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Oblectivele importante ce-i revin agriculturii din planul cincinal pe care-1 parcurgem impun din partea fiecărei unități agricole de cercetare sau de producție realizări cantitativ și, în mod deosebit, calitativ superioare în activitatea depusă pentru înfăptuirea programului elaborat de partid privind extinderea mecanizării și chimizării, generalizarea în cultură a soiurilor și hibrizilor de mare productivitate, efectuarea unui vast volum de lucrări de îmbunătățiri funciare. Eforturile trebuie, deci, orientate spre folosirea deplină a acelor mijloace care au o influență determinantă asupra valorificării eficiente a resurselor și condițiilor e- xistente, asupra practicării u- nei agriculturi modeme.
In oadrul acestor lu

crări a căror execuție 
este imperios necesară 
pentm sporirea produc
țiilor la hectar, irigații
le, desecările și Îndigui
rile ocupă un loc de 
prim ordin.

Se prevede, astfel, ca pînă tn 1970 să se amenajeze pentru irigații peste 700 000 hectare și scoaterea de sub influența inundațiilor sau excesului umiditate a unei suprafețe aproape 600 000 hectare.
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Pentru a ne da mai bine seama de ceea ce înseamnă realizarea acestor samcini care solicită investirea unor fonduri de aproape zece miliarde lei, trebuie arătat că numai pentru terasamente va fi necesară dislocarea a mai bine de 300 000 000 metri cubi pă- mînt. In cadrul complexului de lucrări, se prev«ie apoi turnarea a 1500 000 metri cubi betoane, montarea a 9 500 kilometri de conducte, construirea și instalarea unor stații de pompare și repompa- re cu o capacitate de peste 1400 metri cubi/sec (ceea ce este echivalent cu o dată și jumătate debitele medii însumate ale rîurilor Someș, Cri- șuri. Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău șl Șiret). Numai în sistemul Carasu (Do- brogea) se vor construi 3 stații de pompare de bază cu debite cuprinse între 75—118 metri cubi/sec fiecare și cu puteri care depășesc de cîteva ori puterea termocentralei Ovidiu II.O parte din aceste obiective au fost realizate încă de anul trecut. Sprijinul primit din partea statului, cooperarea în general bună cu ministerele și alte organe centrale care au conlucrat la realizarea acestor sarcini, entuziasmul și efortul susținut al lucrătorilor din sectorul de îmbunătățiri funciare, ai țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și lucrătorilor din gospodăriile agricole de stat — foarte multi tineri — s-au concretizat în depășirea cu mult, ratlvelor fețelor irigații glunileArgeș), a zonelor indiguite din lunca inundabilă a Dunării și a unor rîuri interioare. Experiența acumulată în acest prim an de adevărată bătălie

dată în domeniul executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, privind organizarea muncii, aprovizionarea cu materiale și utilaje a șantierelor, ne este de un real folos pentru perioada următoare. Pornind de la această experiență și ți- nînd totodată seama de lipsurile semnalate anul trecut, am reușit ca 1967 să ne găsească mult mai bine pregătiți. Sus spre piscuri cu telefe
ricul

pe terenurile coope- agricole, a amenajate(mai alesOltenia,
supra- pentru în re- București,
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Atent! ia tot ce ae spune, 
partiaipanfll la dezbateri Iși 
notează, se pregătesc să-și 

exprime părerea...

Foto : O. PLEC AN

Uzina

Școlile de după școală nu 
trebuie căutate printre deco
nectantele invocate (cartea po
lițistă, ye-ye-ul, celuloidul cu 
picanterii), ci In direcția opusă 
acestora. Citeam într-o anche
tă aplicată bibliotecii perso
nale, opinia unui inginer, lu
crător într-un institut de cerce
tări cu pasiune aplecat asupra 
căutărilor din domeniul specia
lității sale, că nu-și îmbogățeș
te biblioteca cu volume de be
letristică deoarece o carte de 
literatură — după expresia 
domniei sale — o dată citită e 
sortită nrăiuirli într-un raît 
uitat. Trebuie apreciată desigur 
sinceritatea cu care-șl spune 
omul părerea. Mai ales că de
seori sînt luați drept învățați 
și posesorii unor biblioteci fru
moase. Inginerul pomenit are 
sinceritatea și judecata sănă
toasă a profesiei sale în care 
unu și cu unu fac întotdeauna 
doi. Numai că întrebarea care 
se pune, și ceea ce de fapt 
n-aflăm din ancheta amintită, 
rămîne aceasta : ce fel de li
teratură este aceea care nu se 
cere recitită. Răspunsul nu tre
buie căutat prea departe, ci tn 
rîndui lecturii aspirină, a lec
turii deconectant : literatura

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a V-a)

„El ecfronica"Analizind posibilitățile de realizare a sarcinilor de plan pe anul 1967, muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei „Electronica" din Capitală au stabilit măsuri în vederea unei mai judicioase organizări a producției și a procesului tehnologic ceea ce a permis majorarea planului inițial cu 30 000 radioreceptoare și 20 000 televizoare.Prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., la recenta plenară, au constituit pentru colectivul uzinei un îndrumar însuflețitor de a valorifit'a în continuare rezervele interne existente, și pe seama acestora se angajează să realizeze peste prevederile de plan îmbunătățite, următoarele :
• 5 milioane lei la producția globală ;
• 1 milion lei la producția marfă vîndută 

și încasată ;
• 3 milioane lei economii peste plan ;
• 2 milioane lei beneficii peste plan.Acest angajament se bazează pe aplicarea în producție a peste 80 măsuri tehnico-orga- nizatorice printre care :

• ridicarea indicilor de folosire a mașinilor 
și utilajelor prin îmbunătățirea fluxurilor 
tehnologice și mai buna organizare a muncii;

• continuarea și valorificarea lucrărilor de 
cercetare privind creșterea siguranței în 
funcționare a produselor în scopul îmbunătă
țirii permanente a calității ;

S diversificarea producției în condițiile ex
tinderii tipizării construcțiilor aparatelor ;

• reducerea importurilor prin ridicarea 
gradului de integrare a fabricației și folosirea 
mai rațională a materiilor prime și materiale
lor ;

• ridicarea gradului de folosire a forței de 
muncă prin adaptarea continuă a normelor la 
condițiile nou create și asigurarea celor nece
sare folosirii complete a timpului de muncă.Colectivul Uzinelor Electronica este hotărît, ca, sub conducerea și îndrumarea organizației de partid, să ridice permanent performanțele produselor sale pentru a corespunde în măsură mai mare exigențelor sporite ale cumpărătorilor.

Uzina 
de țevi 
Roman

In urma analizelor făcute •la locurile de muncă, în secții, colectivul Uzinei de țevi Roman apreciază că sînt create toate condițiile pentru realizarea integrală a Indicatorilor planului pe anul 1967.Muncitorii, inginerii și tehnicienii, partiicipînd activ în aceste zile la dezbaterea planului, au scos la iveală noi rezerve interne pe seama cărora se angajează să depășească prevederile planului cu:
• 4 500 000 lei la producția 

globală ;

• 4 000 000 le! ta producția 
mărfi vindută șl încasată;

• 0,2 la sută la productivi
tatea muncii;

• 1 000 000 lei economii la 
prețul de cost;

• 2 000 000 lei beneficii;

• 1000 tone de țevi.Calitatea materialului tubular destinat exportului și beneficiarilor interni va crește simțitor în acest an. In mod deosebit se va îmbunătăți execuția filetului.Traducînd în viață indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 privind aplicarea cu hotărîre a măsurilor de reducere a consumului de metal, colectivul uzinei se angajează să economisească 500 tone de metal- prin valorificarea superioară a deșeurilor tehnologice la executarea protectoarelor pentru burlane de foraj.Penitru a realiza exemplar angajamentul asumat, colectivul uzinei este hotărît să fructifice din plin propunerile, ideile și soluțiile valoroase reieșite cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan fiind convins că în a- cest fel va contribui la sporirea avuției țării.
împărtășesc din experiența

proiectele lor privind:

Specialiștii din Uzina de vagoane-Arad

(Continuare In pag. a V-a)

Foto: S. FIREARitmuri industriale

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

A CEI BĂIEȚI Șl FETE CU AERE

DE BĂRBA ȚI Șl FEMEI.• ••

ECONOMISIREA

întîmplările pe care le vom 
povesti mai jos le-am vrea, de
sigur, citite și comentate de cit 
mai multi dintre aceia care se 
ocupă de educația tinerilor — 
părinți, pedagogi, profesori, oa
meni mai în virstă, ca sd nu 
mai vorbim de tinerii Înșiși —, 
dar am fi bucuroși ca ele sd 
constituie obiect de meditație 
Îndeosebi pentru adolescenți.

„Vlrsta ingrată", sau „peri
culoasă", cum numește o veche

expresie perioada de creștere 
amintită, face ca pe cerul lim
pede al celor 16, 18, 20 de ani 
să treacă, uneori, umbre de in
certitudine, semne care tulbu
ră, asemenea viatului care a- 
tinge fata unui lac liniștit, lu
ciditatea firească, neliniști care 
sînt — cum spun medicii — 
rezultatul evoluției biologice și 
psihologice a fiecăruia, Vlrsta 
Începutului de dragoste ti face 
pe băiefi să descopere ceea ce,

poate, nu văzuseră ani la rlnd, 
cit de frumoase s-au făcut, din- 
tr-o dată, colegele lor de clasă 
(cel mai adesea „una singură"), 
fata din vecini, sau fosta tova
rășă de joacă la grădiniță și 
desigur, lucrurile se repetă, re
ciproc, cu fetele. Sînt anii și 
clipele cind se-nvîrte cerul și pămîntul, cum spunea un poet, 
virstă cind omul iși caută echi
valentul în alt „eu", cum spun 
psihologii,

Iar totul este cit se poate de 
firesc. Cu atit mai mult cu cit, 
in evolufiile normale, nebulozi
tatea devine repede transpa
rență. Dragostea, cu romantis
mul ei, dă iiecăruia dintre în
drăgostiți energii aproape ne
bănuit de utile pentru parcurge
rea anilor, puțini la număr, citi 
mai sint de străbătut pină Ia 
maturitate. Tot dragostea, cu 
limpezimile ei de visare și res
pect reciproc Intra cel ce se.

iubesc sau, poate, doar se pri
vesc cu simpatie, lasă, Ia a- 
ceastă virstă, puternice am
prente de umanism in caracte
rele lor. Și astfel bine înțelea
să, ușor strunită, ca să nu iasă 
din matca ei firească, dragos
tea țese punți peste timpul pînă 
cind, și băiatul și fata, vor a- 
vea posibilitatea să-și Înteme
ieze o familie, care presupune 
multe condiții, prima fiind 
aceea a răspunderii unuia față 
de celălalt.

Dar, să povestim faptele pro
mise.

„Tinerii Alina și Mircea, ni se spune intr-o scrisoare care 
vine din raionul 30 Decembrie- 
București, s-au cunoscut ca e- 
levi, ambii avind atunci 16 ani. 
S-au iubit, sau cel puțin Alina 
l-a iubit, și Mircea a arătat că 
și el o iubește. Dragostea a 
continuat, Mircea a început să 
dea semne de plictiseală, cetind 
ori totul, ori nimic".

EUGEN FLORESCU

(Continuare In pag. a V-a)

Uzina de vagoane din Arad folosește în medie pe zi, aproximativ 600 tone de oțel în special laminate. De-a lungul ultimilor ani, uzina a obținut realizări importante în organizarea științifică a producției și a muncii și ca urmare s-a îmbunătățit ritmicitatea, se produc vagoane cu performanțe ridicate în ceea privește confortul călătorilor, sporirea capacității de mișcare a mărfurilor siguranță în exploatare. A crescut eficiența întregii activități economice a întreprinderii.Prin planul de stat pe anul 1967 se urmărește continua ridicare calitativă a activității economice a uzinei și . în principal valorificarea superioară a metalului, îmbunătățirea performanțelor tehnice a produselor. Pentru aceasta, paralel cu reducerea greutății proprii a vagoanelor, care determină creșterea volumului de încărcătură la aceeași sarcină totală admisă pe osie, se studiază asimilarea în bune condițiuni tehnice a accesoriilor și instalațiilor care pînă acum se importau. Se caută soluții pentru creșterea duratei de funcționare și a gradului de universalitate al vagoanelor de marfă, fapt care va permite obținerea unor importante economii de metal.
— Pentru noi — ne spunea ALFONS CHEVEREȘAN, inginer tehnolog-șef, indicația 

Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
reducerea consumurilor de 
materiale și valorificarea su
perioară a metalului este cît 
se poate de clară. Aceste în
drumări prețioase vor consti
tui principalele jaloane în ac
tivitatea noastră de concepție. 
Justețea lor este confirmată 
de rezultatele bune obținutq

• îmbunătățiri 
construcția și fun
cționalitatea vagoa
nelor • Asimilarea 
a noi tipuri de sub- 
ansamble și acceso
rii • Creșterea dura
tei de folosire • Re
ducerea consumuri

lor specifice
pînă acum, precum și de cele 
în perspectivă apropiată.— Colectivul uzinei de vagoane din Arad a căpătat o bună experiență în ceea ce privește gospodărirea metalului...

— Intr-adevăr, sub aspectul 
reducerii consumurilor speci
fice am reușit să facem unele 
lucruri bune — a precizat ing. TIBERIU SOLOMON, responsabil cu consumurile specifice în uzină. Problema care se 
pune acum îmbracă însă mai 
multe aspecte. Este vorba nu 
numai de o gospodărire a 
metalului ci DE VALORIFI
CAREA SUPERIOARA a aces
tuia, de creșterea valorii lui 
de întrebuințare. Or, noțiunea 
— „valorificare superioară" — 
duce implicit la noțiunea de 
perfecționare tehnică, iar a- 
ceasta, împreună cu spiritul 
gospodăresc, alcătuiesc după 
părerea noastră, baza valori
ficării superioare a metalului.— Un lucru trebuie lămurit : perfecționările tehnice trebuie să stea numai în atenția colectivului uzinei ?

— Nu, ne-a răspuns tova-
Ing. ARTUR ION

(Continuare tq pag, q V-a) .



