primele douăzeci de pagini scrise de un debutant. Falsa promisiune și mistificarea se ascund mai bine în genul dramatic decît în toate celelalte genuri literare. Dar a-i condamna a- prioric pe acești tineri începători, „devorați de pasiunea teatrului", la tăcere, mi se pare inadmisibil. M-am săturat să strig în gol că avem nevoie în acest sens de o inițiativă administrativă organizată. Cînd se 

va înțelege că teatrele noastre, așa cum sînt structurate, n-au posibilitatea să întreprindă pe o cale largă, sistematic și științific, „experiențe" ? Cînd se va înțelege că aceste experiențe și crearea unui laborator al dramaturgiei originale, în special tinere, nu reprezintă o hachiță „intelectualistă", ci o condiție de dezvoltare a scrisului nostru dramatic ?
Există deci tineri 

fascinați de drama
turgie care nu au 
intrat încă în circui
tul literar. Această 
pasiune rămine sub
terană și datorită linei indiferențe 
ministratlve".

puțin cîte zece nu- tinere de prima mi- în proză și poezie, aproape nici unul în

Este evident că poezia și proza, mai ales în ultimii zece ani și datorită mai ales generației tinere, care s-a afirmat rapid, a făcut salturi remarcabile. Se pot cita cel me nă dar dramaturgie (cu excepția lui Radu Dumitru, talent remarcabil, dar... nejucat încă de nici un teatru). Cert este că în ultima vreme cîțiva prozatori și poeți s-au apropiat cu intenții ceva mai serioase de teatru și este cazul să-i a- mintim pe Marin Preda, Eugen Barbu, D. R. Popescu, Marin Sores- cu. Iată deci că e- xistă premize ca forțele dramaturgiei să se împrospăteze. Constat de asemenea că mulți începători se arată fascinați de acest gen dificil al literaturii. La redacția revistei „Amfiteatru", de pildă, ne sosesc destul de multe texte ale unor piese în- tr-un act.Există, fără îndoială si impedimente, „administrative". dar nu acestea mi se par a fi cele mai îngrijorătoare. Nu secretariatele literare sînt cele ce hotărăsc în ultimă instanță destinul unei piese de teatru, ci conducătorul instituției respective. De îndrăzneala și de capacitatea lui de a concepe un repertoriu echilibrat și curajos depinde în primul rînd succesul teatrului. Din acest punct de vedere există o diferență întristătoare între teatrele din Capitală și cele din provincie. Acestea din urmă nu au reușit încă (în afară de cîteva excepții) să-și apropie dramaturgii, să le asigure condiții optime de a fi reprezentat!. Din comoditate, din lipsă de curai si. uneori, din pricina lipsei de înțelegere 

dovedite de organele locale, ei preferă piesele al căror succes a fost confirmat în Capitală sau piesele derizorii ale unor autori de ocazie. Mi se pare a fi o gravă anomalie faptul că de ani de zile nici un dramaturg de prestigiu nu a fost jucat în premieră pe tară la vreun teatru din provincie.Dar cauza principală care a dus la neîmplini- rea forțelor noastre dra- maturgice nu mi se pare a fi totuși aceasta. Există o reținere a multor autori în fata teatrului, o spaimă de dificultăți 

ajunsă pînă la pesimism. Starea aceasta mi se pare în cea mai mare măsură nejuștificată. în primul rînd pentru că nu știm la ora actuală lucrări de valoare care să zacă în sertarele indiferente ale teatrelor. (Ceea ce nu înseamnă că n-ar putea totuși exista!). Mai există fără îndoială practici care ne obosesc și ne irită, o lipsă de îndrăzneală în promovarea unor lucrări care spun lucrurile mai altfel decît s-a spus pînă acum, dar nici u- nul dintre aceste impe- iimente nu-1 pot deter- nina pe un scriitor cu o iutentică vocație pentru teatru să nu mai scrie o piesă în care crede. Am sentimentul că există la ora actuală în teatre ceea ce aș numi ,un moment favorabil", adică un interes sincer pentru promovarea unor lucrări noi, scrise bine și îndrăzneț, care să prezinte dintr-un inedit realitățile temporane. Se chiar și mai departe, a- dică se încearcă practic, uneori sub formă de experiment, transpunerea pe scenă a unor texte mai dificile, și din acest punct de vedere chiar și insuccesele sînt pe undeva niște succese. Conducătorii de teatru (nu toți) au început să fie conștienți de dreptul lor. ca oameni de artă, de a greși uneori renun- țînd la pasivitatea și scepticismul fatalist.Așa cum am avut pînă acum atâția ani literari dominați de proză și poezie, convingerea mea este că anul literar 1967 va fi anul

unghi con- merge

dramaturgiei.
de convin- 
„promisiuni-

Forța 
gere a lor" prozatorului fon Băieșu vine din pre

zența sa în viața ar
tistică curentă. To
tuși, ele nu reflectă 
o stare de spirit ge
nerală. Criticul B. 
Elvin, de pildă, se 
dovedește mai pru
dent în anticipări.

în urmă cu treizeci de ani două figuri prestigioase — una a teatrului cealaltă a criticii — și-au încrucișat opiniile într-o debzatere asupra literaturii dramatice. Mihail Sebastian afirma că dramaturgia nu înregistrează valori echivalente cu cele ale poeziei, eseului sau al romanului și că între 1926 și 1936 puțini au fost scriitorii tineri care au venit spre teatru. Pompiliu Con- stantinescu îi replica, citind, o seamă de nume și piese — adesea strălucite — create în acel deceniu, dar accepta implicit ideea că scena nu-și cucerise noi condeie.Ni se pare interesant de observat că, în alt stadiu al culturii și în alți termeni, tema dezbătută de Mihail Sebastian și Pompiliu Constanti- nescu se reia astăzi. Este teatrul inferior poeziei sau epicii ? cum se explică numărul restrîns al debutanților în teatru ? sînt probleme care revin, adesea, în dezbaterile noastre. Răspunsul la aceste întrebări poate fi formulat relativ lesne.Numai cine nesocotește cîteva din capitolele cele mai frumoase ale literaturii noastre, trece pe lîngă o serie de piese — echivalente în valoare cu ceea ce s-a realizat în roman sau lirică — și care au fost definitiv a- nexate conștiinței artistice. Că alături de a- ceste lucrări s-au insinuat un șir de producții șubrede, mediocre, improvizații ale unor talente contestabile, asta e altceva. Dar infiltrația platitudinii în literatură nu vizează numai teatrul și oricît de puternic am resimți presiunea ei nu sîntem îndreptățiți să circumscriem fenomenul la sfera literaturii dramatice, chiar dacă, prin firea lucrurilor, el este aici mai transparent. Ne rămîne posibilitatea să-1 divulgăm și să-1 combatem, dăruindu-ne interesul și pasiunea exclusiv bunelor cauze. Optimismul principial se poate asocia cu o lucrare critică care nu va fi decît rodnică. Nu voi nega că acest act de exigență și de fidelitate față de artă este necesar, este urgent.Alt fapt rămîne însă mai primejdios și mai greu remediabil: absența numelor noi în literatura dramatică, încredințată de mulți ani de zile puterii unui număr restrîns de scriitori. In adevăr, dramaturgia nu și-a spo

rit „efectivele" în măsura în care a făcut-o proza sau poezia, talentele îndreptîndu-se spre alte genuri. Au fost mai puțin înzestrate pentru teatre condeiele noii generații ? Evident, nu. Problema nu este aceea a resurselor ei creatoare, ci a condițiilor care i se asigură. Or, din păcate, procesul de reprezentare al unei piese rămîne încă greoi, iar teatrele investesc prea puțină încredere și tenacitate în afirmarea tinerilor dramaturgi. Revistele literare (exceptînd „Teatrul") publică rar și sporadic lucrări dramatice, iar cele care apar sînt comentate rapid, fugar, sau, mai des nu sînt luate deloc în discuție. Cît privește editurile, aici nu se tipăresc decît piesele reprezentate, ceea ce nu e totdeauna drept întrucît nu toate lucrările jucate merită această onoare, nici toate cele nejucate această injustiție.Factorii care explică, fără a scuza, îndepărtarea tinerei generații literare de teatru — nu țin, așadar, de o fatalitate. Soluțiile se află la îndemîna noastră.
Desigur nu lipsa ținui „duh" al dramei 

explică timiditatea 
producției dramatice 
a tinerilor, 
meritele sînt 
natură, 
consideră 
dramatic 
Bărbuță, 
tehnică și estetică.