AZI ARTICOLE •REPORTAJE • ÎNSEMNĂRI

Articolele de față 
semnalează citeva iz
voare ale unor filme 
lipsite de orice valoa
re educativă și ple
dează pentru o mai 
bună informare a pu
blicului, pentru popu
larizarea și recoman
darea producțiilor ci
nematografice majore.

r PE CINE FLATEAZĂ

ANGELICA
Hugo a avut ideea să amestece laolaltă romanul de aventuri și romanul da critică socială. Marele său talent a impus publicului acest hibrid. Dar spre sfîrșitul secolului, cele două genuri se despart strălucind cu focuri proprii : Balzac, Stendhal, Flaubert pentru realismul critic, Jules Verne și Alexandre Dumas pentru aventura pură. Din enorma cantitate de volume iscălite de Dumas, multe fuseseră scrise de „negri", de scriitori de serviciu, redactori cu simbrie. Și lucrările lor nu erau mult mai puțin gustate. In tot cazul, faptul că asta fusese posibil dovedea două lucruri: că treaba nu era prea grea, și că publicul este așa de amator de această marfă, Incit acceptă chiar opere mai mediocre.Romanele lui Jules Verne erau bazate pe ideea cuceririi, explorării, pe viteaza luptă pentru stăpinirea naturii, pentru pionierat In toate cele, acolo aveau să se nască poveștile polițiste, fundate cucerirea dreptății și adevărului, precum și poveștile „western" fundate pe cucerirea legalității împotriva anarhiei, cucerirea civilizației pe teritorii virgine și sălbatice. E natural ca asemenea aventuri să pasioneze publicul.“ celălalt tip, aventurile de Dumas ? De unde le vine terea de fascinație 1 Căci i stanța lor e destul de < mică. Gîndiți-vă la „Cei mușchetari". E vorba să mușamalizeze o mică afacere galantă a reginei, șantajată tot din motive libidinoase de domnul Cardinal. Mușchetarii făceau aci meserie de codoș- adjunct. Sau gindiți-vă la altă celebritate : Monte Cristo care grație banilor dintr-o comoară, face meseria de Dumnezeu- Tatăl, răsplătind și pedepsind ca la judecata de apoi. De unde le vine acestor firave povești imensa lor favoare pe lîngă public ? Un public compus mai ales din portărese, cititori de foiletoane, din con- țopiști, din midinete, din derbedei, cameriste de casă mare, samsari veroși.

nele de Terrail,

D. I. Suchlanu

Depe

Dar tip pu- sub- ane- trei i se

și mici politicieni Toți aceștia In roma- tip Dumas, Panson du Zevacco, Eugene Sue,

găsesc mai lntii plăcerea de a frecventa romanele periferia buzunare, trucati, exploatatori Un fals proletariat, vie a celui adevărat.acestor aventuri este că, dacă al darul lingușirii, darul slugărniciei, darul de a te băga pe sub pielea celor mari (fie prin sex apeal, fie prin ipocrite laude), poți ajunge orice. Căci viața e concepută ca un haos, o rețea de hazarduri, a căror cheie este slugărnicia, trădarea la timp, înșelătoria. Această viziune a lumii flatează concepția trișorului. La care se adaugă plăcerea de a frecventa, măcar cu imaginație „lumea bună". Acestea-s complexele 
pe care le cultivă romanul de

lumea bună. E In acestora figurată și societății : cerșetori, hoți de infirmi, de copii, calomnie Esența
bresle de pungași, detectivi șireți (șl foarte modernist pre- văzuți cu cline-lup), alchimie, dueluri, incăerări de stradă, poeți autori de pamflete politice, iarmaroace cu saltimbanci, vaste afaceri coloniale de peste ocean, comploturi de palat, iar, mai presus de toate, „minunata Angelica", marchiză și tîrfă, cocoană și om de afaceri, 'emeie fatală care nenorocește (din amor) trei bărbați, dar e gata să se Înduioșeze încă vag de suferințele poporului, pentru a termina tot acolo unde o trăgea mai tare ața, la Versailles, la Curtea Regelui Soare.Toată această salată de ln- tlmplări, combinată cu naive încercări de psihologie fac din acest film tot ce civilizația

„Prefer probleme mă fac Dar cu o condiție : să fie artisticește foarte bune. Dacă nu-s, voi prefera poveștile la care n-am nici o pretenție de originalitate artistică, ci doar de distracție. Adică să găsesc acolo lucruri care îmi fac mie personal plăcere : femeie frumoasă, oameni simpatici, lupte, rivalități ingenioase, izbînzi nostime, dialoguri spirituale, exhibiții sportive, peisaje frumoase, situații caraghioase etc".Aprobăm aceste judecăți. Cu o condiție. Acele lucruri care „fac personal plăcere" să nu-și tragă plăcerea din următoarele patru surse: chiulul, slugărnicia, prostituția și lenea. Adică exact cele patru izvoare care stau la baza filmelor gen Angelica.

filmele grave, adînci. Poveștile care să pling. Le prefer.

Ord de rtud/u la InstUu-
tul de arte plastice

Ji. Grtgorascu

Foto: AGERPRBS

ori fiindcă în alegerea lor au predominat unele interese familiale, foști colegi de-al mei, structuri de cercetători cu totul deosebite, s-au plafonat, fie într-o școală medie, fie într-un loc de muncă în care investigația se reducea la urmărirea aceluiași și aceluiași aparat... După ani de zile nu i-am mai recunoscut. Deveniseră mediocrii. Desigur că „omul sfințește locul" că oriunde poți să aduci un stil de muncă nou, dar nu-i mai puțin adevărat că în repartizarea absolventului, viitor cercetător, trebuie ținut seama de factori mai complecși decit simple medie, cu zecimalele ei...“.
Prof. Ion Ursu : „Pină la un punct, firește, criteriul mediei este fundamental. Cum să vorbești de un viitor cercetător dacă acesta nu a înregistrat rezultate foarte bune în anii de studii ? Dar problema Înclinațiilor este mai complexă și nu se poate oglindi pe deplin în notațiile lungul anilor.

neze singuri) la activități legate strîns de aplicația lor. Cazul lui Szabo Arpad oare, făcînd practica de anul III la Cîmpia Turzil, a fost pe cale să pună în aplicare o prețioasă inovație în detectarea punctelor de sudură de pe cablurile ascensoare pentru mine...— A fost pe cale?...
Roman Baican : „Szabo propunea trecerea cablului prin- tr-un oscilator de o anumită frecvență, detectînd astfel schimbarea mărimei electrice. Era nevoie însă de o experimentare aprofundată, la fața locului, de verificări ale eficienței și rentabilității... întreprinderea s-a dezinteresat. Noi, de asemenea..."
3. Ne întoarcem la o proble

mă ridicată inițial. Am vorbit 
pînă acum despre „vîrfurile" 
din activitatea științifică stu
dențească. Se știe că în 
„cercuri" nu sînt primiți decît 
studenții de Ia media 8 în sus. 
tn ce măsură însă — ținînd 
seama de noul regulament al 
asociației — se poate vorbi și

2. Deci, dacă există, totuși, 
personalități științifice remar
cabile, printre studenții, dacă 
poate exista In știință (sau în 
unele științe) precocitate, nu 
s-ar putea conta pe contribu
țiile cercurilor studențești, an
trenate de cele mai bune ca
dre didactioe, la rezolvarea u- 
nor probleme practice ale cer
cetării științifice naționale ?

Profesor Ion Urau (prorector, președintele comisiei teritoriale Cluj pentru coordonarea muncii de cercetare științifică) : „Problema cadrelor științifice recrutate din mijlocul studențimii are o importanță deosebită mai ales în perspec
tivă. Studenții cei mai dotați trebuie să fie polarizați în jurul unor specialiști... Acum cîțiva ani ne ocupam mai des de studenții slabi sau mediocri — acum condițiile s-au schimbat, ne interesează îndeosebi cei buni, care trebuie îndrumați, cointeresați, antrenați pentru rezolvarea unor anumite probleme.

Prof. Ioan Demeter : „Tematica de cercetare pentru studenți se alege din aceea a catedrelor, care la rîndul ei este integrată, pe plan nai și blican, cipalelor recții de vestigații științei stre...— Un piu ?
Mihai

gan -(șeful comisiei profesionale a Consiliului A. S. pe Universitate) : „în domeniul biologiei, în care lucrez, urmărim, de pildă, activitatea enzimatică a solului, care e strîns corelată de producția noastră vegetală. Vom încerca astfel în următorii 2—3 ani, să obținem u-' regulament prevede, într-ade- rae în stare preocupă de altfel, de mult timp studiul influenței ureii (care se produce acum, ca în- grășămînt industrial, în țara noastră) asupra microorganismelor din sol. Ar trebui să se colaboreze cu un Gostat, pentru a se urmări mai bine influența asupra plantelor superioare...".— Ar trebui ?...
Mihai Drăgan-Bouaru „Nu întotdeauna, din păcate, ne-am creat condițiile unor raporturi directe cu producția. De• altfel, aplicația in practică, în științele noastre, nu este, de regulă, imediată... Biologia vegetală nu e agronomie, deși are strînse contingențe cu ea...“.
Barbur loan : „Totuși, să nu simplificăm. Sînt domenii ale științelor — și fizica teoretică o demonstrează — în care a- plicația practică nu poate fi făcută imediat, direct. Cercetarea teoretică o ia cîte odată înaintea practicii. Ceea ee nu ne împiedică uneori să antrenăm studenții (sau să se antre-

TRIBUNA

Dumas—Zevacco. Complexe
PRIETENILOR ARTEI

t>P făcute din lene, chiul, prostituție și slugărnicie.Firește, toate acestea înfloresc în societățile burgheze. Povești de genul „Minunatei Angelica" răscolesc, trezesc din somn nostalgii de trișor și sentimente de altădată.Romanul scris de Anne și Serge Galon, din care regizorul francez La Borderie Iși trage interminabilele sale Angelice, a vrut să modernizeze nițel genul și a Încercat să „bage psihologia" In panopticul de ceară al multicolorelor sale păpuși. A cules toate tinichelele foiletonului : regi și prinți, procese de vrăjitorie.

modernă poate produce ntal perfect In ordinea falsului și a imitației vieții. Recunosc : o imitație clasa I, o imitație de lux. Actori vrednici de o mai bună cauză joacă perfect, mobilele, perdelele, costumele, caii, echipajele sînt frumoase în sine. Striptisul face parte, alături de cai, lux și comploturi, dinToate drept la respecte și genul legitim, poveștile torul va spune așa :

șantajul general, genurile de artă au viață. Cu condiția să regula jocului. Chiar pur distractiv este Numesc distractive despre care specta-

CERCETĂTORUL

CU CE PREȚ UITĂM

SAU IGNORĂM

FILMELE BUNE
Radu Cosașu

Ați vizionat 
aceste filme ?

FALSTAFF — Poate cel 
mai shakesperlan film din 
cite ne-a fost dat să vedem 
pînă acum — sub semnătura 
unui clasic — Orson Welles 
— se mal află Încă pe ecra
ne. tn viziunea lui Welles, 
Falstaff apare ca un cavaler 
al tristei nepăsări, al unei 
vesele și tragice fnconștin- 
țe.

*r

regio- repu- prin- dl- in- ale noa-
exem-

Dră- 
Bouaru

DE MIINE
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FEMEIA NISIPURILOR — 
O neobișnuită poveste ci
nematografică realizată de 
japonezul Iroși Teshigahara 
despre apropierea sufle
tească a unuf bărbat și a 
unei femei — o patetică is
torisire despre om și condi
ția umană dar care, spre 
regretul nostru, a stat prea 
puțin pe ecrane. Nu este 
oare cazul ca difuzarea fil
melor să investeacă mai 
mult efort și fantezie pen
tru promovarea mai hotărt- 
tă a filmelor de valoare ?

La drept vorbind, 
efort pentru a fi ținuți la 
curent cu viața filmului 
lumii se conturează lim
pede. Operativitatea cu 
care ne-a fost adus „Fal- 
staif" e o bună mărturie. 
Un cinefil se formează 
văzind filme — la timp 
și multe — dar, in primul 
rind, văzind. E, desigur, 
un truism, să recunoaștem 
insă că nu odată ceea ce 
se petrece cu difuzarea 
filmelor pe ecranele 
noastre are ceva absurd. 
Circula — de exemplu — 
părerea că nu putem a- 
duce filme mari pentru 
că filmele pe 70 mm. 
costă scump. Film mare 
era pelicula pe ecran 
lat I Să lăsăm însă În
trebările intempestive. Să 
lăsăm citeva clipe D.D.F.- 
ul In pace și să ne În
toarcem puțin spre noi, 
public și cronicari. E cert 
că in ’67 vom avea fil
me bune și — după cit 
se pare — unul, două, 
trei — excepționale. 
Vor fi — inerent — și 
filme proaste. Problema 
mea sună așa : ce filme bune, aflate In proiecție în cinematograf, nu vom vedea î Ce facent cu filmele bune pe care nu le observăm ? Ce facem cu această categorie a filmelor neobservate de de public, și, deseori, de critică ? In ’67 această 
categorie va Înregistra 
o creștere sau o scădere î Nu vreau să fiu

sceptic. Voi spune doar 
că problema e dureroasă.

Spiritele senine se vor 
arăta, firește, uimite: 
cum, există filme bune 
la care nu vine lumea 7 O prejudecată ia fel de 
senină susține că filmele 
bune fac succes de casă, 
fără excepție — iar cele 
proaste, după cum e nor
mal, fac săli goale. E 
aici o fetișizare a publi
cului, considerat judecă
tor infailibil, cu verdicte 
fără greș. Tot ce face 
succes, e bun și valabil — 
un film fără public e a- 
proape prost, blestemat și 
trebuie evitat. Pentru un 
spirit mai puțin senin, 
situația e alta: există 
filme proaste la care lu
mea nu intră ; există fil
me proaste la care pu
blicul dă buluc. Exem
ple ? Spațiul nostru e re
dus și nu vom cita de
ci t Cei 7 din Teba, Mongolii, Triumful lui Robin Hood, (nu intră in 
această categorie Wikin- gii). Există apoi, filmele 
bune și foarte bune la 
care se face „coadă" (Procesul de Ia Niirn- berg, Diligenta, Tom Jones), fenomen luminos și 
semnificativ pentru com
plexitatea reacțiilor pu
blicului. $i există, in 
sfirșit, filmele bune care 
nu aduc lume, filme — 
bune — „căderi", filmele 
bune neobservate. Dacă 
spiritele senine stăruie 
tn uimire și ne cer exem-

celetată citeva, 
notorii.

Știe cineva că 
București a rulat un 
intitulat „Moranbon" ? 
Un film lucrat in R.P.D. 
Coreeană, cu actori co
reeni admirabili, In regia 
unui francez, Bounardot, 
artist fin, sensibil, plin 
de lirism. Scenariul lu1 
Armand Gatti — un dra
maturg viguros, doldora 
de idei, hotărit să po
vestească lucruri esen
țiale, evittnd pitorescul 
și exoticul. Filmul a ru
lat o săptămlnă și a dis
părut. Merita cel puțin 
succesul Nevestelor periculoase ! A mai fost 
după aceea un scurt-me- 
traj extraordinar: Doi, 
al unui tinăr regizor so
vietic, Mihai Boghin. Un 
carton — nici măcar un 
afiș — îi anunța prezența 
la un cinematograf de 
mtna a doua, drept com
pletare. Filmul era me
morabil și, ca atare, nu 
poate ti povestit in cu
vinte. La multe luni de 
la prgna vizionare Imi 
mențin entuziasmul și în
drăznesc să scriu că nici 
un om tinăr nu ar fi 
trebuit să scape povestea 
aceea de dragoste desfă
șurată in 20 de minute, 
in imagini care îi dădeau 
dreptul unuia dintre cei 
mai buni cronicari fran
cezi, Michel Cournot să 
scrie că „Boghin a re-

in 
film

inventat cinematograful". 
tn singura cronică citită 
în presa noastră criticul 
scria rece și doct că fil
mul acesta are lungimi...

Sală goală a făcut și Cenușa polonezului Waj
da — cel mai bun film 
Istoric după părerea mea, 
din ultimul deceniu. 
Pentru cinefilul de li- 
nețe și gravitate Cenușa aducea in prim 
plan o problemă intelec
tuală de mare actualita
te : criza adincă a fana
tismului orb, tragismul 
existențelor plasate în 
afara istoriei naționale, 
sacrificate pe altarul 
unor mituri fără rădăcini 
tn destinul unui popor. 
Nu ezit să afirm că in ’66 
doar Femeia nisipurilor 
și Umbrele strămoșilor uitați (alte două filme 
„blestemate") s-au ridicat 
Ia frumusețea plastică, 
la amploarea artei cine
matografice desfășurate 
tn Cenușa.