Impedl- 
de altă 

pildă, 
criticul 

Margareta 
de natură

De

sînt cu tri- prin

întrebarea : de ce se scrie mai puțin dramă decît proză sau poezie ? mi se pare demnă de interes. De fapt, adevărul este că se scrie destul de mult în genul dramatic, dovadă e faptul că secretariatele literare ale teatrelor bombardate zilnic lucrări dramatice mise de autori de toate colțurile țării. Că cele mai multe din ele sînt lipsite de orice valoare, e iarăși adevărat. Așa cum lipsite de va-
* * *
*******-k

Există o problematică a tineretului pe care întârzie s-o ilustreze dramaturgia, deși virtualitățile ei dramatice sînt bogate. Dificultățile genului nu credem că explică raritatea debuturilor. Credem că producția dramatică poate și trebuie să fie provocată, alimentată și dirijată. Tinerii creatori au nevoie de un „laborator" al dramaturgiei originale : un climat, o „instanță” critică, un „aparat" de popularizare Teatrele ar trebui să constituie un focar de activitate dramatică, de expe riențe rodnice și dezbateri. îndrăzneala creatoare, siguranța selecției, intuiția resurselor autentice ar trebui să le caracterizeze. Cîte debuturi pot fi atribuite unei asemenea îndrumări a teatrelor, respectiv, conducătorilor acestora ?
Misiunea formală a revistelor literare

presupune preocuparea pentru dramaturgie. Or, revistele literare nu publică, sau publică sporadic, parcă incidental, încercări dramatice. Desigur, nu orice tentativă trebuie popularizată — apartenența la gen nu poate deveni ea singură, un beneficiu, o viză de liberă trecere spre consacrarea artistică. Rolul revistei literare nu este numai de a consemna faptul artistic ci și de a-l pregăti. Publicînd numai materiale critice care aprobă sau resping o lucrare, revistele nu-și susțin rolul creator. ci revin în formă camuflată la activitatea „judecătorească". Reducînd dramaturgia la simpla ei funcție spectaculară, critica dramatică ce se practică în mod curent, utilă, nu poate ră- mînea la acest stadiu de analiză „postoperatorie". Piesele care apar în re-

viste, in colecțiile editurilor — cînd vor apare ! — constituie un material pe care se poate exercita foarte bine vocația criticului dramatic. A consacra o piesă înainte de spectacol — iată una din țintele criticii dramatice dintrecele mai nobile și ee-i drept, dificile. Stimularea creației dramatice inspirate din viața și preocupările tineretului, a acelei creații care să fie rodul privirii „dinăuntru" (cum se exprima unul din oamenii de teatru care ne-au răspuns) constituie o datorie a teatrelor, a revistelor, criticii. Pentru a dispune dc asemenea piese cele cîteva sugestii oferite în pagina de față tre buie socotite ca un început ia o dez batere pe care o dorim fertilă, de lucrAnchetă realizată de ILINA GRIGOROVICI

invadează

că genul dra- e cel maiDramaturgia ce-di-

loare sînt multe din încercările de proză sau poezie, care redacțiile și editurile și despre care aflăm uneori la „poșta redacției". Dar iată că, atît la „poșta redacției", cît și în paginile generoase ale revistelor literare, care adăpostesc în ultima vreme atât de numeroase debuturi tinerești, aflăm destul de rar despre încercări dramaturgice.Explicații, desigur, se pot găsi. Una se află, cred, în chiar dificultățile genului. Nu degeaba a spus, Gorki mi se pare, matic ficil.re un mare efort de o- biectivare, din partea creatorului, capacitatea de a crea personaje cu o existență de sine stătătoare, care să înfrunte de pe poziții limpede deținute, logic și psihologic, personaje cu o stare civilă și o viață interioară în deplină consonanță cu acțiunile, gesturile, replicile lor. Această cerință e valabilă desigur, în aproape egală măsură pentru povestitorul în proză, dar acesta are posibilitatea intervenției între eroi și cititor, cu explicații, comentarii, narațiuni. Dramaturgul își pune eroii să acționeze direct în fața spectatorului, fără altă intervenție decît sumarele indicații din paranteze. La un moment dat se răspîndise obiceiul folosirii unui comentator, ca intermediar între scenă și sală, dar piesele acelea n-au rezistat, fiind de fapt niște hibrizi epico-dramaticl. Din aceasta nu trebuie să se înțeleagă că aș a- vea ceva împotriva teatrului epic creat de Brecht. E însă cu totul altceva. Brecht folosea micile inscripții ca pe niște titluri de capitole, intervenind uneori între personaje și spectatori cu scopul de a le menține acestora poziția critică, lucidă, față de cele petrecute pe scenă, prin faimosul efect al dis

tanțării. Dar ceea ce se petrecea pe scenă era foarte dramatic.Este aproape o lege a naturii, aceea care face ca primele încercări literare ale unui tânăr să fie lirice. Istoria culturii omenirii, cred că ne dezvăluie același lucru. Drama a apărut mai târziu decît manifestările poetice și epice. Și nu numai capacitatea de o- biectivare constituie o 

dificultate a genului dramatic, ci și experiența de viață care înlesnește procesul de creație a unei lumi cu existență proprie.Dar să nu insistăm a- supra acestor dificultăți specifice ; n-aș vrea să contribui la îndepărtarea tinerilor. Cred, că dimpotrivă, o activitate stimulatoare din partea revistelor literare, a cenaclurilor, a teatrelor, ar putea stîrni un interes mai mare și un imbold spre încercări interesante, deschizătoare de perspective creației dramatice.De pildă, Ia cenaclul „Junimea" ar putea fi invitați și oameni de teatru, atunci cînd se citesc opere dramatice. Cenaclul de dramaturgie al Uniunii Scriitorilor ar putea organiza lecturi și discuții cu o participare mai largă. Și mai ales teatrele ar putea să-și recruteze viitorii dramaturgi dintre cei mai talentați poeți șl prozatori tineri.O școală de dramaturgie ? Nu cred că ar da rezultate, deși în unele țări, în America de pildă, unii dramaturgi au urmat niște cursuri speciale. Dar Shakespeare, Caragiale, Moliere, Gogol, O’Neill unde au învățat să scrie teatru ?E nevoie de inițiativă, pasiune, un climat stimulator, pătrunderea în problematica arzătoare a vieții și... de talent.Ni s-a părut potri
vit să cerem și pă
rerea unor alți autori 
dramatici asupra spe
cificului genului.

DAN TiKHIlASe pune de multe ori întrebarea : de ce tineretul este atras mai mult să scrie versuri și proză, ocolind genul dramatic ? Poezia și chiar romanul sînt mai ușor de scris ? Cu totul inexact. Sînt tot atît de greu de scris ca și o piesă de teatru în trei sau patru acte. Bineînțeles, ne găsim, spunînd acestea, în sfera creației artistice, adică a literaturii autentice. Se mai pare apoi, că genul dramatic nu prea face parte din literatură, el fiind un gen aparte cu niște legi de bază speciale, pe care, dacă nu le cunoști, nu poți scrie teatru. De asemenea, ine- xaot. O piesă de teatru are aceleași legi de bază ca oricare gen de literatură, diferind de celelalte genuri doar prin forma ei de exprimare : dialogul — (tensiunea dramatică și conflictul nu-i aparțin exclusiv). Pornindu-se, însă, de la ideea de „dificil" a genului dramatic, s-a a- juns să se creadă că trebuie să „înveți" întîi să scrii o piesă și numai după aceea ai s-o poți scrie. Dar cine te poate învăța să scrii o piesă de teatru ? Cine i-a învățat pe marii dramaturgi și mal ales pe primii, care au rămas și cei mai mari — să-și scrie capodoperele ? După informațiile pe care le a

vem, legile teatrului au fost formulate după ce s-au scris piesele, iar critica dramatică s-a născut ca o necesitate a explicării actului dramatic și, în orice caz, după el. Scrie teatru acela care are ceva de spus oamenilor prin această „formă dramatică", după cum scrie poezia acela care are ceva de spus oamenilor prin forma poeziei. Eu cred că tineretul are mari perspective de a aborda piesa de teatru, și nu numai ca spectator. Posibilitatea pe care o dă textul ca autorul să-și expună părerile despre lume, despre frumos, despre societate, prin intermediul scenei direct spectatorilor, dă genului dra

matic amprenta revoluționară ; iar tineretul de astăzi care ia parte la construcția unei lumi noi, este un tineret prin excelență revoluționar. Am citit de curînd piesele unor studenți și sînt convins că o parte dintre ele constituie un început valoros. Alți tineri au început deja să se impună prin publl^ții sau la radio.In afară de scenele teatrelor și de revista „Teatrul" genul dramatic și-a găsit însă puțini propagandiști. Radioul este printre aceștia. Pasiunea și competența cu care Radioteleviziu- nea răspîndește piesa de teatru, sînt demne de laudă. Revistele literare ? Poezii, schițe și nuvele, fragmente de roman, dar nu piese de teatru. Este o lege adevărată : piesa de teatru trăiește pe scenă. De aici o nedumerire greșită : piesa de teatru e sau nu e literatură ? Știm însă că piesa de teatru este literatură. Oricum ea merită o considerație mai mare din partea revistelor noastre literare, care se mărginesc la cronici dramatice, cronici ce produc uneori confuzie printre cititori prin „verdictele" lor neargumentate sau prin schematismul lor neconvingător. Este necesară o publicare a pieselor de teatru în toate revistele așa cum au făcut mai de mult de pildă „Gazeta literară" și „Luceafărul" (deși au publicat puțin). Se pare că în momentul de față revistele au luat această hotărîre. Unul dintre exemple este „lașul literar" care își deschide un număr recent cu... o piesă de teatru ! Și trebuie să aplaudăm 1

O „răceală" a re
vistelor, editurilor 
față de încercările 
dramatice semnalează și Corrum Șova.