Acestea sînt exemple 
notorii de filme neob
servate pe ecranele ma
relui public. Aș adăoga 
la Cinematecă — „săptă- 
mina Visconti" (cu bilete 
la casă, la indemîna ori
cărui cinefil): au rulat 
tn premieră două din 
capodoperele acestui 
conte de Madrone : Obsesia și Pămîntul tremură. AI doilea film, ca să 
nu mal invoc doar o pă

a unor 
filmată 

filmat 
de

rere personală — e con
siderat de marii critici 
italieni ca și de regizori 
de prestigiul lui Antonioni 
— „o capodoperă încă 
neeaalată in cinemato- 
grana italiană". Cinema
teca — luată cu asalt la 
atited nimicuri perisa
bile — era de asia dată, 
la drama aspră 
pescari din Sud 
cum nu s-a mai
vreodată, dezolant 
nepopulată.

De ce are loc acest fe
nomen, cum se exp’ică 
miopia aceasta ? Sînt mul
te cauze și in nici un 
caz nu trebuie să le 
discutăm cu disperare, 
cu dispreț sau orgoliu 
intelectualist. Aș numi 
în primul rind forța re
ală pe , piață", a cine
matografului „alimen
tar" a filmelor ușor co
mestibile, înghițite ca 
semințele de dovleac. De 
la supraproducții inepte 
la comedii muzicale tri
viale ca idee și realiza
re, chiar dacă nu ajung 
la pornografia deschisă. 
Unii confrați slnt de pă
rere că asupra unor ase
menea filme care cad 
în afara artei, critica 
să-și propună deliberat 
tăcerea, disprețul. Fireș
te, ideea nu e rea. Dar 
ea trebuie racordată cu 
obligația unei susțineri 
tenace a filmelor bune

la care „lumea vine", și 
a unei și mai Încăpățî
nate (dacă nu chiar pa
tetice) apărări a „filme
lor neobservate". Acea
sta ar obliga critica să 
discute și să justifice 
unilaterala concepție des
pre spectaculos, specta
culosul redus la sche
mele „filmelor de succes 
financiar", ar obliga cri
tica să discute deschis 
cu publicul mare despre 
arta filmului, indepen
dentă de literatură și tea
tru, de 
log" și 
Încă mai 
norindu-se imaginea 
expresie 
despre valorile suverane 
ale cinematografului pre- 
sind spectatorul să vadă 
un film și nu să-l ci
tească ; această ofensivă 
pentru film ar obliga 
critica noastră să se im
pună în fața spectatoru
lui prin forța unei argu
mentări conștiente atît 
de erorile didacticismu
lui și sociologismului cu 
totul impopulare, cît și 
de pericolele apoliticu
lui, asocialului și eva
zionismului. Dar... Adevă
rul e că critica noastră 
de film nu e o forță au
toritară în fața publicu
lui... Nu cunosc film care 
să lie prezentat publicu
lui — așa cum se întîm- 
plă tn alte părți — ci- 
tîndu-se nărerea autort-

„intrigă", „dia- 
„decor" ( care 

fascinează ig- 
ca 

fundamentală)

obținute de-a Cercetătorul cu talent deosebit este, în felul lui, o excepție.. In stabilirea activității muncii sale viitoare trebuie să se țină seama, neapărat, de aptitudinile lui proprii, întărite de semnătura șefului de catedră. Cercetătorul de mîi- , ne se alege azi. Totuși, ar fi greșit să presupunemcă, de pildă, ■ un absolvent repartizat la catedra unei școlii medii, este rupt definitiv de activitatea proprie de cercetare. Aptitudinile lui se pot afirma și, în aceste condiții. El se poate înscrie la doctorat, poate participa la concursuri, se poate angrena într-un studiu, ca și colegii lui din institutele științifice".
CITEVA „SUMARB” 

CONCLUZII• îndrumarea activității științifice a studentului ar» așadar, două laturi distincte și strîns corelate : pe de o parte, antrenarea cît mai largă a tinerilor de pe băncile facultății la discutarea unor probleme vaste, oare depășesc zonele cursurilor universitare propriu- zise. Participarea la activitatea cercurilor trebuie impulsionată pe toate căile, folosindu-se din plin mijloacele existente : excursii turistice și documentare, vizitarea unor institute sau întreprinderi în oare sînt aplicate problemele discutate etc. Pe de altă parte, aportul propriu al studentului, devenit membru al cercurilor, poate și trebuie să devină unul din criteriile fundamentale ale selecționării lui. Stimularea prin recompense morale și bănești, poate spori și mai mult emulația, poate grăbi cristalizarea aptitudinilor individuale.• Contribuția cadrelor didactice care au conlucrat cu studentul la munca de cercetare ni șe pare a fi hotărîtoare la stabilirea drumului său de mai tîrziu. Absolventul trebuie sfătuit cu grijă și competență în alegerea pe care o face, și însăși această alegere trebuie influențată practic, printr-o mai mare pondere pe care o poate avea, în fața comisiei de repartizare, caracterizarea aptitudinilor sale vădită în cercurile profesionale ca un adjuvant și eventual chiar corectiv al bilanțului său școlar pro- priu-zis.9 Ținînd firește, seama de specificul domeniului științific, fără a simplifica noțiunea de „aplicație practică", trebuie formate cît mai devreme, la studentul înzestrat pentru cer-■ cetare, pasiunea și grija pentru eficacitatea socială a muncii sale, tendința de a se integra în. colective, cu o modestie,■ dublată firește, de,cele mai mari și întemeiate ambiții...• Organizațiile U.T.C. și asociațiile, trebuie să se ocupe din timp de formarea, la acești viitori cercetători, a acelor trăsături de caracter care vor defini întotdeauna omul de știință : perseverența, devotamentul, tăria de caracter. Numai astfel se poate evita „pierderea pe drum" a acestor talente pe care învătămîntul nostru este azi în măsură să le detecteze la vîrstele cele mai precoce...
IONEL HRISTEA

SE CONTUREAZĂ

cristalizată. Ne

tară a vreunui critic de 
cinema. Și nu știu dacă 
făcînd o anchetă printre 
spectatori am putea găsi 
mulți care să ne spună 
care-s criticii de film pre
ferați, cei in care au în
credere, cei al căror cu- 
vlnt le influențează deci
siv judecata și preferin
țele artistice.

Mi s-ar putea replica, 
fără îndoială, că apăstnd 
prea mult pe relația din
tre critică și public sim
plific o problemă mult 
mai complexă. In fond — 
ar putea susține alți preo- 
pinenți, mai „înțelepți" 
și mai „calmi" — pe toa
te meridianele, filmele 
bune iși fac loc mai greu 
spre spectatori și întot
deauna o artă inconfor- 
tabilă ca și artiștii care 
lucrează împotriva pre
judecăților și coniormis- 
melor estetice („ochiul e 
cel mai conformist organ 
de simț al omului" spune 
un mare psiholog fran
cez) au avut succesul di
ficil, trecind mult timp 
neobservate. Rămin în
credințat că-n orice artă 
existența unei
autoritare duce la cre
area unui climat in care 
nonvaloarea are o viață 
din ce în ce mai grea. Un 
climat în care va fi din 
ce în ce mai greu ca va
loarea să treacă neobser
vată.

critici
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AZI
de o cuprindere largă a stu
denților în activitatea de cer
cetare ?

Mihai Drăgan-Bouaru. „Noulvăr, o lărgire a activității, în sensul posibilității aderării la cercuri și a studenților primilor ani de studiu (dacă împlinesc, firește, condițiile de medie). Aceasta nu interesează, bineînțeles, că ei pornesc de la început în activitatea de cercetare. Există cîteva trepte în activitatea noastră : mal întîl, studenții mai puțin experimentați, se mărginesc să afle rezultatele celorlalți. Apoi ei pot face referate asupra unei lucrări deja experimentate sau lucrări teoretice de sinteză, documentîndu-se asupra noutăților din domeniul respectiv și informîndu-i, la rîndul lor, pe ceilalți... Cu alte cuvinte, o familiarizare treptată cu domeniul de cercetat, în care, pînă la urmă vor putea aduce și contribuții proprii. Această lărgire își are, totuși și limitarea ei : nu pot fi» primiți ca membri ai cercurilor, în acest an, cei care au restanțe, examene amînate etc. Repet, ca membrii pro- priu-ziși... Dar la ședințele cercurilor poate asista orice student, indiferent de medie, noi îi invităm...
4. In linii mari, există două 

destine ale absolvenților Uni
versității : unii devin profesori 
de școală medie (sau intră în 
filiera învățămîntului supe
rior), alții urmează a-și conti
nua, în 
prinderi, 
teoretică 
asigură 
cei care 
domeniul cercetării din stu
denție, de a continua acti
vitatea pe terenul în care pot 
da „randamentul maxim

Prof. Demeter : „După cum se știe, comisia guvernamentală face repartițiile pe întreaga țară, cu dreptul absolventului de a-și alege locul de muncă, în ordinea mediilor. Cum în cercurile științifice se primesc studenți numai de la media 8 în primii care au posibilitatea să aleagă...".
Juga Daniela : „Este așadar ceva mai complicat. Eu, de pildă; am media 9,25. în principiu (dacă nu chiar și în practică) există posibilitatea ca un număr de studenți foarte buni, cu medii superioare, dar nu neapărat înclinați pentru munca de cercetare, să aleagă înaintea mea, fără ca prin a- ceasta, să fie de la sine înțeles că, în cutare sau cutare domeniu de investigație în care vor lucra, vor da și randamentul maxim".

Roman Baican : „Am întîl- nit într-adevăr, cazuri triste. Uneori, din cauză că nu și-au putut alege locul potrivit, alte-

instituții sau între- 
munca de cercetare 
și practică. Cum se 

posibilitatea, pentru 
au dovedit talent în

sus, ei vor fi

*) începutul în nr. 5484,
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vîrstei• Răspundem la între bările cititorilor # Viața

De ce depinde 

răspunsul tinerilor 
la întrebarea:

INTERESANTĂ
Indiscutabil, rolul și eficiența adunărilor generale în 

viața fiecărei organizații U.T.C. depind într-o măsură hotă- 
rîtoare de modul în care reușesc să răspundă preocupărilor 
tinerilor, să trezească interesul lor, să-i facă participanți 
activi la dezbateri. Intr-un cuvînt, nu numai de conținut, de 
temă depinde acest succes, ci și de caracterul atrăgător, 
viu, interesant și tineresc care trebuie conferit adunării. 
Realizarea în fapt a acestei cerințe presupune, evident, 
preocupare, eforturi, căutări, consultarea largă a tinerilor. 
In ideea unui schimb de experiență - am întreprins o an
chetă pe această temă. Am adresat unor cadre U.T.C. în
trebarea : Cum reușiți să asigurați caracterul atractiv al 
adunărilor generale ? La aceeași întrebare am căutat, la 
rîndul nostru, răspunsuri, participînd la adunări generale 
ale uteciștilor.

ADUNAREAV

GEN -R âLĂ ?
PE ORDINEA 

DE ZI: 
TINEREȚEA

Toți sînt numai 
ochi fi urechi. Se 
aude parcă respi
rația reținută, dar 
uniformă, a sălii, 
măsurind ca un se
ismograf emoțiile 
pe care le stîmesc 
cuvintele vorbito
rului. Invitatul din 
această adunare a 
uteciștilor de la Di
recția generală a 
Întreprinderii de 
construcții siderur
gice Hunedoara — 
un profesor de is
torie — vorbește 
despre „Formarea 
limbii ți poporului 
român". Multe din 
faptele ce sînt pre
zentate, uteciștii nu 
le aud acum pentru 
prima oară, dar, 

; chiar dacă le-ar ști 
pe toate, interesul 
lor ar fi același. 
Ce poate fi mai 
plăcut decît retrăi
rea unor asemenea 
emoționante mo
mente din istoria 
poporului. Tinerilor 
nici nu le vine să 
creadă că timpul 
rezervat expunerii 
s-a terminat. „De ce 
a fost atît de
scurt" ? — vor
parcă să spună pri
virile lor. S-a auzit 
vocea lui loan Sîr- 
boiu, secretarul or
ganizației : „Ur
mează un scurt 
program de reci
tări".

Pe podium s-au 
urcat atunci Voicu 
Elena, Mitroi Petre 
și Stan Maria Jana, 
care au început să 
recite poezii inspi
rate de trecutul 
nostru istoric, în
chinate acelorași 
evenimente la care 
s-a referit ți ex
punerea. La sfîrșit, 
utecista Monica Cu- 
șat și-a manifestat o dorință :— Vreau să recit și eu o poezie...Toți au rămas 
uimiți. Știau că 
Monica e cam timi
dă, că, de obicei, 
nici rugată nu prea 
îndrăznește să ia 
cuvîntul la adunări. 
„Ce-o fi cu ea ?“ — 
se întreba fiecare,

încurajând-o totuși. 
„S-o ascultăm1“ 
Fata a început... 
Versurile lui Ge
orge Lesnea, închi
nate partidului, au 
fost recitate cu deo
sebită căldură...

Am notat una 
din fapte, prin 
care se poate ilus
tra preocuparea or
ganizațiilor U.T.C. 
de la I.C.S.H. pen
tru asigurarea unui 
conținut cit mai 
interesant, mai ti
neresc ți atrăgător 
adunărilor genera
le. Varietatea for
melor de dezbatere 
a temei, îmbinarea 
unor activități di
ferite au devenit 
caracteristice. Obi
ceiul de a se orga
niza, pe lingă tema 
propriu-zisă ți alte 
acțiuni menite să 
îmbogățească ți să 
ilustreze proble
mele dezbătute, să 
sporească interesul 
și atractivitatea a- 
dunărilor generale 
s-a încetățenit în 
toate organizațiile 
U.T.C. din întreprin- 
prinderi. La orga
nizațiile U.TXL șan
tier construcții 1, 
lotul 1 și lotul 2., de 
pildă, printre alte 
teme educative au 
fost discutate în ca
drul adunărilor ge
nerale și subiecte 
ca : „Eroi ai tre
cutului nostru" și 
„Iancu de Hu
nedoara". Pentru 
ca dezbaterile să fie 
urmărite cu cît mai 
mult interes, cu o zi înainte ăe ținerea adunărilor 
generale au fost or
ganizate vizite la 
Castelul Huniazilor, 
unde se păstrează 
valoroase mărturii 
despre viața și ac
tivitatea acestei 
proeminente perso
nalități din istoria 
poporului român. 
Dezbaterea de a 
doua zi din aduna
re a fost o conti
nuare firească. Ti
nerii au apreciat în 
mod deosebit a- 
ceastă acțiune.

— Și învățarea oîntecelor constituie o activitate prin care noi am reușit să facem să crească interesul tinerilor față de adunările generale — ne-a spus tovarășa Ana 
Copaciu, secretara 
organizației U.T.C. 
de la atelierul elec
trotehnic. în cadrul ultimelor două adunări am învățat cîntecele „Steagul partidului" și „Tricolorul", care însoțesc acum multe activități de organizație, îndeosebi acțiunile de muncă patriotică.— Alteori — ne 
informează în con
tinuare tovarășa, 
Copaciu, membră 
ți în comitetul 
U.T.C. al I.C.S.H. — adunările sînt urmate de activități cultural - artistice. Așa, de pildă, la organizația de la atelierele centrale după adunările generale se desfășoară seri cultural- distractive, existînd în această direcție o tradițională colaborare cu uteciștii de la cooperativa „Drum nou“.