COMAN ȘOVA .Rămînerea în urmă a dramaturgiei este un fapt evident. L-au consemnat toate rapoartele Consiliului teatrelor și Uniunii Scriitorilor. Cu toate măsurile luate (de pildă : împuternicireadirectorilor de teatru de a aproba textele, recomandarea ca în repertoriu să fie preponderentă dramaturgia națională), situația aceasta nu a fost remediată. Se spune că există un cenaclu de dramaturgie — încă de multi ani. Dar cînd își ține ședințele, cine-1 frecventează, cine citește, ce dramaturgi a lansat, nimeni nu știe nimic. Nici chiar revistele de specialitate nu consemnează evenimentul.Ar fi bine ca scriito-. rli de teatru să aibă *"  dispoziție ca și ceilai. confrați de breaslă, mar mult spațiu în revistele literare (s-ar putea publica măcar fragmente, așa cum se procedează în cazul romanelor). Dar el sînt îndreptați fără variații de ton către revista de specialitate. Posibilitățile revistei „Teatru" sînt limitate. Cele 12 piese pe care — a- nual — revista le-a publicat cu o consecvent demnă de stimă, sînt total insuficiente pentru a lansa dramaturgi, mai mulți dramaturgi din care să cearnă publicul și vremea. (O precizare: din cele 12 piese numai 2—3 sînt ale debutanți- lor).Cîte piese publicate în revista „Teatru" au fost recenzate în celelalte reviste ? Cîte piese au fost recenzate înainte de apariția spectacolului ? „Simple coincidențe" a lui Paul Eve- rac a fost discutată de abia după apariția spectacolului. Piesa a beneficiat de o distribuție și un regizor de primă mină. Dacă spectacolul ar fi fost neinteresant, odată cu el ar fi căzut și piesa. De a- ceea cred că ar fi bine să se discute dinaintea unei eventuale reprezentații valoarea unei piese. Discuțiile, opiniile unor critici, ale unor oameni de specialitate ar putea fi utile autorului, l-ar putea ajuta să-și îndrepte lucrarea.Și eu sînt stânjenit de răcea ... revistelor literare. Mă gîndesc că „Gazeta literară" de pildă, de acum 9 ani cînd l-a publicat pe tânărul Alexandru Mirodan. n-a mai publicat o piesă în trei acte pînă anul a- cesta, la piesa Iui Marin Preda. Și nici o altă revistă literară din Capitală n-a făcut-o, deși zeci și sute de poeți și prozatori tineri beneficiază de o remarcabilă bunăvoință. Singura nădejde a dramaturgilor — revista „Teatru". E prea puțin I
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Declarația M. A. E
al R. D. VietnamHANOI 4 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în legătură cu propunerea ministrului afacerilor externe al Marii Britanii, George Brown, privind convocarea unei conferințe cu participarea reprezentanților din Vietnamul de nord, Vietnamul de sud și S.U.A., pentru tratative în vederea încetării operațiunilor militare in Vietnam.în declarație se arată că pu- nînd pe agresorii americani pe picior de egalitate cu poporul vietnamez, victima agresiunii, Brown a chemat părțile implicate să se întîlnească și să discute imediat încetarea ostilităților fără să ceară Statelor U- nite să înceteze agresiunea, să-și retragă trupele din Vietnamul de sud și să înceteze necondiționat și definitiv bombardamentele și celelalte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam, Este limpede, arată Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, că Brown este alături de agresorii S.U.A., împotrivindu-se poporului vietnamez și acordurilor cu privire la Vietnam, de a căror aplicare guvernul britanic este răspunzător în calitate de copreședinte al conferinței de la Geneva din 1954.Menționînd în continuare că Brown ignorează total Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, declarația bliniază că este imposibil se pună capăt războiului Vietnamul de sud fără a duce tratative cu F.N.E.Declarația subliniază că propunerea lui Brown „repetă vechiul cîntec al tratativelor necondiționate" al administrației Johnson, așa încît ele nu au drept scop să contribuie efectiv la soluționarea problemei vietnameze, ci să-i ajute pe imperialiștii americani în agresiunea lor.„Apelul de pace" al guvernului britanic are, de asemenea, scopul de a liniști opinia publică din Anglia, care se împotrivește vehement războiului agresiv al S.U.A. și care cere cu hotărîre guvernului Wilson să renunțe la politica de sprijinire a acestui război.

Guvernul R. D. Vietnam, se spune în încheierea declarației, a susținut întotdeauna că S.U.A. sînt agresoare și de a- ceea ele trebuie să pună capăt agresiunii, să retragă toate trupele lor și trupele țărilor satelite din Vietnamul de sud, să pună capăt tuturor acțiunilor de război împotriva R. D. Vietnam și să dea poporului vietnamez posibilitatea de a-și rezolva singur problemele. Numai în aceste condiții pacea va fi restabilită imediat.

al

acțiuniforțelor patriotice în timpul unei

Tratative turco-americanePotrivit agenției France Pre- sse, care citează cercuri bine informate, într-un viitor apropiat se vor deschide la Ankara tratativele turco-americane în vederea revizuirii acordurilor militare bilaterale comune din cadrul N.A.T.O.In principiu, această revizuire a fost stabilită între Ankara și Washington, în aprilie

anul trecut. Acum patru luni, guvernul turc a remis Statelor Unite un proiect de acord, conținînd principiile care ar urma să stea la baza acestor revizuiri. Aceeași agenție informează că guvernul american a comunicat de curînd observațiile sale generale asupra proiectului turc.
Discursul președintelui Siriei

Președintele Siriei, Nour- 
eddin El-Atassi, a rostit marți 
un discurs la Horns în fața 
unei noi promoții de ofițeri în 
care, printre altele, s-a referit 
la conflictul cu Iraq Petroleum 
Company. „Bătălia petrolului, 
a declarat Atassi, nu va lua 
sfîrșit decit atunci cînd vor fi 
realizate interesele poporului 
arab", „atunci cînd petrolul 
arabilor va deveni proprieta-

tea ■poporului arab". Noi am 
declanșat această luptă cu 
Iraq Petroleum Company con- 
știenți că poporul arab are 
dreptul să se bucure de re
sursele și bogățiile solului său. 
De aceea, a spus în continuare 
Atassi, noi „am cerut compa
niei să restituie ceea ce a furat 
poporului și să respecte acor
durile și obligațiunile la care 
s-a angajat. Nu vom renunța 
la nici unul din drepturile 
noastre".

su- să din se

VIETNAMUL DE SUD. Luptători din rîndui
«1
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• IN ORAȘELE și satele Birma- 
niei au început festivitățile orga
nizate cu prilejul aniversării a 19 
ani de la proclamarea, la 4 ianua
rie, a independenței de stat a Uniu
nii Birmane. Festivitățile vor dura 
în întreaga țară șapte zile.

„LUNA 13" DEZVĂLUIE
TAINELE LUNII

• POTRIVIT datelor preliminare 
obținute în urma prelucrării infor
mațiilor furnizate de statia sovieti
că „Luna-13”, proprietățile meca
nice ale păturii superioare a Lunii 
la o adîncime de 20—30 cm sînt 
apropiate de cele ale solului te
restru de densitate mijlocie. In 
locul aselenizării, densitatea solu
lui lunar este mai mică decit den
sitatea solului terestru și decit 
densitatea medie a celui lunar. A 
fost confirmată concluzia despre 
radioactivitatea redusă a suprafe
ței lunare, obținută în urma stu
dierii materialelor furnizate de sta
ția „Luna-9".

R. P. D. COREEANA. Imagine- de la uzina metalurgică din Nampo

CRISTOFOR COLUMB 
BOGĂTAȘ ?„Celebrul navigator Cris- tofor Columb a murit bogat, nu regina Isabela a Castiliei a fost aceea care i-a dat ’ cc'.c trei vase cu care a descoperit America și el nu a fost eroul legendei cu oul. Tot ceea ce s-a învățat la școli, despre Columb, de-a lungul secolelor, nu este decit o fantezie". Acestea sînt afirmațiile categorice făcute de profesorul brazilian Paulo Meneses, considerat unul dintre cei mai competenți biografi ai Crlstofor Columb. Profesorul a evocat testamentul autentic al navigatorului, prin care a lăsat orașului său natal, toate bunurile care-i aparțineau, iar soției o moștenire de 10 000 de maravedis (monedă din moara de la Aragon).

INVAZIE 
ÎN HAITI?

Gărzile de coastă 
americane au ares
tat pe o plajă pă
răsită din Florida 
un grup de 70 de 
americani, haitieni 
și contrarevoluțio
nari cubani, în mo
mentul în care in
tenționau să se îm
barce pe o navă, 
pentru a organiza o 
invazie în Haiti, cu 
scopul răsturnării 
președintelui aces
tei țări, Francois 
Duvalier. Asupra 
acestor aventurieri 
a fost găsită o în
semnată cantitate 
de arme, printre 
care mortiere, mi
traliere, arme auto
mate și carabine.

Printre cei are
stați se află și Jean- 
Baptiste Georges, 
fost ministru al e- 
ducației sub Duva
lier, care urma să 
preia postul de pre

dat ’ cele

lui

CO

a președintelui 
acum asupra pre- 
său privind sta-

• PURTĂTORUL de cuvfnt 
Casei Alhe, Bill Moyeis, a dezmin
țit marți știrea că președintele 
Johnson ar fi abandonat ideea de 
a întreprinde în primăvara aces
tui an o călătorie fn Europa. El a 
afirmat că președintele studiază în 
mod serios proiectul vizitei, dar că 
pînă în prezent nu a fost stabilit 
nici un itinerar. Pe de altă parte, 
purtătorul de cuvînt a precizat că 
întreaga atenție 
este concentrată 
gătirii mesajului 
rea Uniunii.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
China Nouă, la 3 ianuarie un avion 
american a pătruns in spațiul aeri
an al R. P. Chineze, In zona insu
lei Hainan din provincia Quandun. 
In aceeași zi, spațiul aerian al 
provinciei amintite a mai fost vio
lat de alte trei avioane americane. 
In legătură cu această nouă pro
vocare a aviației americane, un 
purtător de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chine
ze a fost autorizat să dea un se
rios ' avertisment.

ședinte al Republicii 
Haiti, în cazul în 
care invazia plă
nuită ar fi reușit. 
Autoritățile ameri
cane au confiscat, 
de asemenea, o im
portantă cantitate 
de dinamită desco
perită într-un ca
mion, care se în
drepta spre locul 
unde era ancorată 
nava. Conducătorul 
grupului, contrare
voluționarul cuban 
Rolando Masferrer, 
a declarat că un alt 
grup de 50 de mer
cenari a părăsit deja 
S.U.A. plecînd, în 
același scop, spre 
Haiti și nava cu 
care călătoresc se 
află în momentul de 
față „în apele in
ternaționale".

De cîtva timp, în 
presa americană au 
apărut știri, potrivit

cărora, se pregă
tește o invazie în 
Haiti în scopul 
răsturnării lui Du
valier. Unele infor
mații menționau 
chiar faptul că acest 
complot a fost pus 
la cale cu știința și 
sprijinul Agenției 
Centrale de Investi
gații (C.I.A.). In di
ferite organe ale 
presei latino-ame- 
ricane s-a mențio
nat că unele cercuri 
ale Departamentu
lui de stat al S.U.A. 
doresc înlăturarea 
dictatorului haitian 
Duvalier întrucît 
acesta s-a compro
mis prea mult prin 
crimele sale și din 
această cauză rela
țiile Washingtonu
lui cu regimul său 
nu sînt privite cu 
ochi buni în alte 
țări ale Americii 
Latine.

ii știu

IL D. GERMANĂ. Vedere panoramică a orașului Jena

Medicii spitalului Parkland din Dallas au anunțat că în cursul autopsiei corpului lui Jack Ruby — care a încetat din viață marți — s-a confirmat că asasinul lui Lee Oswald suferea de cancer.Pe de altă parte se anunță că Melvin Belii, fostul avocat al lui Ruby, a acuzat autoritățile din Dallas de a fi provocat prin neglijența lor moartea asasinului lui Oswald. Dealtfel, după cum scrie agenția France Presse, la un moment dat Ruby era convins că este victima unui complot. La
9 decembrie anul trecut, cînd medici de la Parkland aut stabilit diagnosticul de pneumonie, Ruby ar fi declarat că personalul închisorii din Dallas a introdus în celula sa ungaz toxic. Mai tîrziu, aflînd că suferea de cancer, Ruby apretins că această boală i-a fost inoculată.La numai trei ore după 

moartea lui Jack Ruby, socie
tatea „Capitol Records" a re
mis, marți, reprezentanților 
presei din New York un disc 
intitulat „controversa" care 
conține mărturii legate de îm
prejurările asasinării fostului

președinte al S.U.A., Kennedy, 
culese în cursul unei anchete 
întreprinse luna trecută la 
Dallas de ziaristul Lawrence 
Schiller. Discul cuprinde, 
printre altele, mărturia d-nei 
Caroline Walther, o locuitoare 
din Dallas, a cărei depoziție

făcută după asasinarea pre
ședintelui cu toate că a fost 
primită de F.B.I., nu a deter
minat convocarea martorei de 
comisia Warren, însărcinată 
cu anchetarea crimei.

In declarația făcută lui 
Schiller, d-na Walther afirmă 
categorie că cu cîteva secunde 
înainte de asasinarea pre
ședintelui Kennedy, a văzut 
doi bărbați și o armă la una 
din ferestrele depozitului de 
cărți unde lucra Lee Harvey 
Oswald, asasinul presupus al 
președintelui. „Am văzut un 
bărbat la fereastră, a decla
rat martora. El ținea în mîini 
o armă îndreptată în jos. 
După toate semnele stătea în 
genunchi, deoarece mîinile 
sale se sprijineau de marginea 
ferestrei. In picioare, alături 
de el se afla un alt bărbat 
dar nu am văzut decît o parte 
a corpului său deoarece era 
ascuns parțial de fereastra 
murdară care m-a împiedicat 
să-i văd fața. Acest lucru m-a 
surprins, a continuat • d-na 
Walther. Am gîndit: „proba
bil că ei au plasat polițiști în 
toate clădirile". Tocmai în acel 
moment, cineva a spus: „So
sesc". Am auzit un foc de ar
mă. Am crezut că este vorba 
de o petardă. După ce ultimul

NOUA CALEDONIE Primăria orașului Noumea

Congresul 
P. C. Francez

/

PARIS 4 — Corespondentul ’Agerpres, Georges Dascal, transmite : Miercuri dimineața s-a deschis în noul Palat al sporturilor din suburbia pari- siană Levallois-Perret, al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist.Prima zi a lucrărilor celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Francez este consacrată raportului prezentat de secretarul general al P.C.F., Waldeck Rochet, avînd ca temă „Unirea pentru o Franță democratică, independentă și prosperă".La Congres asistă delegații ale partidelor comuniste și muncitorești frățești. Delegația Partidului Comunist Român este formată din tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., membru supleant al C.C, al P.C.R.
automobil al cortegiului m-a 
depășit, mă pregăteam st mă 
reîntorc la lucru cînd am auzit 
alte două focuri de armă și, 
cîteva secunde mai tîrziu, încă, 
unul. Acesta din urmă nu a 
fost atît de puternic ca cele
lalte, dar focurile al doilea și 
al treilea s-au auzit unul după 
altul".

In afara acestei mărturii, 
discul „Controversa" conține 
interviul luat lui Jack Ruby 
cu două săptămîni înaintea 
morții sale în care el neagă 
că ar fi premeditat împuș
carea lui Lee Harvey Oswald 
sau că ar fi făcut parte 
dintr-un complot, declarațiile 
lui Charles Ford, membru al 
Comisiei Warren, ale scriito
rilor și ziariștilor Mark Lane, 
Edward Epstein, Penn Jones și Harold Weisberg, care con
tează ca fiind principalii cri
tici ai raportului Warren, pre
cum și ale mai multor mar
tori ai atentatului de la 
Dallas. Unul dintre aceștia, 
muncitorul feroviar S. M. 
Holland a reafirmat că a auzit 
două focuri de armă, care au 
venit din direcția unei coline 
aflate în apropierea șoselei 
străbătute de cortegiul prezi
dențial.