Am consemnat 
un amănunt intere
sant, ilustrativ pen
tru consecințele po
zitive ale preocu
părilor comitetului
U. T.C. de la I.C.S.H., 
ale birourilor or
ganizațiilor de bază, 
în direcția îmbogă
țirii acestei expe
riențe. Ni l-a rela
tat tovarășa Silvia 
Baidan, din biroul 
organizației U.T.C. 
al direcției genera
le : „Erau la noi numeroși uteciști, care ori de cîte ori îi solicitai să-și dea concursul Ia pregătirea unei activități răspundeau : 
„Vai de mine, pe 
altcineva n-ați gă
sit ?" O asemenea vorbă a dispărut.
AL. BĂLGRĂDEAN

Am. discutat, firește, de mai multe ori în cadrul organizației noastre,despre tinerețe,prietenie, dragoste, despre atitudinea și comportarea în muncă, în societate. Aproape de fiecare dată, însă, materialele întocmite de noi n-au avut un ecou deosebit, nici chiar în cadrul a- dunării, n-au antrenat da discuții pe tineri, nu i-<au pasionat. Ne-am tot întrebat care să fie cauza. Faptul că lucrurile se repetau, ne îndemna cu

atît mai mult să căutăm răspunsul. Am revăzut materialele adunărilor generale. Erau bune ; nu scăpasem nici o idee; toate erau expuse clar, frumos, detaliat. Cu toate acestea... Am discutat în cadrul biroului, ne-am sfătuit cu membri ai comitetului U.T.C. pe fabrică. Am intuit, cred, la un moment dat cam încotro duce firul cauzei. în următoarea adunare generală am hotărît să dezbatem tot o problemă de educa

ție. Șl lată cum am procedat. Cu vreo zece zile înainte de adunarea generală am întreprins în rin- dul uteciștilor din organizația noastră U.T.C. nr. 6 o mi- cro-anchetă, adre- sîndu-Ie următoarele întrebări: „Ce calitate considerați că este necesar să aibă prietenul sau soțul dv.?“ „Ce părere aveți despre căsnicie ?“ „Ce înțelegeți prin a fi om modern ?“. Jumătate din cei 80 de membri ai organizației au dat răspunsuri. Acestea

PE FIRUL

CAUZELOR...

SAU VIRTUȚILE

CONCRETULUI

ne-au ajutat la întocmirea unui material concret, bazat pe părerile și concepțiile tinerilor, preocupările și dorințele lor. Prezentat în adunare, materialul a stimulat discuții interesante, atrăgătoare. Nu puține au fost intervențiile tinerilor, dorința lor de a-și spune părerea, dovadă că cele discutate îi interesa. Rezultatele s-au arătat chiar în cursul adunării, cînd o parte din uteciști au avut o atitudine foarte combativă

(față Ide abaterile unor colegi de muncă de la normele de conduită. Și toate acestea spuse deschis, sincer, prietenește.Așadar, aceasta era cauza : generalul. Materialele noastre precedente, deși în principiu întocmite bine, cu idei teoretice clare și bine puse, suferiseră tocmai de această boală : generalul. Degeaba întinsesem noi expunerea pe nu știu cîte pagini; faptul că nu-și aveau locul aici gîndurile

tineriloT, frământările, confruntările lor de păreri și situații, făcuse ca în adunări, ele să nu aibă niciun ecou. De atunci ne-a rămas" limpede un lucru și anume acela de-a nu mai întreprinde nimic, fără consultarea atentă, concretă a membrilor organizației.
PETRU 

HĂLMĂJAN 
locțiitorul 

secretarului 
comitetului U.T.C. 
Fabrica de tricotaje 
„Miorița" - Oradea

RENUNȚ
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LA PREMIU...
De cum am intrat 

în vorbă — subiec
tul, firește, cel pro
pus de noi: adunările generale —- 
secretarul comite
tului U.T.C. de la 
întreprinderea de 
prospecțiuni geolo
gice și geofizice mi 
s-a adresat:— Sînteți rebu- sist, nu ?

Am tresărit. E a-
devărat, m-au pa
sionat într-o vreme
țuvintele încruci-

șate, dar de unde 
pînă unde putea ști acest lucru secre
tarul U.T.C. pe ca
re abia acum îl ve
deam pentru prima 
dată ? N-am apu
cat să-i răspund, 
nici măcar să mă 
dumiresc ce anume 
din înfățișarea mea 
trăda calități de 
rebusist, că m-arn și trezit pus la în
cercare :_ 6 — 11 — 18 ! 

Nu vă pripiți. Nu

e vorba de un tri- 
verb (cu sau fără 
incastru) de vreo 
criptogramă sau a- 
ritmogrif. Nu, nu 
cifrele constituie e- 
nigma. Semnificația 
lor face parte din 
datele explicite ale 
problemei. Ele re
prezintă absențele 
de la adunările ge
nerale ale organiza
ției de bază U.T.C. 
nr. 1. Din 49 de u- 
teciști, cîți numără 
această organizație,

CRESC RINDURILE 
ORGANIZAȚIEI U. T. C.

Sala de festivități a Liceului nr. 10 din 
Capitală. Atmosferă caldă, de sărbătoare. în 
primele rindurl peste 40 de tineri, elevi din 
clasa a VIII-a, trăiesc emoția unui moment 
de neuitat. Alături de ei, participanți la eve
niment, colegi de clasă, colegi din anii mai 
mari, profesori și diriginți.

Kind pe rlnd își aud strigăte numele. Secre
tarul comitetului raional „1 Mai" al U.T.C., 
tovarășul Ferariu Constantin, le înmînează, 
strîngîndu-le călduros mina, carnetul de mem
bru al Uniunii Tineretului Comunist, (foto
grafia 1). Iată-i : Costăchescu Ileana. Șesan 
Adrian, Ionescu Cristian, Tănase Carmen, 
Stavrache Adriana și Chivu Tatiana, elevi cu 
o purtare exemplară și ale căror note la în
vățătură sînt numai de 9 și 10. Sînt bine cu
noscut! în școală pentru strădania lor la în
vățătură, certificată și de notele primului tri
mestru, pentru comportarea lor frumoasă, 
disciplinată.

Prlviți-le chipurile 1 (fotografia 2 și 3). 
Dincolo de bucuria pe care le-o oferă acest 
moment ele exprimă hotărîrea de a depune 
eforturi și mai mari pe drumul complex al 
cărții, de-a contribui, alături de ceilalți ute
ciști, la îmbogățirea vieții organizației din 
care acum fac parte. Au rostit-o de altfel cu 
toții asociindu-se prin aplauze (fotografia 4), 
la angajamentul pe care Pretorian Anton, îl 
lua în numele celor 41 de noi uteciști.

Alăturîndu-ne celor care i-au felicitat cu 
acest prilej Ie adresăm și noi, celor mai ti
neri uteciști de la Liceul nr. 10, spor la 
muncă în rindurile organizației noastre.

Text : I. ANDRIEȘ 
Foto : N. COBUZ

la adunarea genera
lă din octombrie au 
lipsit 6, în noiem
brie 11, iar în de
cembrie 18.

Încercaseră mem
brii comitetului 
U.T.C. să dezlege 
tainele. După cău
tări, au ajuns la o 
explicație : lipsa de interes a tinerilor. Dar aceasta cărui 
fapt se datorește ? 
Eforturile lor s-au 
oprit aici.— N-am reușit. Am făcut totul.

Privirile secreta
rului deveneau trep
tat descurajante,— Ei, vedeți, ce să facem...

Nu-s obișnuită să 
renunț. Am por
nit-o metodic. L-am

rugat pe secretar 
să-mi asigure „co
laborarea" tuturor 
tinerilor din orga
nizație. Și aceasta 
s-a dovedit fruc
tuoasă.

— Ultima noa
stră adunare ?ANGELA CON- DRESCU : „Nu-mi amintesc tema".STELA IONESCU : „Timp pierdut. Ni s-au citit cîteva pagini, cîteva date copiate de ici de colo, pe care le știam. Nimic nou, nimic care să ne atragă. O schemă care se repetă mereu".ALEXANDRINA MIRON și TICĂ IOSIF: „Noi am

prezentat referatul. Ni s-a dat un teanc de cărți și de materiale bibliografice să scoatem ceva din ele. Nu ni s-a mai spus nimic. Am făcut ce ne-am priceput".ȘTEFAN IONESCU : „A fost un material teoretic. S-a ocupat comitetul U.T.C. de el, dar.„“.VLĂDĂU DUMITRU : „Nu cred să mă înșele memoria. Știu precis că au fost numai primiri de membri".
Lucrurile deve

neau limpezi.
Dar vălul enig

mei avea să-l în
lăture definitiv u-

tecistul ALEXANDRU SIGHIȘO- REANU : „Ni s-a anunțat o temă. Era interesantă. Trebuia să avem și invitați. în adunare, însă, s-a discutat cu totul altceva. Am fost surprinși, nedumeriți".
Acum era, în- 

tr-adevăr, vorba de 
un rebus.— S-a făcut o MICĂ SCHIMBARE — ne spune se
cretarul comitetului 
U.T.C. Tema anunțată la organizația nr. 1 am PRELU- CRAT-O la organizația nr. 3 și INVERS !

Spre surprinde
rea mea, „cuvintele

rare", de care de
pindea rezolvarea 
deplină a lucrurilor 
erau cunoscute chiar 
de secretarul co
mitetului U.T.C., 
Nicolae Moldovea- 
nu. li stăteau, cum 
se spune, pe limbă 1

FLORICA DINUP. S. Se obișnu
iește, ca în con
cursurile de cripto
grafie să se atri
buie și premii. Poa
te mi s-ar cuveni 
unul și mie. De
clar, dacă există o 
asemenea intenție, 
că, atît eu cît și 
„colaboratorii" mei 
în dezlegarea ciu
datului mister din 
organizația U.T.C.

de la I.P.G.C., re
nunțăm la orice re
compensă. Renun
țăm în favoarea co
mitetului U.T.C. 
Rezolvarea proble
mei nu se poate o- 
pri la aflarea cau
zelor interesului 
scăzut al tinerilor 
față de adunările 
generale; ea tre
buie să continue 
pînă la înlăturarea 
lor. Acest lucru ca
de în sarcina comi
tetului U.T.C., care 
va trebui să depu
nă eforturi susținu
te. Șt-i e permis, 
chiar recomanda
bil, să apeleze cît 
mai mult la colabo
ratori.

F. D.

Evident, așa cum 
spuneam la început, 
rindurile de mai sus, 
prezentînd experiența 
cîtorva organizații 
U.T.C., nu constituie 
decît începutul dez
baterii despre adună
rile generale — o in
vitație pe care o adre
săm cadrelor U. T. C., 
activiștilor de a adău
ga părerile, observa
țiile și sugestiile lor, 
evidențiind astfel ex
periența valoroasă, 
căile și mijloacele 
prin care poate fi îm- 
gobățit conținutul a- 
dunărilor generale, 
sporit caracterul lor 
viu, tineresc, roman
tic.

ÎN 18, 
LA 16 

TREIZECIParticipasem cu cîteva ziie in urmă la o consfătuire. In cadrul unor discuții despre adunările generale, Gheorghe Moise, secretarul U.T.C. al Șantierului Teliuc relata colegilor săi de pe alte șantiere că în organizația lui prezența la adunări este de fiecare dată de sută la sută, mobilizarea nu ridică nici o problemă.
• ,,La noi — spunea el — e un lucru stabilit. In fie

care lună, in ziua de 18, 
la orele 16,30, la club 
sînt prezenți toți uteciș
tii. Nu-i nevoie să-i a- 
nunțăm. Chiar dacă sînt 
plecați în alte localități 
găsesc ei mijloace să 
vină la timp".Mă încerca o firească Îndoială. Chiar așa să fie ? Cum astăzi era în 18, am ținut să mă conving. In club, In așteptarea tinerilor discut cu membrii biroului, Încerc să aflu cît mai multe lucruri din activitatea organizației. Și mai ales il sicii pe secretar :— $i crezi c-o să vină toți?

— Sută-n sută, se arată el sigur pe ce spune. Nu-mi iac ei sur
prize din astea.La 16,30 sala era plină. Așa incit, luind loc la masă, secretarul putea spune: „Tovarăși des
chidem adunarea noas
tră..."Se scurse o jumătate de ceas de discuții. De-odată ușa clubului se deschise cu zgomot și Înăuntru dădură buzna doi tineri : Gheorghe Dragulin și Vasile Vel- chereanu. Întîrziaseră. Ochii sălii se îndreptară spre ei. Secretarul pri- vindu-mă, roși, dar nu-și pierdu cumpătul. Consultă adunarea care acceptă ca cei doi tineri să rămlnă în sală, nu mai înainte de a-i fi criticat aspru. Aceștia plecară capetele rușinați.La sfîrșitul adunării sercretarul mă evită : 
„Știu, nu mă credeți, 
dar e pentru prima 
dată"... Atît mi-a spus cînd i-am strîns mina la despărțire.

★La plecarea din șantier porneam spre redacție cu o știre de ultimă oră: un nou cuptor, al 6-lea, intra în funcțiune, Înainte de termen, la noua uzină de preparare. Am reținut dintre cei care au contribuit în mod deosebit la obținerea acestui succes numele a doi uteciști: Gheorghe Dragulin și Vasile Velchereanu. Cei doi Intîrziați la adunarea generală. Pentru că, o fericită coincidență făcuse ca focul Ia noul cuptor să fie aprins In aceeași zi, în 18, Ia orele 16,30.
N. ARSENIE
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PROVERBE]

de Victor Kernbach

Cînd pui într-o coloană 
toate cifrele pe care le ai, 
sub ele tragi linie ; pînă să 
începi un caiet nou stai 
măcar o clipă nehotărît în 
fața primei foi albe. Nu e 
clipa pe care o rugase 
Goethe să se oprească : a- 
ceea era alta, popasul ei 
era necesar contemplării 
probabil pure. Indiferent 
cînd se sărbătorește, un an 
este mereu alt început în 
linia consecventă a timpu
lui socotit ireversibil. La 
noi, urătorii l-au anunțat 
cu plugușorul, care nu este 
un plug adevărat trecut 
peste zăpezi în ritmul de 
trohei ai versului tradițio
nal cu măsură scurtă. De 
ce iarna ? Romanii făceau 
asta primăvara, la prima 
brazdă. Intre timp, calen
darele s-au schimbat și se 
vor mai schimba, iar bilan
țurile nu țin de starea me
teorologică a timpului. Im
portant este, așa cum vă
zuse Heraclit, că totul 
curge, chiar dacă nu nea
părat din ulciorul vărsăto
rului zodiacal. Și mai im
portant este cum curge.

Oricît de melancolic ai 
deveni în fața curgerii tim
pului, e mai bine să te în
trebi ce a fost anul, mai 
ales că de pe puntea unei 
zile festive de capăt și de 
început te-ai întrebat cum 
va fi. Un an e un adaos de 
maturitate : ai avut (sau 
ai fi putut să ai) 365 (din 
cînd în cînd chiar 366) de 
zile încărcate cu experiență.

A.

NOII, AIM
francezii spun tn proverb că în fiecare an ai două
sprezece luni mai mult. 
Cînd le ai... Fiindcă a trăi 
pur și simplu, fără scop și ecou, nu înseamnă decît 
a consuma timpul, cel mult 
ca pe o băutură răcori
toare.