Cu o frecvență crescîndă își face loc în opinia publică 
din țările flancului nordic al alianței atlantice întrebarea : 
are vreun sens să rămînem în N.A.T.O. ? Problema în sine, 
nu e nouă. Dezbaterile devin însă mereu mai vii, luările 
de poziții mai angajate. Fenomenul se explică. Mai întîi, 
pentru că se apropie anul 1969 cînd țările membre ale 
alianței atlantice vor avea să decidă menținerea sau re
tragerea adeziunii lor. Apoi, dilema este „relansată” prin 
criza generală, evidentă, a sistemului N.A.T.O.James Reston, unul din ziariștii de frunte din Statele Unite, cunoscut pentru observațiile sale pertinente, remarca după o vizită de două săp- tămîni în țările scandinave : „Sentimentele antiatlantice în cele trei state nordice membre ale alianței (N.A.T.O. n.n.) ciș- tigă cercuri extrem de largi ale populației. Ceea ce mi se pare cel mai simptomatic este faptul că majoritatea aproape absolută a tineretului se încadrează in acest curent".Un exemplu concludent în privința aceasta îl constituie ceea ce cotidianul suedez SVENSKA DAGBLADET denumește „revolta antiatlantică a secțiunii de tineret din Partidul Muncitoresc Norvegian". De atlfel, întreaga dezvoltare recentă in sinul acestui partid (de tendință social-democrată) care a guvernat țara 30 de ani și care poartă răspunderea angajării Norvegiei pe drumul N.A.T.O., este semnificativă. Atașamentul conducerii Partidului Muncitoresc Norvegian față de alianța atlantică a dus Ia desprinderea aripii de stingă care a format Partidul so

cialist-popular. Divergențele s-au menținut în continuare în rindul P.M.N. Ele s-au manifestat cu acuitate Ia cel de-al 40-lea Congres, în septembrie 1965 cînd mulți delegați au cerut un referendum

acute s-au făcut simțite și în rindul partidelor din coaliția guvernamentală (conservator, liberal, agrarian și creștin- popular) în problema menținerii adeziunii la N.A.T.O. Cele două vizite consecutive ale lui Dean Rusk la Oslo (in iunie și septembrie 1966) au reflectat îngrijorarea Washingtonului și tendințele de a „întări poziția partizanilor N.A.T.O. în sinul lagărului guvernamental norvegian" (FRANCE PRESSE).In Danemarca cercurile conducătoare fac față unei situații și unor curente analoa-

grup de membri ai parlamentului danez insistă asupra propunerii de a se supune unui vot plebiscitar, înainte de 1969, poziția pe care ar adopta-o Copenhaga fată de N.A.T.O.în același timp, cercuri politice influente din Danemarca Norvegia și Islanda avansează sugestii concrete privind o „alternativă la N.A.T.O.". De un sprijin mereu mai larg în opinia publică a acestor țări se bucură proiectul creării unei zone neutre dezatomi- zate în Nordul Europei. Delegațiile partidelor socialist-

national privind menținerea țării în N.A.T.O. după 1969. Partidul trecind în opoziție, cerința referendumului a devenit unul din cuvintele sale de ordine oficiale. Tezele unora dintre conducătorii P.M.N. printre care Trygwe Bratteli despre „oportunitatea menținerii unor legături politico-mi- litare eu N.A.T.O. după 1969", se ciocnesc de opoziția unei mari părți a membrilor partidului. Ele au declanșat, după cum remarcă presa nordică, o adevărată revoltă a secțiunii de tineret a P.M.N. care agită lozinca : „Fără N.A.T.O. — in pace și securitate". Divergențe

ge. S-au format numeroase „comitete de acțiune pentru retragerea Danemarcei din N.A.T.O.", comitete care grupează personalități politice de diverse tendințe. Ziarele primesc și publică numeroase scrisori cu luări de poziție anti-N.A.T.O. Dezbateri vii pe această temă se desfășoară în sinul tuturor partidelor. „Ideea care prinde un teren cu Fiecare zi mai solid — remarcă ziarul danez radical SKIVE FOLKEBLAD — este aceea că N.A.T.O. este astăzi mai cu- rind un factor de insecuritate și imobilism dăunător". în spiritul acesta un important

populare din țările nordice, reunite în mai trecut la Oslo, au propus crearea unei alianțe a țărilor neutre din Europa septentrională Diferitele sugestii și propuneri nu au desigur, toate, aceeași valoare. Dar însăși existența acestor frămîntări, a acestei căutări de soluții denotă întărirea convingerii că politica N.A.T.O. nu răspunde intereselor securității popoarelor din nordul Europei.Desigur, cercurile guvernamentale din țările „flancului nordic" al alianței atlantice

nu pot ignora total aceste curente. Guvernul norvegian și danez afirmă în termeni a- proape identici dorința de a rămîne în N.A.T.O. „atît timp cit acesta va exista". Dar, în același timp, ele, se arată reticente față de unele aspecte ale alianței și mai ales față de hegemonia americană care le-ar putea atrage într-o conflagrație nedorită. Deși liniile mari ale politicii promovate față de N.A.T.O. la Oslo și Copenhaga, rămîn neschimbate ele nu mai apar imuabile, începe să se cristalizeze o anumită tendință de dezangajare. Atit Danemarca cit și Norvegia au declarat deschis că nu sprijină politica S.U.A. în Vietnam. S-a remarcat, de asemenea, insistența cu care premierul Krag a afirmat de nu mai puțin de patru ori in anul trecut hotărîrea Danemarcei de a nu permite amplasarea armelor nucleare pe teritoriul său. în același context, trebuie relevat că numeroase personalități din sferele guvernamentale norvegiene, daneze și islandeze se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor economice, științifice și culturale cu țările socialiste. Evident, asemenea nuanțări trebuie privite în strinsă legătură cu creșterea nemulțumirilor față de consecințele participării țărilor respective la N.A.T.O.
EM. RUCĂRREDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sclnteli", Tel, 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteli1



Cu scopul de a evidenția valoarea deosebită
a unor creații artistice inspirate din munca 
și viața tineretului nostru, Congresul al Vlll-lea 

al U. T. C. a hotărît instituirea
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UNIUNII ACTUALITATEA
TINERETULUI 

COMUNIST
In scopul stimulării scriitorilor de a crea opere noi 

avînd rădăcini adinei în munca și viața tineretului — 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist 
instituie

Premii anuale acordate celor mai 
bune lucrări in proză, poezie, 
dramaturgie și muzică (cintece de 

masă și muzica ușoară)
Instituirea acestor premii este încă o expresie a 

prețuirii de care literatura noastră se bucură din 
partea tineretului, tot mai sensibil preocupat de va
lorile prezentate de operele de artă.

ACORDAREA PREMIILOR PRIVEȘTE CREAȚII
LE DE O ÎNALTA VALOARE ARTISTICĂ INSPI
RATE DIN MUNCA ȘI VIAȚA TINERETULUI, PAR
TICIPANT ÎNSUFLEȚIT LA DESĂVÎRȘIREA CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE ÎN PATRIA NOASTRĂ.

Conform regulamentului — elaborat cu concursul 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, al con
ducerilor Uniunilor de creație, precum și al unor 
scriitori, critici de artă

Premiile se acordă cu prilejul 
zilei de 2 Mai, „Ziua tineretului" 
LUCRĂRILOR ORIGINALE DE PROZA, POEZIE 
DRAMATURGIE. CÎNTEC DE MASĂ, IAR PIESE
LOR DE MUZICA UȘOARA CU OCAZIA FESTIVA
LULUI NAȚIONAL DE LA MAMAIA.

PROPUNERILE DE PREMIERE REZULTATE DIN 
CONSULTAREA CRITICILOR DE ARTĂ, A PER
SONALITĂȚILOR CULTURALE VOR FI SUPUSE 
UNOR DEZBATERI PE CARE LE VA GĂZDUI PRE
SA DE TINERET ÎNTRE 31 IANUARIE—1 MAI.

în acest interval alături de opiniile criticilor, citi
tori de cele mai diverse profesii vor avea deplina 
posibilitate să-și spună cuvîntul în cadrul dezbate
rilor publicate, în anchetele care vor releva gradul 
de funcționare a discernămîntului, gustului și sen
sibilității maselor de tineri.

Premiile Uniunii Tineretului Comunist se acordă 
după cum urmează:

— 15 000 lei pentru creație în proză, poezie, dra
maturgie ;

— 10 000 lei pentru cîntec de masă sau compoziție 
de muzică ușoară (6 000 Iei muzică; 4 000 Iei 
— text).

Datorită faptului că lucrările premiate anual vor 
face parte dintre cele mai valoroase creații inspirate 
din munca și preocupările tineretului, vor oglindi 
fidel aspirațiile înalte, îndrăzneala și energia carac
teristică tinerei generații, voința ei de autodepășire, 
se vor recomanda și se va înlesni întregului nostru 
tineret cunoașterea profundă a acestor romane, nu
vele, povestiri, piese de teatru și cîntece folosindu-se 
pentru aceasta toate mijloacele de popularizare care 
stau la îndemîna organizațiilor U.T.C. de pe tot cu
prinsul țării.

Cu întreaga capacitate de producție proiectatăS-au încheiat lucrările de construcție și montaj la ultima secție a întreprinderii Integrate de lînă din Constanța — secția spălătorie-pieptănăto- rie. In acest fel, noul obiectiv al industriei textile românești intră în funcțiune eu întreaga capacitate de produețle proiectată. Aici se vor produce anual
(Urmare din pag. I)

socotim indispozițiile create 
de această linie numai într-o 
singură dimineață — 31 de
cembrie — de pildă.

— Mi-e limpede ~ce-ar fi, a 
răspuns, surprinzător de con
vins, intr-adevăr, tovarășul 
inginer.

— Cu întreprinderea dum
neavoastră se întîmplă ceva 
cu totul și cu totul neobișnuit. 
Dacă ar fi o tobă și ai a- 
tinge-o cu o pană, tot s-ar 
produce vreun ecou. Despre I.T.B. se scrie, se vorbește, 
vede toată lumea că nu este 
ceva în regulă și. totuși, efec
tele sînt insesizabile. Lămuri- 
ți-ne acest mister.

— Dați-mi voie să vă răs
pund și eu cu o întrebare și, 
în același timp, să vă adresez 
o critică... Știți cîți lucrători 
are întreprinderea noastră ? 
Peste 20 000 ! Credeți că toți 
oamenii aceștia sînt „răi" ?

— Evident, nu.
— De ce nu se scrie și des

pre oamenii noștri buni ? Ma
joritatea itebiștilor sînt tineri, 
dar nici „Scînteia tineretului" 
n-a scris despre ei. l.T.B.-ul 
este cea mai mare întreprin
dere a Capitalei, una dintre 
cele mai mari din tară, și nu 
una neimportantă, de vreme ce 
este în folosul a 1 500 000 de 
cetățeni, zilnic. Nici munca de 
educație nu se desfășoară la 
noi așa ușor, nefiind vorba nu
mai de numărul imens de sa- 
lariați, dar și de condițiile în 
care trebuie desfășurată...

— Vreți să spuneți că nici 
organizațiile U.T.C. nu vă a- 
jută suficient. Aveți dreptate. 
Recunoaștem și lipsurile noas

3 600 tone de lînă spălată, 1 400 tone pale de lînă pieptănată, 1 050 tone fire de lînă cardată și 2 400 000 m. p. țesături de lînă.De curînd, au început lucrările de extindere a capacității întreprinderii, prin care se va mări producția de țesături de lînă cu încă 4 160 000 m. p. pe an.
tre, ale ziarului, și promitem 
că nu vom uita, altădată, să 
tratăm transporturile ca pe o 
mare întreprindere, într-ade- 
văr; notăm, spre a atrage a- 
tenția, și ceea ce ar putea face 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
București pentru educația ti
nerilor de la I.T.B. Totuși, 
credeți dumneavoastră că se 
rezolvă astfel problemele atît 
de complicate ?

— Nu. Multe lipsuri apar
țin conducerii I.T.B., unităților 
noastre, oamenilor noștri. Se 
mai întîmplă însă un lucru. 
Dacă treceți, să zicem, pe lin
gă o vitrină și nu vă satisface 
cum este aranjată, prin ce vă 
oferă, primul dv. gînd este 
să-l criticați pe vitrinier, și nu 
vă gîndiți că, poate, omul n-a 
fost suficient ajutat ca să facă 
un lucru bun...

— Trecem lipsurile I.T.B.- 
ului pe seama altuia ?

— Nu, dar cred că trebuie 
spuse, clar, unele lucruri pe 
care cetățeanul de pe stradă 
nu le știe. De pildă, că 
l.T.B.-ul, ca și acel vitrinier, 
este o ultimă verigă dintr-un 
lanț, verigă pe care o vede lu
mea, cu care lumea „se războ
iește" etc. „De ce nu se scot, 
domnule, mai multe autobu
ze strigă cetățeanul înciu
dat și îndreptățit, că a stat 
mult în stație. De ce ? Nu 
fiindcă n-avem mașini — a- 
vem. și vom avea și mai multe 
în 1967 — ci fiindcă n-avem 
șoferi. Sînt plătiți necorespun
zător șoferii la noi, lipsește co
interesarea "> Nu, Salariul me
diu al șoferului de pe un au
tobuz 1TB este de 2 060 de 
lei. se cîștigă obișnuit și 3 060. 
Eixistă însă o clauză:

Gruia, cu șutul său caracteristic din săritură, face pentru a 
noua oară mat, apărarea niponă

Foto: VIOREL RABA

în preajma campionatului mondial de handbal

România — Japonia: 34-9

Scrisoare deschisă 
unui nerecunoscător

Pînă la marea confruntare din 
Suedia — Campionatul mondial de 
handbal — unul din evenimentele 
sportive cele mai mari ale anului 
1967, zilele sînt numărate, Perioa
da pregătirilor și verificărilor este 
și ea pe sfîrșite j penultimul act 
a avut '-loc marți seaia în sala 
Floreasca clnd dubli campioni 
mondiali, handbaliștii români i-au 
întîlnit pe cei japonezi și ei aflați 
într-o scurtă escală din îndelunga
tul lor drum spre țara fiordurilor 
și a nopților albe, într-un meci 
care a stîrnit un viu interes în 
rîndurile spectatorilor. Partida, 
încă din primele minute s-a des
fășurat sub semnul superiorității 
jucătorilor noștri care prin evolu
ția lor, ne determină să nutrim 
autentice speranțe că gloria și 
prestigiul handbalului românesc cu 
prilejul C. M. vor fi întregite. Bă

In camera de comandă la noul bloc de 100 MW de la Termocentrala Luduș — lernut, In- 
frat In funcțiune ea 135 de zile mai devreme

nu putem angaja un șofer 
decît dacă a lucrat 5 ani pe 
un alt vehicol.

— Este vorba de asigurarea 
securității transportului, și cu 
asta nu ne putem juca 1

— Just. Pentru troleibuze, 
totuși, ni se permite să pregă
tim șoferi în 3—4 luni, iar sar
cinile și răspunderile lor sînt aceleași. Am propus să califi
căm, noi, șoferi dintre condu
cătorii de troleibuze. Nu ni s-a dat răspuns favorabil 
din partea celor în drept 
Stăm cu mașinile în garaj, 
mii de oameni ne așteaptă prin 
stații. Ce facem ?

(N-am putut răspunde între

l.T.B.-ul se justifică
bării tovarășului inginer-șef. 
Așteptăm răspunsul celor 
răspunzători de aceasta fi
rește, fără a îndemna la slă
birea exigenței în ceea ce pri
vește securitatea transportu
lui. Totuși — o soluție trebuie 
să se găsească, aici l.T.B.-ul 
credem că are dreptate !).

— încercăm să aducem din 
provincie 140 de șoferi, pe 
care îi vom caza într-un cămin 
pe care-l pregătim. Dar este 
o soluție temporară, care nu 
rezolvă problema. Și sînt mul
te altele, pe care călătorul nu 
le știe. „Asigurați prost tran
sportul în noile cartiere", ni se 
reproșează uitîndu-se că pro
iectanta și sfatul popular srau 
gîndit mai puțin la legătura 
acestor cartiere cu orașul. Sînt 

ieții au cîștigat de o manieră ca
tegorică, scor final 34—9, lăslnd 
să se întrevadă eforturile antreno
rilor de a găsi, în funcție de ad
versar, soluții tactice, care să le 
netezească drumul spre victorie. 
Sperăm că arsenalul acestora ca 
și al execuțiilor tehnice de mare 
finețe este mult mai mare, repre
zentanții noștri vor prezenta ca șl 
la celelalte ediții acel plus de nou
tate, ți că le vor valorifica pe 
deplin în marile dispute ale cam
pionatului mondial. Pregătirea fi
zică, alt factor de însemnătate pri
mordială, s-a dovedit de astă dată 
că va fi un aliat de nădejde în 
temerara tentativă a băieților noș
tri de a cuceri pentru a treia oară 
marele titlu.

Firește, am fi nedrept*  să ascun
dem că am văzut și unele greșeli 
în jocul băieților noștri î uneori

• Vineri pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc încep întrece
rile turului trei din cadrul 
campionatului republican de 
hochei pe gheață.(Agerpres)

dat în loc ? Presa a scris și a 
lăudat autobuzul fabricat la 
„T, V". A scris și i-a lăudat, 
de fiecare dată, pe unii tova
răși de la această fabrică pen
tru economiile realizate la fa
bricarea acestui autobuz. Și asta este bine, în principiu. 
Dar nici ziariștii șt nici tova
rășii de la ministerul respectiv 
n-au venit să vadă că, une
ori, goana exagerată după, eco
nomii cu orice preț, noi o 
plătim în timpul exploatării 
mașinilor de cel puțin 3—4 ori, că pierdem mai mult decît 
cîștigăm, că ne rămîn autobu
zele în drum.

— Nu ne lamentăm prea 

mult, tovarășe inginer-șef ? A- 
bia cade un fulg și, de multe ori, se și deranjează transpor
tul...

— Ați dat un exemplu foar
te bun. Sigur, de multe ori 
vina ne aparține și nouă, am 
spus. Dar iată două fapte, mă
runte în aparență, însă de mare 
importanță. Cade un fulg, zi
ceți. Pentru șofer asta în
seamnă două lucruri — alune- 
cuș, pe Jos, și proastă vizibili
tate, prin parbriz. Credeți că 
încetinesc șoferii cursa fiindcă 
vor ei ? N-au frîne bune, pie
sele care ne-ar trebui pentru 
țerodo-uri nu se produc prln- 
tr-un sistem bine organizat, 
de întreprinderi specializate 
pentru aceasta, le facem noi 
cum putem. Ștergătoarele de

cazuri cînd n-ai pe unde să a- 
jungi la noile blocuri 1

— Pajura este, desigur, un 
exemplu de lucru făcut cu 
ochii închiși...