Dacă n-ai înțeles ce în
seamnă un bilanț moral ai 
uitat, desigur, în fața 
curcanului fript, printre sar
male și alcooluri care se 
vor repeta ades în restul 
anului, că poate luna de
cembrie ai părăsit-o umil, 
pe scara de serviciu a li
niei descendente din grafi
cul faptelor tale. Altmin
teri, în prelungirea ospețe
lor festive, dorul de ele te 
va bîntui, și să nu ajungi 
cumva, cu speranța goală 
că ce n-ai făcut azi ai să 
faci mîine, în gura unui 
proverb armenesc ustură
tor : „Nătărăul socoate că în 
fiecare zi e Anul Nou!

Anul care a trecut l-am 
judecat văzînd ce succese 
ne-au bucurat, ce am dă
ruit altora din sufletul nos
tru, ce putem trece măcar 
în catastiful veșniciei rela
tive — un raft de cărți ci
tite bine, un vagon de grîu 
mai bun, o mie de piese de 
oțel, o prietenie fertilă sau 
o dragoste relevatoare ? în 
cadența calendarului, cît își 
descrie o dată elipsa Pă- 
mîntul, luăm anul întreg, 
căci bine zice proverbul 
românesc : anul nu-l putem 
tăia cu foarfecele. Linia de 
bilanț e una singură, fără 
concesii. Numai așa ne pu
tem gîndi, la ceea ce avem 
de făcut. Anul care a în
ceput dă putința precizării 
visului: ce n-ai apucat să 
faci, vei face. în ulciorul 
nou, apa e mai rece I Un 
proverb persan. Se potri
vește.

Acum o sută douăzeci și 
șapte de ani, Grigore Ale- 
xandrescu aștepta cu dure
re mută anul 1840. Genera
ția mea s-a îngrozit și s-a 
revoltat exact după o sută 
de ani. Dar acum trăim cu 
totul alte vremuri și, fără 
a ne clăti creierii cu idili
ca apă de roze, știm bine 
că ceea ce îi cerem viito
rului, de fapt, noi înșine îi 
dăm. Construim o societate 
cu totul nouă. Fiecare și-a 
privit în oglinda clipei a- 
nuale personalitatea în de
venire tot mai intensă.

Anul Nou a fost un mo
ment festiv 7 Da. Dar nu se 
rezumă totuși la curcanul 
fript și la răvașele de plă
cintă. Poate că e poarta pe 
care va intra alt Bach, alt 
Einstein, sau chiar întâlni
rea cu o lume cosmică si
milară.

VĂ PREZENTĂM 0 NOUĂ RUBRICĂ

INGINERUL REIA
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„ELECTROPUTERE“
Există o publicație întîlnită destul de rar în afara cercului specialiștilor : „Buletinul Oficiului de Stat pentru standarde, invenții și inovații" Anost, poate, la prima vedere, acest buletin modest se vădește de un interes deosebit pentru oricine urmărește în știință și tehnică ziua de mîine. Aici, în filele buletinului, sînt consemnate rezultatele pe care inspirația și studiul imaginația și munca perseverentă, le-au concretizat în realitatePrima cunoștință cu Ștefan Grosu, a fost prilejuită tocmai de răsfoirea colecției pe cîtiva ani a buletinului amintit. Numele său, la rubrica „autor al invenției", se repetă într-o constantă care odată cu anii 1963, 1964, 1965 și 1966, crește mereu. L-am întîlnit apoi în mijlocul colectivului uzinei în care-și desfășoară activitatea : „Electroputere" Craiova,— Care este prima dumneavoastră invenție ?Inginerul a zîmbit la această întrebare, zîmbet adresat unei amintiri de demult:— Am inventat... becul electric. Aveam șase ani și împreună cu un alt băiat, fiul telegrafistului de la poșta din Focșani, am legat de capătul unui conductor un borcan gol de muștar.— Și... s-a aprins ?— Ah, nu, bineînțeles. Cu aceasta au început și primele îndoieli.Fiu al unui modest funcționar al metrologiei (simbolică,

poate, coincidența ca tatăl să fie funcționar al acelei instituții, care, după zeci de ani, avea să consemneze invențiile fiului), Ștefan Grosu a manifestat de mic preocupări pentru lumea minunată a tehnicii. în copilărie, însoțit de tatăl său, mergea la un gater din Munții Vrancei și nu se dezlipea ore întregi de lîngă vechea mașină cu aburi care punea în mișcare fierăstrăul. Anii petrecuți pe băncile liceului din Focșani au însemnat și începutul pasiunii sale pentru electrotehnică. („La 14 ani, împreună cu moș Petrescu, un lăcătuș bătrîn de la C.F.R.. am construit un motor electric"). în 1933, tînărul Ștefan Grosu devenea student al Facultății de Fizică din București Student eminent, avea să urmeze în același timp și cursurile Politehnicii.— Pasiunea pentru știință, pentru căutarea continuă a noului le datoresc profesorilor mei, regretatul N. Longinescu, actualilor academicieni Octav Onicescu și Eugen Angelescu, lui Gheorghe Cartianu, membru corespondent al Academiei, al cărui asistent am fost o vreme. încă de atunci, în laboratoarele facultății se făceau cercetări fundamentale sau legate direct de practica industrială.în anii refacerii postbelice, inginerul a realizat și prima lui invenție, deși, modest, n-o consideră decît o rezolvare a problemelor

tehnice puse de condițiile grele din acea perioadă : într-un atelier slab utilat realiza un tip nou de transformator de sudură, a cărei noutate o constituia folosirea unor materiale care nu presupuneau cheltuieli mari.Anul 1949. Primele realizări în opera de creare a industriei noastre electrotehnice. întîi la uzina bucureșteană de mașini electrice, apoi la „Electropu tere" Craiova, cea mai tînără și mai puternică unitate a industriei, care contribuie la a- sigurarea bazei tehnice a planului de electrificare a țării, tovarășul Grosu se află necontenit printre creatori. în același timp, în cealaltă ipostază — de conferențiar universitar al Institutului de mașini electrice din Craiova — Ștefan Grosu a pregătit cadrele de specialiști ale acelui mîine care a devenit azi. Mulți dintre foștii săi studenți sînt în prezent colegi de uzină.Dar să-1 cunoaștem de aproape pe Ștefan Grosu. Mai dăinuie, poate, imaginea inventatorului Izolat în puterea nopții sub lumina crudă a lămpilor fluorescente, singur în fața aparatelor de laborator și a complicatelor sale calcule. Invenția în sine este un act de creație, de gîndire, de căutare. Este inspirație și muncă asiduă, îndoială și entuziasm, reluare. Dar realizarea oricărei Invenții este, în

condițiile științei șl tehnicii contemporane, un mare act colectiv, cu implicații colective și mai largi. Sînt invenții care, elaborate teoretic, nu ajung niciodată să prindă viață (sau în cazul cel mai fericit, foarte tîrziu) pentru că nu există condiții tehnice, sprijin material, încurajare. Or, Ștefan Grosu a creat și creează tocmai pentru că astăzi la noi există o puternică industrie electrotehnică în cadrul căreia își desfășoară activitatea, care-i asigură baza cercetării, posibilitatea aplicării și punerii în practica concretă a invențiilor sale.Și pentru că nu este singur...— Stau uneori și noaptea în fața planșetei de desen, desigur. însă zilele mele sînt pline de oameni, de colaboratori : tînărul maistru bobinator, comunistul Pavel Dinu, sau academicianul Avramescu, lăcătușul Constantin Motorga ® sau inginerul Drăgănescu.Aceștia sînt cei oare-1 ajută, cu care se consultă, cu care stă la bancurile de probă ale Invențiilor sale, atunci cînd „noii născuți" ai fabricii trec examenul practic al vlabilită- ților lor. El face parte din- tr-un colectiv unde o problemă a tehnicii este o problemă a fiecăruia. De asemenea, cadrele Institutului de cercetări și proiectări electrotehnice, întreprinderile bucureștene „E- lectrotehnica" și „Uzina de mașini electrice București" îl au în mijlocul lor pe Ștefan

Grosu — pentru experimentări, ajutor, consultații de specialitate.Sfera de aplicare a invențiilor inginerului Grosu, în domeniile electrotehnicii, ține de activitatea industrială curentă. Ar fi și greu ca fiecare invenție să fie o „mare revelație" a tehnicii contemporane. Dar inginerul acesta modest, cu părul cărunt, relativ necunoscut marelui public, este totuși autorul a peste 30 de invenții (brevetate, dintre care multe și în străinătate) ceea ce nu-i un palmares tocmai obișnuit.

Dramuri spre străvechile piramide egiptene

AM ÎNVINS

„BARIERA BIOLOGICĂ"?

Timp de trei ani și jumătate, la Cleveland Clinic (S.U.A.), s-an 
practicat 94 grefe de rinichi, provenind de la cadavre, la 78 paclenți. 
Dr. Ralph A. Strafton, șeful Departamentului de urologie, a comunicat 
că din acești 78 pacient!, 35 au grefe care funcționează, adică circa 
45%, 4 stnt menținuți în viată prin hemodializă fără rinichi care func
ționează, iar 39 au decedat. In afară de aceasta au fost practicate 29 
grefe de rinichi provenind de la persoane vii la 25 pacient!, 17 din 
aceste grefe continuînd să funcționeze, ceea ce reprezintă 86%.

Primul transplant de rinichi a fost efectuat la Cleveland Clinic 
Încă tn 1963, șl un mare număr din eșecurile Înregistrate s-au produs 
In cursul acestui prim an de experimentare. Cînd c primă grefă este 
respinsă, o a doua grefă are 20% șanse de a funcționa, Iar tn cazul 
cînd prima grefă a eșuat din motive tehnice, a doua grefă are șansă 
să funcționeze tn 70% din cazuri.

15 pacientl al căror rinichi proveneau da Ia cadavre au trăit mal 
mult de un an, unul dintre el a trăit chiar 28 luni, tnalnte de a muri 
de o embolie pulmonară. Se pare că, tn general, funcția rinichiului 
este superioară In cazul rinichilor provenind de Ia donatori vil, acest 
fapt neflind surprinzător dacă se tine seama de durata mai scurtă a 
ischemiei. Studiile demonstrează că episoadele de respingere stnt mai 
frecvente tn cele trei luni care urmează transplantării, Intructt feno
menele de respingere nu se supun legii „tot sau nimic*, ele pot tn 
genere să fie Îngrădite sporind măsurile imuno-supreslve.

EROI AU FOST. EROI SÎNT ÎNCĂ
Nu-l cred, sută-n sută, pe Car

lyle care susține că un popor se 
află, întreg, în oamenii lui mari. 
Dar nu pot să nu dau dreptate 
lui Napoleon cînd zice că „o ar
mată de lei comandată de un ie
pure nu poate fi niciodată o ar
mată de lei". Comandantul arma
tei de lei trebuie să fie el însuși 
un leu. Și caut să mî-1 închipui 
pe Ștefan în bătălia de la Vaslui.

Din vara anului 1474 se știa că 
vine asupra Moldovei Soliman Pa
șa, cu 120 000 de luptători. Ștafete 
agere îi urmăreau calea : se apro
pie de Dunăre, o trece j ocupă 
Bucureștiul...

Și oricare înțelege marea mînie 
a sultanului Mahomed al II-lea 
dacă poruncise război la vreme 
de iarnă, iar Soliman Pașa, în loc 
să tragă la odihnă, în tabără, in
tra în Moldova, în drumul visco
lelor.

...Cu cîtă iscusință strategică 
era împodobită personalitatea lui 
Ștefan, dacă a izbutit să-l atragă 
pe Soliman Pașa pe valea strimtă 
a Bîrladului, cînd mai firesc era 
să înainteze pînă la Suceava, pe 
valea largă a Șiretului... Mai întîi 
însuși faptul că și-a așezat tabăra 
la Vaslui dovedește o adîncă pri
cepere în meșteșugul războiului. 
Din tabăra de la Vaslui, Ștefan îl 
lovea pe Soliman pieptiș, dacă 
urca, pe Bîrlad în sus j iar dacă 
totuși, înainta pe valea Șiretului, 
spre Suceava sărea ca un jder din 
codrii Romanului și-l izbea în 
flancul drept.

Și potrivnicul a înaintat pe Bîr
lad în sus cum au chibzuit româ
nii. Poate din trufie : avea de trei 
ori mai mulți soldați decît Ștefan. 
Poate din necunoașterea situației. 
Poate din mare nevoie de a ajun
ge în locuri mai puțin pustiite, să 
afle ceva adăposturi

Dar, înaintînd pe valea Bîrladu
lui, spre miază-noapte, Soliman fiu

BĂ TĂLIA

DE LA VASLUI
Dumitru Âlmaț

bănuia că intră ca un lup flămînd, 
drept în cursa întinsă de Ștefan.

Și rînduirea oștirii moldovene, 
acolo lingă Vaslui, în păduri și 
pe după dealuri, de o parte și de 
alta a văii înguste pe unde avea 
să înainteze armia otomană, și 
marea grijă de amănunt: unde să 
se afle și la ce semn să atace fie
care pîlc pedestru și fiecare din
tre călăreți, unde să se ridice re
dute cu copaci înțăpoșați spre 
dușman și bine învăliți în albe 
troine, unde Bă așeze cele 20 de 
tunuri rînduite să tragă fiecare 
cîte șapte împușcături — toate 
vădesc limpede că Ștefan era, în? 
truchipa în acele zile de mare ne
liniște și primejdie, Moldova, li
bertatea ei și a Europei însăși. Un 
comandant care vede, simultan, și 
ansamblul și amănuntul esențial 
este, fără doar și poate, un mare 
comandant. Ștefan dovedea ase-, 
menea însușiri, de aceea nimeni 
nu se îndoia că „războiul va fl al

lui* ca să folosim vorba bătrînu- 
lui Daniil Sihastrul „Pentru că a- 
tunci cînd ocîrmuitorul e vrednic, 
poporul face zid în Juru-i și nici 
o furtună nu răzbate spre inima 
țării". Deci acolo, la încrengătura 
pîraielor Rahova și Vasluiul cu Bîr- 
ladul, în 10 ianuarie 1475, armia 
Iui Soliman s-a izbit cu tabăra 
moldovenilor. Ceața umplea valea 
Bîrladului. Osmanlîii înaintau cam 
pe dibuite dar încredințați că se 
vor alege cu pradă multă și glorie. 
Ștefan le-a venit în ajutor : a pus 
un pîlc de buciumași și trîmbițași 
să sune dinspre dealul Rediului, 
ca Soliman să creadă că acolo-i 
tabăra moldoveneană și să-și îm
pingă armia cît mai înainte, prin 
ceață, prin smîrcun în dezgheț. 
Iar potrivnicul a făptuit, aidoma, 
după gîndul lui Ștefan. S-a năpus
tit spre miază-noapte, ațîțat parcă 
de zvonul buciumelor ca fiara de 
adulmecarea prăzii. A copleșit, cu 
numărul, primele pilcuri moldove

nești. Totul se petrecea așa, îneît 
Soliman se socotea biruitor, se 
gătea chiar să dea glas de slavă 
lui Allah. Dar la ceasul acela 
deznădăjduit pentru moldoveni, 
Ștefan a poruncit călăreților și 
pedestrașilor să iasă din păduri șl 
să spîrcuie coasta dreaptă a vrăj
mașului. Și, asemeni tuturor mari
lor eroi, nu s-a cruțat nici pe sine, 
ci a dat asalt în fruntea a lor săi. 
„Pericolul ar fi devenit foarte 
mare, scrie cronicarul polonez 
Dlugosz, dacă nu s-ar fi aruncat 
Ștefan însuși în linia de luptă a 
turcilor*. Totodată, la semnul ho- 
tărît, alte pîlcuri moldovene au 
lovit pe otomani din spate. S-a is
cat atunci un vălmășag de nepo
vestit...