— Dar gîndiți-vă la Balta 
Albă. Este un oraș de-a-de- 
văratelea: Cele cinci linii de 
transport cîte duc spre el, trec 
printr-o ștrangulare — Școala 
lancului. Dacă nouă ne rămîn 
două mașini pe loc, în acel 
punct, se încurcă circulația în 
jumătate din București, fiind
că liniile duc la mari distanțe. 
Normele firești cer, de aseme
nea, ca pe o rută cu bună cir
culație să treacă 80—100 vehi- 

cole per orălsens. Știți cîte 
circulă, de pildă, pe bulevar
dul „Ana Ipătescu" ? 230 ! Iar 
pe Bd. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" — 140 etc. Gîndiți-vă că 
un singur șofer merge mai 
încet, că s-a produs un singur 
accident, că s-a oprit curentul 
15 minute etc., etc. și calculați 
cîte vehicole, de o parte și de 
alta a liniei, se înlănțuiesc 
pierzîndu-și ritmul.

— Ce soluții se pot da în a- 
ceste cazuri ?

— Una este foarte impor
tantă : asigurarea cu mijloace 
de transport de mare capaci
tate. De ani de zile insistăm 
pe lîngă M.I.C.M. să-și propu
nă realizarea lor. S-au elimi
nat în bună parte tramvaiele 
— este foarte bine. Dar ce ni s-a

Prof. dr. Docent Victor 
Preda, secretarul filialei din Cluj a Academiei a fost ales 
recent membru al Academiei de științe din New York. Lu
crările sale în domeniul deter
minismului diferențierii sexua
le, al acțiunii condițiilor nefa
vorabile de mediu asupra me
tabolismului embrionar și 
mecanismelor moleculare ale procesului de regenerare, au 
stîrnit un viu interes peste 
hotare. Profesorul clujean 
este primul biolog român 
care a studiat efectele hormo
nului gonadotrop corial asupra plantelor și animalelor și 
a efectuat în laboratoarele de 
biologie-histologie ale Institu
tului de medicină și farmacie 
din Cluj, cercetări de interes 
fundamental și aplicativ. Datele privind rezultatele obținute pînă acum în dirijarea 
diferențierii sexuale la dife
rite specii de plante și animale 
au fost comunicate la Con
gresul internațional de biolo- 
gie celulară de la Provence 
(S.U.A.), la Conferința inter
națională de embriologie de 
la Londra și alte reuniuni 
științifice internaționale.

(Agerpres)

sincronizarea în fazele rapide de 
atac a lăsat de dorit. Dacă șuturi
le își nimeresc ținta, destule gre
șeli determinate de neatenție, pase 
greșite, și nesiguranța în apărare 
și cit de mult pot să caste acestea 
— au arătat cS în timpul care a 
mai rămas antrenorii mai au d® 
făcut c!te ceva.

VASILE CABULEA

• Sala sporturilor de la 
Floreasca va găzdui astăzi 
după-amiază meciul amical 
internațional de handbal din
tre echipa masculină a Japo
niei și formația Dinamo Bucu
rești. Jocul începe la ora 13,30.

Unități agricole premiate

Comisia centrală de organizare a concursurilor agricole, formată din specialiști de la Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție a definitivat rezultatele celei de-a treia ediții a concursului republican desfășurat în 1966 privind dezvoltarea și eșalonarea producției de legume și căpșuni. La cele trei concursuri legumicole s-au întrecut 791 de cooperative agricole și 53 de gospodării de stat. Comisia centrală a apreciat că aceste concursuri au contribuit la stimularea generalizării metodelor noi în cultura legumelor și dezvoltarea bazei tehnico materiale, ceea ce a dus la obținerea unor producții mari, de calitate și la un preț de cost scăzut.Comisia centrală a acordat, pe baza clasificării unităților, 27 premii și 14 mențiuni. Primul Ioc la concursul pentru culturile de legume în răsadnițe a fost cîștigat de cooperativa agricolă Agigea, regiunea Dobrogea. La concursul pentru culturile de legume timpurii și tîrzii în cîmp, la care au luat parte aproape 600 de unități, cele mai bune rezultate le-a înregistrat G.A S. Letea, care

(Urmare din pag. I) 
grija mătușli tale ? 
Răspunzîndu-i o- 
braznic, cînd te în
treba de ce întîrzii 
noaptea prin oraș. 
(„Ce te interesea
ză 1 Lasă-mă în 
pace 1 Ce. ești ma
ma mea ?...“), fu- 
rînd banii din dulapul în care dînsa 
îi pusese deoparte 
pentru hrană, banii 
pensiei pe care îi 
drămuia ca să at tu 
tot ce-ți trebuie, ca 
să nu-ți lipsească 
nimic. Al fost fără 
milă. Priveai indife
rent șiroaiele de la
crimi care curgeau, 
în fiecare zi, prin
tre rîndurile feței 
mamei tale (cred că 
merită să o numesc 
astfelI) și îti ve
deai de „treburi", ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat, deși te învăța în
totdeauna numai 
de bine. Si. cînd 
mătușa Floarea nu 
a mai putut să te 
țină în frîu, a cerut 
ajutor. Pentru că, 
așa cum tu singur 
recunoști, al avut 
mai multi părinți, 
mai multi oameni 
vegheau asupra ta. 
De cîte ori te-a 
chemat tovarășa 
Aurelia la „Autori
tatea tutelară" îm
preună cu mătușa 
ta. ca să te sfătu
iască cum si te 
porii ? Si nu s-a 
mulțumit să-tî dea 
numai sfaturi. Te-a 
ajutat să-ti găsești 

un drum cinstit în 
viață, ca să devii 
un OM I S» tu cu 
ce fapte ai răspuns la toate aceste e- 
forturi ? Ai în
ceput să lipsești 
de la școală, ai în
ceput să fumezi, să joci cărți, ai rămas 
corijent. Si din 
nou oamenii, părin
ții tăi, deloc vitregi, 
nu te-au lăsat în 
voia soartei. Au 
stat profesorii cu 
tine și te-au ajutat 
să recuperezi tim
pul pierdut in za
dar, și au făcut tot 
ce le-a stat în pu
tință ca să termini 
cu bine școala, ca 
să poți intra în rin- 
dul oamenilor. Si 
tu ce făceai ? Con
tinua: să lipsești de 
la ore, să fugi de 
la practică. Ti-am 
citit jurnalul în ca
re îți notai cu ci
nism la data de 16 
martie 1966: .....Șasesăptămîni de cînd n-am fost la practică. Nu știu joi ce să fac : să mă duc 7 să nu mă duc ? Dar la practică, chiar dacă mă roagă, tot nu mă mai nrind ei pe acolo... Poate în trimestru] trei.. Pînă atunci concediu medical, sau vacantă, sau cum vreți să-I spuneți.. “ 
(I-am spune, incon
știență sau, de ce 
nu 7, nesimțire I) Al terminat, totuși, școala și ai fost repartizat la o fabri

parbriz la primele autobuze 
au fost puse mai mult ca 
să fie și nici acum — deși a- 
vem o industrie chimică exce
lentă — nu se produc acele 
lamele de cauciuc care să a- 
sigure o bună curățire a par
brizului. N-avem încă — și o 
să vă mirați I — o oglindă re
trovizoare bună, pentru auto
buze și troleibuze. Mergeți lîn
gă șofer, cînd cade un fulg, și 
mai stăm de vorbă după a- 
ceea...

(Potrivit intenției rubricii 
noastre, de a pune, față în 
față, foarte limpede, argumen
tele și contraargumentele, am 
notat cu exactitate ceea ce 
ne-a spus tovarășul inginer- 
șef al I.T.B., expiieîndu-i că 
vom da cuvîntul și celorlalte instituții, pe care le-a citat din 
rîndul celor care concură la 
nerezolvarea, încă, a situației 
transporturilor bucureștene).

— Dați-mi voie, ne-a spus dînsul, să-mi mai spun un of. Dacă este vorba să angajăm o 
discuție serioasă, apoi s-o fa
cem cum trebuie. In ultimii 
ani, troleibuzele fabricate la 
„T.V." fiind mai bune, calita
tiv. decît autobuzele, am ex
tins folosirea acestora, cu a- 
proape 200 la sută. Normal, 
trebuia să crească și capacita
tea de transformare a stații
lor care le alimentează. Știți 
cu cît a crescut ? Cu 20 la 
sută! O să mă întrebați de 
unde iau curentul celelalte 
troleibuze : folosim toate re- 
dresoarele de rezervă, pe care 
n-avem, practic, voie să le fo
losim decît în cazuri de ur

a primit premiul I. Un număr sporit de unități au participat și la concursul pentru roșii de export, cîștigat de cooperativele agricole Bucov, regiunea Ploiești și Simand, regiunea Crișana.La concursul pentru dezvoltarea producției de căpșuni, premiul I a fost obținut de cooperativa agricolă din Se- leuș, regiunea Crișana, iar premiul II de cooperativele agricole Turulung din Maramureș și gospodăria de stat Cîn- dești din regiunea Ploiești.(Agerpres)
Sanatoriu pentru copii

La Cojocna, în apropierea 
Clujului, a fost dat în folo
sință un sanatoriu de posteură 
pentru copii suferinzi de reu
matism. Copiii sînt internați 
aici timp de 6 pînă la 9 luni, perioadă în care își continuă 
studiile chiar în sanatoriu.

Pe lingă terapia cu ajutorul 
produselor farmaceutice, în noua unitate sanitară se utili
zează și factori naturali — 
cultura fizică medicală și tra
tamentul balnear la băile din 
localitate.

(Agerpres)

că. Cît al stat aco
lo? O zi! O singu
ră zi și ai fugit 1 Nu 
ți-a plăcut. Spu
neai : „Miroase u- rît! Mi se face răul 
Am o constituție fi
zică plăpîndă..." A- 
devărul era că îti plăcea mai mult să vagabondezi pe 
străzi și să joci cărți și barbut cu „prie
tenii". Dar oamenii, 
au mai făcut o în
cercare. Te-au aju
tat iarăși. Ai fost 
mutat la Uzina me
canică de utilaj 
chimic — Bucu
rești, unda nu mal... 
mirosea urît. Aici 
cît ai stat ? Două, 
trei zile I Ai lipsit cît ai lipsit șl te-a! 
întors. Apoi, într-o 
sîmbătă. iar ai tras 
chiulul.

Hal, fruntea sus! 
Știu că tțt spun lu
cruri neplăcute, știu 
că nu-ti convine 
însă, odată și oda
tă. tot trebuia să tr 
gîndeștf la ele. Tre
buia pentru că, a- 
cusi-acuși. împli
nești optsprezece 
ani și ai să devii 
major. Asta se 
cheamă că ai să te 
numești bărbat, în 
adevăratul înțeles 
al cuvîntului, si că 
este necesar să te 
comporți ca atare 
Va trebui să mergi 
pe proprille-ți picioare, va trebui să 
te conduci singur 
adică să dai piept 
cu viata, care-ți 
cere să fii OM I

gență, așa îneît la ora aceasta 
lucrăm fără nici o măsură de 
prevedere a accidentalului. Pe 
plan mondial s-a găsit, pen
tru ieftinirea prețului acestor 
stații, o soluție (transforma
torii cu siliciu, în locul celor 
cu mercur), descoperită — 
doar cu o diferență de un 

an, doi — șt la noi în țară, de 
cercetătorii I.C.E.T. Am coman
dat o asemenea stație, s-a 
realizat și azi lucrează în con
diții foarte bune. Datorită 
lipsei de stăruință a M.I.C.M 
lucrurile au rămas la atît, 
I.C.E.T. s-a desființat și lucra
rea a fost transferată la 
I.P.R.S., care n-o mal face. Sî 
astfel a căzut o posibilitate 
excelentă de a soluționa pro
blema stațiilor de alimentare 
a liniilor de troleibuze.

— Notăm și, evident, criticile vor ajunge la urechile celor 
care nu v-au ajutat. Totuși, 
în încheiere, am vrea să ne 
spuneți care este perspectiva 
îmbunătățirii transportului 
bucureștean pentru 1967 7

— Ceea ce pot să spun este 
că se va mări numărul vehi
culelor, prin recrutarea unor 
noi șoferi, prin dotarea cu noi mașini etc. Prevăd, de aseme
nea, o îmbunătățire a disciplinei personalului datorită 
măsurilor organizatorice luate 
pentru 1967.

N. R. Seriozitatea problemei 
ne îndeamnă să supunem aces
te opinii discuției, să cerem și 
părerea ace'ora la care se re
feră tovarășii din conducerea 
I.T.B.

Le așteptăm.

EL GRECO
rulează Ia Patria (orele 10,
12.15, 14,30, 16,45, 19, 21.15).

GOLGOTA — cinemascop —
rulează la Feroviar (orele 9|
11.15, 13,30, 16, 18,30, 20,45), 
Flamura (orele 0, 11,45, 14.30,
17.30, 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Republica (orele 
9, 11,15, 13,45, 16,15; 18,45,
21,15), București (orele 8.45, 
11,151 13.45, 16,15, 18,45, 21), 
Grtvița (orele 9i 11,15, 13,30, 
16, 18,30, 21), Melodia (orele 
9, 11,15, 13,30, 16, 18.30; 21).

SANJURO — cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11, 13,30, 16, 18,30: 21), 
Festival (orele 8,30, 11, 13,30, 
16; 18,30- 21), Excelsior (orele
9.30, 11.45, 14, 16.15, 18,30,
20,45). Modern (orele 9, 11,15, 
13,30: 16. 18.30, 21).

CUMBITE
rulează la Capitol (orele 9,
11, 13,30. 15. 17, 19. 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează la Lumina (orele 9, 
12,15: 18, 21)

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Central (orele 8,45.
11, 13,15; 15,45. 19 15 20,45).
Miorița (orele ă.4.5, 11,45,
14,45, 17,45, 20,45)

MOȘ GERILA
rulează la Union (orele 10,30,
15.30, 18, 20,30), Doina (orele
11.30, 13,45, 16, 18,15, 20,3'1), 
Gloria (orele 9.15, 11.30, 13.45.
16. 18,15, 20.30).

PE CĂRĂRILE JUNGLEI — CULE
SUL CIUPERCILOR — ÎNFLORIM 
ȘI NOI CU ȚARA

rulează la Timpuri Noi (orele
9—21 tn continuare).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN
rulează Ia Giulestl (orele 15,30.
18, 20,30)

PODURI PESTE TIMP
rulează la Bucegi (orele 9i
11.15. 13.30, 15.45, 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11.15, 13,30.
16, 18,15. 20,30).

MINUNATA ANGELICA — cine- 
mascop —

rulează Ia Viitorul (orele 15,30. 
18, 20,301, înfrățirea (orele 14. 
16i 18,15, 20,30), Crîngași (ore
le 15,30, 18, 20,30).

FEMEILE — cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15,30. 
18, 20,30).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop —

rulează la Dacia (orele 8,30.
13.30, In continuare 16, 18,30. 
21).

ANUNȚ MATRIMONIAL
rulează ta Buzești (orele 15,30. 
18, 20,30). Volga (orele 9,30.
12, 15,30, 18. 20,45)

BARBA ROȘIE — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Flacăra (orele 15,30.
19.30) , Floreasca (orele 9.
12.30, 16 19.30).

FANTOMELE SE GRĂBESC
rulează la Vitan (orele 15,30. 
18. 20,15).

OMUL DIN RIO
rulează la Cosmos (orele 15.30» 
18, 20,30), Munca (orele 16.
18.15. 20 30). Progresul (orele
15.30, 18, 20,30). Ferentari (ore
le 15,30, 18, 20,30).

PORUMBELUL DE ARGILA
rulează la Ferentari (orele
15.30, 18, 20,30)

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

rulează la Cotroceni (orele 14.
17, 20).

CIMARON — cinemascop — 
rulează Ia Pacea (orele 15,45|
18, 20,15)

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop —

rulează la Arta (orele 9, 11. 
13, 15, 17, 19, 21), Drumul
Sării (orele 11. 15.30, 18,
20.30)

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Popular (orele 15,30. 
18, 20,30)

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 8,30,
10.30, 12,30. 14.30, 16,30;
18,30 20,30, Ltra (orele 15 30.

g 18, 20,30).
POVESTEA PROSTIEI MELE

rulează la Moșilor (orele 15,30| 
18, 20,30)

DIPLOMATUL GOL
rulează Ia Colentina (orele
15.30, 17.45, 20).

FALSTAF
rulează la Rahova (orele 15,30. 
18, 20,30).

FERITI-VA AUTOMOBILUL
rulează Ia Clubul Uzinelo. Re
publica (orele 15, 17.30, 20).

TELEVIZIUNE
JOI 5 IANUARIE 196718,00 : Emisiune pentru copii și școlari — Aventurile lui Robin Hood — Studioul pionierilor ; 18.50 : Publicitate ;19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,20 : Buletinul meteorologic; 19.23 : Mult e dulce și frumoasă. Emisiunea de limbă română contemporană. Participă prof. univ. Boris Cazacu ; 19,35 : Pornind de la un gag ; 20,00 : Orașele muzicii : Leningrad. Prezintă George Sbir- cea ; 20,30 : Ancheta T.V. — Cît fumați? 21.00: Filmul artistic : Moara dracului ; 22.35: Telejurnalul de noapte ; 22,45:■ închiderea emisiunii.