Dar Soliman nu era un general 
de rînd. Văzuse multe, știa multe. 
Putea și mai multe. Avea destulă 
vlagă să mal încerce o nouă re
grupare a forțelor. Și a și zorit 
s-o facă. A pus trîmbițașii să 
sune, iar stegarii să fluture stea
gul cel verde întru reînsuflețirea 
bătăliei. Numai că, pricepînd prea 
bine ce vrea dușmanul, Ștefan a 
dat îndată semn să tragă tunurile: 
140 de împușcături. Și cum și pe 
atunci de obicei artileria deschi
dea lupta, Soliman și toată armia 
lui s-au înspăimîntat : au crezut 
că moldovenii abia acum încep 
bătălia.

Pierzîndu-și nădejdea într-o vic
torie, turcii au sunat ruperea 
luptei.

Iar cînd Ștefan, în fața oștirii, 
a ridicat spada cu garda în sus, 
semn că războiul s-a sfîrșit, și-a 
glăsuit mulțămită către oșteni, ce
rul s-a învolburat de urale i

— „Și noi îți mulțămim, măria 
ta. Și Moldova toată îți zice mul
țămită, că ne-al dus la biruință șl 
l-ai dat libertate !“

Danaida de MAC

CONSTANTINESCU

Operă 
românească
în premieră

NEAGU RĂDULESCU vi prezlnță de data aceasta pa 
PASCAL BENTOIU, autorul operei „Amorul doctor" a că
rei premieră a avut loc recent la Teatrul de Operă fi Balet, 
pe IOLANDA MĂRCULESCU, una din valoroaeele interprete 
ale noii lucrări românești fi dirijoral MIRCEA POPA.

Pesta 30 de brevete, dintre care unor invenții li s-au acordat brevete fi în R. F. Germană, S.U.A., Austria, Suedia, Marea Britanie.— Și acum o întrebare „șablon" : Ce perspective aveți 7— Aici sînt multe de spua. Planul de stat consideră cercetarea științifică, în mod just, ca fiind „forță de producție". Electrotehnicii îi sînt rezervate sarcini însemnate în acest sens, cercetarea fiind ® chestiune de prim ordin.
I. IONESCU

4 perma
nențele

Walt 
Disney

La numai cîteva 
zile după ce împli
nise vîrsta de 65 
de ani, agențiile de 
presă au transmis 
vestea încetării din 
viață a lui Walt 
Disney.

Părintele filmu
lui de desen ani
mat, mare persona
litate artistică, Walt 
Elias Disney a avut 
o existentă plină 
de neprevăzut, suc
cesele sale fiind re
zultatul talentului, 
dar și al curajului 
cu care s-a luptat 
pentru împlinirea 
aspirațiilor. în a- 
nul 1923, într-un 
garaj dărăpănat de 
lîngă Hollywood, 
și-a înjghebat îm
preună cu fratele său, Roy, un „stu
dio" ad-hoc. în a- 
celași an, frații Dis
ney realizează pri
mul „carton" (de
sen animat) — „A- 
lice în țara dese
nului animat", du
pă care urmează 
seria „Oswald" în 
care sînt povestite 
întâmplările unui 
iepuraș alb. Dar 
succesul se lăsa aș
teptat.

Primul mare suc
ces l-a avut în 1928 
cu personajul „Mic
key Mouse" inspi
rat tot din condi
țiile vieții paupere. Si care l-a făcut vestit. în același

MERIDIAN
ȘTIINȚIFIC

Temperatura 
în Cosmos - 

un milion 

grade
Astrofiziclarml sovMfe 

Plotr Sceglov, de la In- 
itftutul astronomic 
„Sternberg", a stabilit că 
temperatura tn interiorul 
nebuloasei sub formă de 
buclă din constelația Le
băda este de un milion 
grade.

Cu ajutorul unei apa
raturi foarte puternice, 
Sceglov a descoperit In 
spectru] nebuloasei linii 
corespunzătoare unei 
temperaturi extrem de ri
dicate.

Ptnă de eurtnd s-a eon- 
siderat oa tn asemenea 
nebuloase temperatura 
este cu malt mai țoaei: 
de circa 20 000°. Aceste 
nebuloase slut resturile 
unor stele supernove 
care explodează o dată 
in ctteva sute de ani și, 
tntr-un interval scurt 
strălucesc puternic, ea 
galaxiile.

Temperatura de un mi
lion grade In nebuloase
le situate la distanța de 
miloane ani-Iumină a tost 
prevăzută recent de cu
noscutul astroiizician so
vietic Sklovski. Această 
ipoteză a fost acum de
monstrată pe cale expe
rimentală.

în prezent, astrofizicie
nii se străduiesc ca, prin 
folosirea descoperirii lui 
Sceglov, să reconstituie 
imaginea proceselor enig
matice din nebuloase, 
ale căror proprietăți au 
rămas, deocamdată, ne
cunoscute oamenilor de 
știință.

an, Disney introdu
ce pentru prima 
dată culoarea în- 
tr-un desen animal în filmul „Silly 
Symphonies".

încurajat de suc
ces, Disney începe să scoată de sub 
penelul său perso
najele Minnie Plu
to, Donald, Lalu- 
belle, Ferdinand 
care devin în scurt timp eroi popu
lari.

în 1937, studiouri
le „Disney", trans
formate între timp 
într-o veritabilă u- 
zină cu mii de sa- 
lariați, realizează 
primul desen, de 
lung metraj în cu
lori — „Albă ca ză
pada și cei șapte 
pitici", film care 
obține un succes 
fără precedent. Ur
mează apoi între 
anii ’40—'61, o se
rie întreagă de de
sene de lung metraj 
în culori: „Pinoc
chio", „Dumbo, ele
fantul zburător", 
„Bambl, căprioa

ra", „Cenușăreasa* 
etc. Paralel el își 
îndreaptă atenția și 
spre documentarele 
din viața animale
lor și filmelor cu 
personaje vii, prin
tre care mențio
năm : „Deșertul
viu", „Robin Hood", 
„Polyanna", „20 000 
de leghe sub mări", 
„Copiii căpitanului 
Grant" etc.

Moartea subită a 
marelui artist ne-a 
reamintit că în cei 
30 de ani de carie
ră cinematografică, 
Walt Disney a pri
mit 39 de premii 
„Oscar" și peste 800 
de recompense și 
distincții.

Zilele acestea 
presa din întreaga 
lume continuă să 
fie aduse elogii 
pionierului și pă
rintelui desenu
lui animat, vrăji
torului care a le
gănat, timp de 30 
de ani veselia tutu
ror copiilor.

E. C.
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ACTUALITATEA
Linia electrică

Paroșeni

Hunedoara
pusă sub

tensiune
A fost pusă sub ten

siune linia electrică de 
220 kilovolți Paroșeni— 
Hunedoara, în lungime 
de 67,6 km. S-a creat 
astfel o mai mare sigu
ranță în alimentarea cu 
energie electrică a Com
binatului siderurgic Hu
nedoara și a altor între
prinderi industriale. O- 
dată cu darea în exploa
tare a noii linii s-a e- 
fectuat legătura prin 
rețea de înaltă tensiune 
între marile centrale 

termoelectrice Paroșeni- 
Luduș-Ișalnița, ceea ce 
asigură o mai bună 
funcționare a întregului 
sistem energetic națio
nal.

Executarea acestei li
nii, care traversează ma
sivul Retezat, 
proiectanțllor 
structorilor 
deosebite.

PITEȘTI (de la co
respondentul nostru)

în ultimul an în re
giunea Argeș, pentru 
asigurarea unui sistem 
de comunicare cit mai 
eficient s-au dat in 
exploatare 24 căi tele
fonice intre orașele 
Pitești și Craiova, Pi
tești — Curtea de Ar
geș — Rm. Vîlcea. Re
cent la Slatina s-au 
terminat lucrările de 
montaj a unui sistem 
cu 5 căt telegrafice. în 
aceeași localitate se 
montează o ramă cu 5 
translații. Acestea vor 
permite montarea sis
temului telex cu func
ționare automată și 
stabilirea de legături 
telegrafice automate

4

fa E&tura Politică
au apărut:

pe arterele Pitești 
Craiova și Pitești 
Drăgășani.

domenii ale procesului 
de învățămint.

a cerut 
fi con- 
eforturi

Prima motonavă
de 2 000 de tone

realizată
la Turnu Severin

Prima motonavă ma
ritimă de 2 000 de to
ne realizată la Turnu 
Severin a ridicat anco
ra, plecînd în cursă 
spre portul Constanța. 
In șantierul dunărean 
se află în diverse faze 
de montaj alte trei mo
tonave de acest tip.

CONTINUĂRI

Irigațiile — 
șantier 1967

îaabuoătăți- 
a oalității 

al 
cheltuielilor

• CONTINUĂRI

în holul clădirii cen
trale a Universității 
din Cluj a fost organi
zata o expoziție cu 
realizări din anul 1966 
ale cadrelor didactice, 
tehnice și de cerceta
re. Sînt expuse nume
roase lucrări științifice, 
tratate și cursuri apă
rute sub semnătura u- 
niversitarilor clujeni 
în publicații sau edi
turi din țară și străi
nătate, fotografii și 
panouri care ilustrea
ză succesele obținute 
tn cele mai diverse

La Iași a început 
construirea unui spital 
clinic de pediatrie ce 
va avea 400 de paturi 
pentru copii și 80 pa
turi pentru 
Clădirea, de 
impunătoare, 
prinde două 
importante : 
principal de . 
re — cu zece nivele 
— și corpul de diag
nostic și tratament, cu 
cinci nivele. Sînt pre
văzute și spații pentru 
învățămînt — săli de 
cursuri, un amfiteatru 
pentru 150 de studenți, 
cabinete pentru corpul 
didactic.

In Jurul clădirilor 
spitalului vor fi crea
te grădini și 
de joacă.

terenuri

Oituzului 
un cerb

însoțitori, 
proporții 
va cu- 
sectoare 

corpul 
spitaliza-

Pe Valea 
a fost vinat 
carpatin cu un trofeu 
de o mare valoare ci
negetică : 18 ramuri 
impar, in greutate de 
13 kg. Potrivit norme
lor internaționale el 
întrunește 242,40 punc
te. în afară de trofeul 
din Iugoslavia care 
are 248,57 puncte și 
deține recordul mon
dial, in Europa există 
doar citeva alte exem
plare mai valoroase 
dectt acest trofeu.

(Agerpres) „Probleme ale construcției de 
stat tn KepnMlca Socialistă Ro
mânia".

Volumul cuprinde o serie de 
studii privitoare la structura și 
funcțiile statului nostru socia
list, la caracterul său democra
tic. Alte studii se referă la 
dezvoltarea națiunii tn socia
lism, Ia principiile și acțiunile 
politicii externe a statului nos-

Acei băieți ți fete 
ți femei-

ca aere de bărbați Instantaneu de vacanță
Bot»; 3. FtRBA

(Urmare dfn pag. •)

noastrăNu este in intenția 
să facem... analiză literară, pe 
text, dar, de la bun Început, <i- 
ceastă poveste, pe care o re
comandăm spre meditație ado
lescenților^ ne-a pus citeva În
trebări. Ctfi ani aveau acești 
tineri T Șaisprezece ani, o vJrs- 
td ou totul și cu totul fragedă, 
ciad mal sfnt multe de învățat 
din paginile de manual, cind 
prin experiența vieții aproape 
nu s-a trecut de loc. Șl totuși, 
nu-i surprinzător de mult repe
tat cuvtntul iubire pentru a- 
ceastă virstă („s-au Iubit, s-au 
iubit..." etc.), dlndu-se impresia 
că a trecut o viată de dragoste, 
cind, In fapt, nu trecuse nici 
un an ? Aflt de mult „s-au iu
bit* In acele citeva luni cei 
doi, Înalt unul a și avut vreme 
— la 16 anii — sd ajungă la plictis, sd ceară fn scMmbul re
venirii la sentimente aprinse — 
„ori totul, ori nimic'... Nu-i 
ceva nefiresc, șșutormal fn a- 
ceastă „dragdste’ f l-am Între
ba chiar și pe aceia care slnt 
la virsta la care erau Alina și 
Mircea.

Ga sd nu-i piardă, spune sori- 
preferat să-l

oare se aventurase să devină 
tată, declt acela că va primi o 
chelfăneală zdravănă de la pă
rintele său 7

Dar Alina tA Început să acționeze asu- 
pră-i presiunea rudelor. S-a că
sătorit, deci, cu Marian, care 
îndemna! de un sentiment ușu
ratic, a recunoscut oficial copi
lul ca fiind... al lui (acum plă
tește și pensie alimentară). După două luni insă i-a părăsit, 
șl pe el și pe mamă. „Azi, 
na și Mircea au 20 de ani. 
lor, Adrian, are 1 an și 6 A Început să vorbească, 
mama, tata, tata, mama,

• LA 12 IANUARIE vor tncepe 
tn Suedia întrecerile celei de-a 6-a 
ediții a campionatului mondial 
masculin de handbal. Cele 16 for
mații participante stnt împărțite tn 
patru grupe preliminare după cum 
urmează : Grupa A : Suedia, Iugo
slavia, 
B :

ION PASCADI : „Idealul șl 
valoarea estetică".

Ion Pascadi tratează citeva 
din problemele teoretice frec
vent dezbătute în presa 
rală : natura esteticului, 
tivitatea și specificul 
estetice, referindu-se Ia 
za valorii estetice, 
estetic, raportul dintre concret- 
istoric și general-uman. Ion 
Pascadi realizează o sinteză 
nouă, coerentă, de nivel teore
tic a acestor probleme foarte 
disputate.

cultu- 
obiec- 
valorii 
gene- 

progresul

soarea, „Alina a 
dea totul'...

Oe gest eroic I 
devotament I, am 
vrea să glumim 
da seama, de fapt, ce Încurcate 
trebuie să fi fost gindurile in 
câpșoru! ei cu fundițe.

„Urmare firească, notează 
semnatara scrisorii, Alina avea 
să fie mamă". Ca o veritabilă 
femeie s-a grăbit să comunice 
vestea — cui f — tatălui, care, 
probabil, la ora aceea mai juca 
șotron in parcul „Dorobanți". 
„Tatăl" însă (din lașitate, ne Informează scrisoarea) a dat 
bir cu fugiții, mulîndu-se cu 
joaca Ia alt colț de stradă, ca 
să fie povestea și mai caraghi
oasă. Și așa, el se ascundea, iar 
ea, cu burticică în creștere, 
pllngea și-l 
lor, dintr-una 
putea să fie, cu plimbări ado
lescentine, cu visări și pregătiri 
pentru viitor, Începea să le te
rorizeze existența. „Sarcina a- 
vansează, Alina tși ia un ser- 
viei, aici cunoaște un alt tinăr, 
de 24 de ani, Marian, care se 
Îndrăgostește de ea și ti cere 
să se căsătorească cu el, chiar 
In situafia In care se afla. Ma 
ma Alinei caută însă să stea 
de vorbă cu Mircea, nu-i cete 
decit să dea nume copilului 
care avea să se nască*.

Dar Mircea ?
„L-aș recunoaște, a zis, dar 

mi-e teamă că mă bate tata"...
Replica este, tn ciuda comi

cului de situație, cu totul tris
tă. Ierte-nl-se expresia, dar ce 
alt glnd ti putea veni muco- 
puiui. ca s-o spunem pe șleau,

Ge spirit, ce 
zice dacă am 
și nu ne-am

căuta. Intilnirea 
romantică, cum

Aii- 
Fiul 
luni, 
zice 
insă 

niciunul dintre cei doi tați, cel 
care l-a făcut $1 cel care l-a 
recunoscut, nu vin să-l vadă, 
nu se Îngrijesc de el. Alina și-a 
Întrerupt școala. Mircea este 
student ia un Institut tehnic (in 
anul I a rămas repetent), iar 
Marian s-a dus in legea lui".

...lată, deci, ce situație nefi
rească I

De unde pornise f De la niște 
incertitudini ale 
un moment de 
lescentină care, 
controlată, viața 
fi fost ferită de umbrele neplă
cute de care am vorbit. Și asta 
incă, poate, n-ar fi totul. Dar a 
apărut pe lume — cum este 
mai trist, adică nedorit de ni
meni — a! patrulea, copilul ca
te incă nu poate să-i judece, 
dar care îi va judeca intr-o zi 
fiindcă s-ai! jucat cu existen
ta sa.

Scrisoarea se încheie cu fra
ze pline de invectivă Ia adresa 
lui Mircea — numit laș, egoist, 
fricos, lipsit de răspundere etc. 
(fi vom trimite rindurile de fa
tă, personal, și-l vom determi
na să-și spună părerea, să-și 
precizeze atitudinea). Un fapt 
este însă, după părerea noa
stră, sigur: vina nu-i aparține 
doar Iui, ci, in egală măsură, 
și Alinei — așa cum ea apar
ține, pentru alte situații simi
lare, acelor tineri care, trăind 
primele sentimente de dragos
te, se și grăbesc s-o ia Înain
tea vfrstei, uitind că, pînă Ia 
viața de soți, mai au încă ani 
care le cer să se concentreze 
Îndeosebi asupra cărții, să în
vețe, ani de însușire a unei 
profesii, de formare a unei gin- 
diri mature.

Oamenii cu mai veche expe
riență spun despre adolescență 
că este — în ceea ce privește 
căsătoria — virsta cind așteptarea este de aur. Solicitînd ci
titorilor noștri propriile păreri, 
despre acei băieți care se gră
besc să adopte aere de „băr
bați" înainte de vreme, despre 
acele fete care vor să arate și 
să se comporte ca niște „doam
ne', incă de pe la 16—18 ani, 
ti rugăm să mediteze la expe
riența Alinei, din intimplarea 
de mai sus.

Polonia, Elveția ; Grupa 
R. F. Germană, Ungaria, Nor

vegia, Japonia ; Grupa C : Româ
nia, R. D. Germană, U.R.S.S., Ca
nada ; Grupa D : Cehoslovacia, 
Danemarca, Franța, Tunisia.

Din flecare grupă se califică In 
continuare primele două clasate. 
Echipa României va juca la 12 ia
nuarie la Stockholm . cu echipa 
R. D. Germane. A doua zi, hand- 
baliștli români vor înttlni in loca
litatea Borlange formația Canadei. 
Ultimul joc din grupă va avea loc 
Ia 15 ianuarie Ia Stockholm, ctnd 
echipa țării noastre va Înttlni se
lecționata U.R.S.S.

★

Ieri a părăsit Capitala plectnd In 
R. F. Germană echipa selecționată 
de handbal a țării noastre, care

dvw icS va inttlni Intr-un meci de 
verificare echipa Tus Rheinhausen. 
După acest meci, echipa va pleca 
tn Suedia. Au făcut 
printre alții, RedI, Penu, 
Iacob, Oțelea, Costache 
Gruia, Hnat Gațu, Licu

deplasarea, 
Moser, 

II, Nlca, 
etc.

■ îportu-• Academia franceză
’llor a decernat recent premiile pe 
anul trecut. Premiul președintelui 
academiei a fost atribuit atletului 
australian Ron Clarke, care a sta
bilit un nou record mondial tn pro
ba de 5 000 m plat cu timpul de 
13' 16" 6/10. Au mai primit premii 
schiorii francezi Jean Claude Ki
lly, Gny Perillat, Martelle Golts- 
chel, Annie Famose, campionul 
mondial de călărie D'Orlola (Fran
ța) și navigatorul englez Franclsc 
Chichester, tn vtrstă de 05 de ani. 
Acesta din urmă a călătorit singur 
Intr-o barcă de 11,50 m Intre Ply
mouth șl Sydney In decurs de 106 
zile.

LOUIZ C. D. JOOS : „Scurta 
istoria a Africii Negre*.

(Ageiprea)

vîrstel, de la 
amefeală ado- 
dacă era bine 
a trei tineri ar Cine ne Învață înotul?

(Urmare din pag. I)

de palpitații, literatura acțiunii 
accelerate spre sfîrșltul fericit 
ca trezirea de după leșin. N-ai 
azi la tndemfnă o carte din 
specia asta, poftim un careu 
cu cuvinte încrucișate, l-ai 
dezlegat șl pe acesta, poftim 
Trandafirii tăi De unde ne vi
ne binele de acolo ne vine și 
răul, spunea Democrit. Și, vor
ba înțeleptului tși are șl aici 
tîlcul. Sub coperțile literaturii, 
sub copertele sub care sînt 
adunate nestemate de cugetare 
și simțire a unui Shakespeare 
șt Eminescu, Balzac șl Dosto- 
ievschi, Blaga șl Petrarca s-au 
strecurat și pirați literari cu 
vorbe de miere șl venin de a- 
dormlt mințile și de amăgit

spiritele. S-ar pune atunci între
barea : cum poate fi despărți
tă literatura veritabilă de im
postura ei, dincolo de Informa
țiile manualului școlar ? Dacă 
marea literatură nu este un 
apanaj doar al profesioniștilor 
și specialiștilor săi, ci un bun 
spiritual de larg consum, cum 
poate fi făcută riguros selec
ția ? Să răspundem cittndu-1 tn 
continuare pe Democrit, lăsln- 
du-i cititorului plăcerea să tra
ducă pilda, tn termenii discu
ției noastre : „apa adtncă, de 
pildă, este folositoare tn multe 
privințe, dar șl primejdioasă, 
fiindcă te poți tneca In ea. S-a 
născocit deci, un mijloc de a 
scăpa de primejdie : înotul". 
Dar cine ne tnvață aici Înotul ?

Louis C. D. Joos lși propune 
să realizeze o sinteză asupra 
Istoriei continentului african, 
să demonstreze că acesta a cu
noscut un proces evolutiv, cu 
faze bine conturate, delimitate 
de momente cruciale. Studiul 
constituie o ripostă convingă
toare la teoria care situa în 
mod fals Africa In afara mari
lor legi ale istoriei, la periferia 
marilor circuite istorice.

ION DOINA
Cu adîncă durere aducem la cunoștință încetarea din viată, după o grea suferință, a tovarășului Ion Doina, care timp de mai mulți ani, a îndeplinit diferite sarcini în activul U- niunii Tineretului Comunist.
UN GRUP DE TOVARĂȘI

la scopul 
rii continue 
lucrărilor executate, 
reducerii _ 
specifice, au fost luate 
măsuri pentru pregăti
rea la eurauri speciale 
a celor ce își aduc con
tribuția la executarea 
lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, insistînd 
asupra proceselor teh
nologice noi; s-a îmbu
nătățit, in același timp, 
munca în ce privește a- 
legerea soluțiilor de iri
gare.La recenta Plenară a Comitetului Central al partidului s-au dezbătut pe larg problemele legate de acțiunea de îmbunătățiri funciare, stabi- lindu-se precis obiectivele de transpus în fapte pentru 1967. La figurat vorbind, acest al doilea an al cincinalului e- chivalează cu un an și jumătate ca 1966. Se realizează un plan de investiții și de construcții montaj cu 50 la sută mal mare. Stat prevăzute a se amenaja pentru irigații, din fondurile statului, 40 000 hectare, iar în cadrul cooperativelor agricole, din surse locale, alte 100 000 hectare. în același timp, este prevăzut să se redea agriculturii la întregul lor potențial productiv 40 800 hectare prin îndiguiri, precum și alte 65 800 hectare prin defrișări și desecări.Sarcinile sînt mari și foarte importante, de realizarea lor fiind legate, prin mii de fire, îndeplinirea altora, stabilite de Congresul al IX-lea al partidului pentru industria ușoară și alimentară, pentru realizarea indicelui de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii. Iată de ce la realizarea și depășirea acestor obiective fiecare lucrător de pe șantierele Departamentului de îmbunătățiri funciare, țăran cooperator sau specialist trebuie să se mobilizeze.

Cunoscînd vigoarea 
tineretului, receptivita
tea acestuia pentru tot 
ceea ce e nou și intere
sant, pasiunea de a lua 
pieptiș și dorința de a 
învinge orice gTeutate, 
aceste șantiere sînt cele 
mai potrivite locuri de 
muncă pentru tinerii 
satelor noastre.Experiența a acolo unde U.T.C. au reușit să pună mișcare această uriașă forță pe care o reprezintă tineretul s-au obținut succese incontestabile. La Izbiceni, în Oltenia, de pildă, numai ta trei luni au fost pregătite pentru irigat peste 1 000 de hectare — în întreagă această regiune tineretul punîndu-și semnătura pe cea mai mare parte din cele circa 15 000 hectare amenajate anul trecut pentru irigat. Și astfel de exemple s-au în- tîlnit la Scornicești și în multe alte cooperative agricole din regiunea Argeș, pe șantierul de îndiguire a luncii Prutului și în multe alte cooperative agricole din țară.Gîndul că asigurînd obținerea unor producții ridicate la hectar, irigațiile, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară, constituie singura cale de sporire a suprafeței agricole în țara noastră, trebuie să mobilizeze pe fiecare mecanizator, țăran cooperator sau specialist — tinăr ori mai în vîrstă.Prin măsurile luate în fiecare regiune, în fiecare raion, pe fiecare șantier, s-a creat posibilitatea ca încă de la începutul anului activitatea să se desfășoare în condiții bune.

Documentația de exe
cuție este elaborată a- 
proape In întregime pen
tru suprafețele cuprin
se în plan, au fost întoc
mite grafice de aprovi
zionare cu utilaje și ma
teriale de construcție 
corelate cu data înce
perii lucrărilor și cu cea 
prevăzută pentru recep
ție, s-a concentrat acti
vitatea pe un număr 
mai redus de șantiere, 
ceea ce va permite o 
mai rațională folosire a 
mijloacelor mecanizate, 
o îndrumare tehnică 
mai corespunzătoare, 
realizarea scadentă a 
lucrărilor.Cu toate succesele obținute pe linia atacării cu toate forțele a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, mai sînt însă o seamă de probleme nere-

cădovedit organizațiile în

zolvate. încă n-au fost stabilite cele mai bune soluții de amenajare care să permită reducerea investiției specifice, într-adevăr, s-a elaborat un studiu, prin aplicarea concluziilor căruia se pot face im- portapte economii, totuși pe această linie trebuie căutate încă scheme noi de amenajare care să ducă la reducerea consumului de materiale, mai ales a celor deficitare, să permită renunțarea la o serie de dispozitive, care să determine renunțarea definitivă la supradimensionarea stațiilor pompare și la finisările materiale costisitoare. Organizarea de poligoane pentru prefabricaree pieselor de construcții necesare activității de pe șantiere capătă astfel mai mult caracterul de montaj, care favorizează grăbirea ritmului de execuție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor. Dînd impuls nou întrecerii socialiste, mișcării de inovații și raționalizări — unde tineretul are posibilitatea să-și afirme calitățile sale, acumulările de cunoștințe — există convingerea că și aceste probleme se pot rezolva în bune condiții și în timp util. De asemenea, învățînd din experiența anului trecut, va trebui ca primele lucrări atacate pe șantierele de irigări, desecări și Îndiguiri să fie stațiile de pompare, reușind astfel să rezolvăm la timp problema apei.Cum este și firesc, oricît d« bine ar fi executate amenajările pentru irigări ori în zonele de Îndiguiri — desecare, eforturile nu pot fi încununate de succes, dacă pe aceste suprafețe nu se execută, în continuare, întregul complex de lucrări oare să asigure sporirea producțiilor Ia hectar. De aceea consider că e potrivit să subliniez necesitatea întăririi răspunderilor reciproce în relațiile de cooperare dintre Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție cu unități aparți- nînd diferitelor ministere ce au obligația să asigure utilajele și materialele de construcție necesare. Anul trecut, spre exemplu, din lipsa aspersoarelor și a altor accesorii pe întreaga țară aproape 40 000 de hectare nu s-au irigat, pierzîndu-se un însemnat spor de recoltă.La sfîrșitul perioadei 1966— 1970 amenajările pentru irigații vor totaliza 1 000 000 de hectare, suprafața îndiguită și desecată 1 500 000 de hectare, iar terenurile ameliorate prin lucrări de combatere a eroziunii solului vor însuma circa 1 100 000 hectare. Sînt cifre impresionante, totuși, față de potențial, de suprafețele care necesită astfel de lucrări, va fi încă puțin. Iată de ce încă din primul trimestru al acestui an va fi declanșată acțiunea de elaborare a planului de perspectivă pentru extinderea lucrărilor amintite.îndeosebi în regiunile Galați, Iași, Bacău, Suceava, Ploiești, Argeș, Brașov, Cluj, alături de irigații, Îndiguiri și desecări, în planul de perspectivă o atenție deosebită se acordă extinderii lucrărilor de combatere a eroziunii solului, în acest scop va fi necesar un mare volum de muncă. Stimulați de succesele dobîndite pînă acum, de gîndul că tot ceea ce se realizează este în folosul întregului popor, există convingerea că toți cei al căror loc de muncă este agricultura nu vor precupeți nici un efort și vor munci cu entuziasm și abnegație pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid.

de cu

Economisirea
metaluluiing. Chevereșan. 
că e bine să sistemati- 
Deci s-au desprins două

EL GRECO
rulează la Patria (orele lOi
12.15, 14,30, 16.45, 19, 21.15).

GOLGOTA — cinemascop — 
rulează la Feroviar (orele
11.15, 13,30, 16, 18.30, 
Flamuia (orele 9, 11,45, 
17.30, 20.30)

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Republica 
9, 11,15, 13,45, 16.15,
21.15) , București (orele
11.15) 13.45) 16,15) 18,45) 21),

9,
20,45),
14,30,

(orele
18,45,
8,45,

Grivița (orele 9, 11,15) 13,30; 
16) 18,30, 21), Melodia (orele 
9i U,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, 
16, (8,30, 21), Excelsior
9.30, 11,45; 14; 16,15;
20,45). Modern (orele 9;
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 Ia Central (orele 8,45, 
11; 13.15, 15,45. 18,15, 
Miorița (orele 8,45, 
14,45: 17,45, 20.45)

MOȘ GERILĂ
rulează la Union (orele
15.30, 18, 20,30), Doins 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

13.30, 
(orele
18.30,
11,15,

20,45),
11,45,

10,30, 
(orele 

20,30),

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 In continuare).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Giuleștl (orele 15,30i 
18, 20,30)

PODURI PESTE TIMP 
rulează Ia Bucegi (orele 9, 
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 la Viitorul (orele 15,30, 
18, 20,30). înfrățirea (orele 14, 
16, 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|

18.30;

15,30,
9.30,

13.30, tn continuare I6i 
21).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Buzești (orele 
18, 20,30), Volga (orele 
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 Ia Vitan 
18, 20,15)

OMUL DIN RIO 
rulează la Cosmos
18 , 20,30), Munca 
18,15, 20 30). Progresul (orele
15.30, 18; 20.30) Ferentari (ore
le 15,30: 18, 20,30)

PORUMBELUL DE ARGILĂ 
rulează la Ferentari (orele
15,30: 18, 20.30)

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 

rulează la Cotroceni (orele 14i 
17; 20).

(orele !5,30i

(orele 15,30) 
(orele 16,

rășul cred 
zăm. 
laturi importante ale proble
mei valorificării metalului: 
progresul tehnic și reducerea 
consumului. Cea din urmă 
depinde numai de noi, dar 
este într-o măsură determi
nată de prima, pentru că pro
gresul tehnic trebuie să in
fluențeze în același timp : 1.
— calitatea oțelurilor, fiind 
vorba aici de elaborarea de 
către siderurgie a noi mărci 
de oțeluri cu caracteristici su
perioare ; 2. — ponderea sub- 
ansamblelor și organelor me
canice, electrice și electro
nice realizate în țară, prin 
aceasta redueîndu-se la mi

CIMARON — cinemascop — 
rulează Ia Pacea (orele 15,45i 
18. 20.15)

CEI ȘAPTE 
scop — 

rulează 
13i 15, 
Sării ( 
20,30)

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

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 8,30

16,30 
15 30

DIN TEBA — cinema*

la Arta (orele 9, 11,
17, 19, 21), Drumul 

(□rele 11, 15,30, 18,

14,30,
i (orele

10,30, 12,30. I
18,30 20,30, Lira 
18, 20,30)

POVESTEA PROSTIEI 
rulează la Moșilor 
18, 20,30)

DIPLOMATUL GOL
la Colentina

17 45, 20).
rulează
15,30,

FALSTAF 
rulează
18, 20,30).

MELE 
(orele 15,30.

(orele

Ia Rabova (orele 1S«30i

nimum importul; 3. —
diversificarea producției, în 
special prin lărgirea domeniu
lui de folosință al acelorași 
tipuri de vagoane; 4. — îm
bunătățirile curente în con
strucția și funcționalitatea 
vagoanelor. Acestea sînt doar 
principalele domenii prin care 
progresul tehnic contribuie la 
obținerea, din aceleași canti
tăți de metal, a mai multor 
produse, cu valoare din ce în 
ce mai ridicată.în completarea celor spuse de tovarășul Chevereșan cei doi adjuncți ai șefilor serviciilor constructor-șef și teh- nolog-șef, inginerii Titus Tă- năsoiu și Valeriu B-arbu, ne-au relatat despre unele dintre recentele realizări ale colectivului uzinei.Prin folosirea laminatelor din oțel sudabil cu rezistență de rupere mare, 52 kg/ mmp. — au putut fi înlocuite unele subansamble ceea ce a dus la reducerea consumurilor prin mișcarea secțiunilor, la reducerea tarei vagoanelor, și implicit, la creșterea capacității de transport. în prezent, în colaborare cu uzina, și combinatele siderurgice, Institutul de cercetări metalurgice din Capitală asimilează un nou oțel. Noua marcă de oțel va permite noi reduceri de secțiuni. >în ultimul timp, ta uzină au fost asimilate o seamă de subansamble pentru vagoanele de marfă și călători care înainte se importau. Semnificativ este faptul că în prezent 90 la 9ută din valoarea pieselor pentru vagoanele de călători este realizată în țară. A fost asimilat și introdus în fabricație boghiul, arcurile inelare pentru tampoanePrin reproiectarea unor subansamble s-au obținut în special în anul care a trecut rezultate bune atît sub aspectul îmbunătățirilor funcționale cît și prin reducerea greutății. De pe lista pe care am avut-o în față am spicuit; noul sistem de arcuire a clapelor de la vagonul gondolă (economie 250 kg de metal pe vagon) ; înlocuirea cornierelor grele la diagonalele vagoanelor gondolă cu tablă de OLX 52, îndoită (economie 30 kg pe vagon) ; prin eliminarea învelișului din placaj la vagoanele acoperite cu patru osii și aplicarea unei vopsele speciale — cu perspectiva stropirii cu un material plastic izolant — se economisesc la fiecare vagon 135 kg otel și 0,6 mc placaj. Și lista continuă.Prin extinderea forjării bucșelor la mașinile orizontale " '* -------;nfiguri multiple,de forjat și a matrițării matrițe cu prin crearea unui atelier centralizat care tele de bare tal, prin îmbunătățirea activității grupelor de debitare centralizată și operativă au fost obținute importante reduceri ale consumului specific, în momentul de față — sînt introduse planuri de croire la toate operațiile de debitare. Prin aceasta coeficientul de utilizare al laminatelor crește cu circa 9 la sută.Un loc important In acțiunea de economisire a metalului îl ocupă în același timp furnizorii de materiale și colaboratorii uzinei.După cum ne spuneau tovarășii din conducerea uzinei arădene, siderurgia mai are multe de făcut pe linia încadrării în limitele impuse a elementelor de aliere cerute de beneficiari. Pentru a avea certitudinea rezistenței la coroziune beneficiarii cer tarea conținutului de (0,4 la sută). Singura care poate asigura este Uzina „Oțelul roșu' nu poate furniza tabla la dimensiunile de 1000X2 000 mmp, iar uzina are nevoie de 1 250 X 2 500 mmp. Se prelungește nepermis perioada de asimilare a frînelor de către Uzinele „23 August".Aspecte ale valorificării superioare a metalului, experiențe în acest domeniu, ce trebuie rezolvate în . viitor sînt încă destule de relatat din uzina arădeană. Nu vom insista asupra lor. S-au desprins însă, o seamă de aspecte, pozitive și negative, care impun exprimarea și a altor păreri. De aceea adresăm specialiștilor din industria constructoare de mașini, cercetătorilor și proiectanților, metalurgiștilor invitația de a-și spune în continuare părerea în legătură cu ce trebuie făcut pentru creșterea eficienței economice a metalului.

folosește cape- ce apar accîden-

garan- cupru unitate aceasta i" dar decît

TELEVIZIUNE
SlMBĂTA 7 IANUARIE 196718,00 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar: Noile a- venturi ale echipajului Val- Vîrtej : „Taurul înaripat" ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,23 : Rapsozi populari; 19,40: Actualitatea cinematografică 20,00 : Tele - enciclopedia21,00 : Atențiune, metronom Emisiune muzical-distractivă 21,30 : cran ; 22,00 : Film serial :„Baronul" ; 22,50 : Telesport ; 23,00 : Telejurnalul de noapte.
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Copii mutilați
• Noi mărturii despre barbariile americaneCititoarele revistei feminine americane „LADIES HOME JOURNAL" au avut o surpriză cînd au răsfoit ultimul număr apărut la New York. Alături de paginile de modă, sfaturi practice și gospodărești, ele au găsit un reportaj scris de ziarista ’ ’ HORN care a făcut recent namul de sud. MARTHA HEL- o vizită în Viet-

D-na Helhorn nu s-a ocupat 
de situația de pe cîmpurile de 
luptă. Ea și-a aruncat privirile 
asupra copiilor sud-vietna- 
mezi, a vizitat spitale și orfeli
nate, lagărele pentru așa-zișii 
„refugiați" și a stat de vorbă 
cu unele personalități medica
le americane. Concluziile, du
pă cum s-a exprimat în coloa
nele revistei, sînt „cutremură
toare".

„Armele americane ucid și 
mutilează un mare număr de 
copii sud-vietnamezi" — a

Helhorn. „Acest 
este ig-

scris d-na 
fapt înspăimîntător 
norat în mod oficial. Nici un 
singur organ oficial nu oferă 
statistici privind victimele în 
rindurile populației de toate 
vîrstele, incepind cu noii năs
cuți, care sînt ucise sau muti
late pentru toată viața" ca re
zultat al agresiunii americane 
în Vietnam.

Subliniind că in Vietnamul 
de sud există în prezent între 
80 000 și 100 000 de copii or
fani, autoarea articolului, ara-

Eșecul „operației curățire"
Comandamentul de la Saigon a dislocat efective masive în delta fluviului Mekong, In vederea declanșării unei acțiuni de amploare, terenul", continuu bardînd-o de patru ori îintr-o singură noapte, trupele americane

Pretextând că „pregătesc bombardierele americane au efectuat în raiduri deasupra deltei Mekongului bom- Dar, ■ hărțuite și atacate neîntrerupt de unitățile patriotice, cărora le-au venit în ajutor configurația terenului, n-au reușit să acționeze concomitent cu raidurile de bombardament pentru „curățirea regiunii" astfel că ope
rația plănuită a eșuat.în apropierea localității Dong Ha, unde a fost înființată ultima bază militară americană din Vietnamul de sud au avut loc, de asemenea, ciocniri. Trupele americane angajate într-o operațiune în apropierea bazei au fost atacate prin surprindere de patrioți, care, după ce le-au provocat pierderi s-au repliat.
Nimic nu e mai 

ușor in Republica 
sud africană decît 
să fii băgat în puș
cărie. Sînt întemni
țați de-a valma pro
fesori, ziariști, spor
tivi, scriitori, mun
citori, oricine nu e 
de acord sau aduce 
vre-o atingere bar
bariei politici a 
apartheidului. Poți 
fi arestat în orice 
clipă, oriunde și 
fără niciun fel de

FRANCE PRESS' a 
transmis ieri din 
Johannesburg o in
formație de un tra
gism rar: fiecare 
al doilea locuitori 
din Republica sud- 
africană a avut de 
suferit o detențiune 
de cel puțin 30 de 
zile. Amănuntul a- 
cesta a fost extras 
dintr-un articol pu
blicat de ziarul sud- 
african RAND DAI
LY MAIL care ci-

justificarea oficia
lă. Orice curiozitate 
în legătură cu cau
za arestării apare 
deplasată: în vir
tutea legislației în 
vigoare oricine poa
te fi întemnițat 
timp de 90 de zile 
fără să fi fost in
tentat vre-un pro
ces, fără să se fi 
desfășurat o anche
tă, fără a fi fost 
enunțat vre-un cap 
de acuzare.

Așa stînd lucru
rile, nu ne-a sur
prins cînd agenția

tează surse oficiale. 
Aflăm, astfel, că în 
ultimii 15 
8 100 000 de 
soane au 
prin închisori. Din
tre acestea 7 900 000 
au fost negri. Așa
dar, calculînd la to
talul populației de 
culoare (12 000 000) 
reiese că aproape 
trei sferturi din 
negri sud-africani 
au fost întemnițați 
pe diferite termene. 
Este un record si
nistru. Un record 
pe care o minte ce 
raționează în ter
meni normali

ani, per- 
trecut

proape că refuză 
să-l realizeze. în 
epoca descătușării 
atomului, o întrea
gă populație a unei 
țări își face „stagiu 
obligatoriu" în ce
lulele întunecate și 
reci ale temnițelor.

în accepție nor
mală cuvintele pro
gres și închisoare 
se exclud. în impe
riul apartheidului 
ele fuzionează in
tim. Tragică fuziu
ne. La Johannesburg și Pretoria tot ce ține 
de temniță cunoaște 
un incontestabil 
progres. Să ne a- 
dresăm 
(citată 
RÂND 
MAIL).

— In 
fectuat 
în închisoare 
opt ori mai multe 
persoane decît în 
1956 (1 800 000 față 
de 220 000).

— în 1966 numă
rul celor întemnița
ți fără proces sau 
anchetă judiciară a 
fost de aproape trei 
ori mai mare decît 
în anul 1965.

■— în 
1962—1966, 
parcursul i 
cinci ani, 
închisorilor, 
tenciarelor și lagă
relor s-a triplat.

R.S.A.: un stat 
— închisoare pe 
continentul afri
can. O pată neagră 
pe glob. Emblema 
oficială a statului 
rasist sud-african 
este un crin. Ea ar 
trebui înlocuită cu 
niște zăbrele 
temniță.

statistigii 
iarăși după 

DAILY

1966 au e- 
detențiune 

de

perioada 
adică pe a numai 

numărul 
peni-

trucit nu li s-a putut dat nici o 
îngrijire medicală la timp, unii 
au murit din cauza unor ar
suri grave provocate de bom
be, alții datorită minelor ne
explodate. Aviația americană 
bombardează satele și mitra
liază pe țărani, chiar și acolo 
unde nu există nici un fel de 
obiective militare. Nu se poate 
trece cu vederea peste aceste 
lucruri".

Martha Helhorn s-a înapo
iat, așadar, din Vietnamul de 
sud cu impresii pe care guver
nul de la Washington ține 
foarte mult să nu fie aduse Ia 
cunoștința opiniei publice a- 
mericane. Realitățile s-au do
vedit însă mai puternice decît 
interesele politice. Tocmai de 
aceea, ea a adresat un apel fe
meilor americane : „Dacă pe 
noi nu ne va preocupa soarta 
acestor copii — a scris ea în 
încheierea articolului — tot 
mai mulți copii morți și răniți 
vor apela Ia conștiința lumii 
întregi și va veni ziua cînd 
proprii noștri copii ne vor în
toarce spatele pentru că am 
făcut America de rușine".

P. NICOARĂ

Noi proteste în S. U. 4

in Vietnamul de sud

americane din Vietnam

nigerieni

în Statele Unite crește numărul organizațiilor 
și personalităților care protestează împotriva po
liticii guvernului în Asia de sud-est și a bom
bardamentelor americane asupra Republicii De
mocrate Vietnam.

tă că, în cursul unei vizite fă
cute într-un orfelinat din Sai
gon a avut prilejul să vadă 
„copii piperniciți, slăbiți din 
cauza inaniției, care întind 
mîinile și deschid gurile în 
speranța că vor primi ceva de 
mîncare din partea vizitatori
lor. Și iată alte victime ale 
războiului : noii născuți, care 
gînguresc încă, dar are corpul 
plin de plăgi și răni. Este în
grozitor aspectul acestor copii 
arși de bombele cu napalm".

Ziarista a stat de vorbă cu 
un chirurg american care lu
crează într-un spital din ora
șul sud-vietnamez Dan Nang. 
„Copiii din localitate — a de
clarat el — sînt extenuați, 
prost imbrăcați, trăiesc în lo
cuințe insalubre, în fiecare zi 
și în fiecare oră pe ei îi pîn- 
dește moartea... Mulți copii 
au murit din cauza rănilor în-

în cadrul unei conferințe de 
presă, conducătorii organiza
ției „Americanii pentru o 
acțiune democratică" au ce
rut guvernului S.U.A. să în
ceteze bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord. 
Organizația face parte din 
partidul democrat.

„Consiliul național al bi
sericilor", împreună cu alte 
organizații americane desfă
șoară o largă campanie de 
protest față de intensificarea 
bombardamentelor aviației a- 
mericane asupra Republicii 
Democrate Vietnam. Recent 
un grup de reprezentanți ai 
opiniei publice din Baltimore 
au adresat secretarului De
partamentului de Stat, Dean 
Rusk, o petiție în care protes
tează împotriva politicii agre
sive a S.U.A. în Vietnam. Li
deri ai organizațiilor studen
țești din peste 100 de univer
sități și colegii din S.U.A. au 
adresat președintelui Johnson 
o scrisoare deschisă, cerînd 
reglementarea conflictului 
vietnamez.

în fața situației create în 
întreaga țară, ca urmare a 
numărului protestelor față de 
politica S.U.A. în Vietnam, se 
așteaptă ca dezbaterile din 
cadrul sesiunii Congresului, 
care se va deschide la 10 
ianuarie, să aibă un caracter 
furtunos, datorită numeroase
lor critici la adresa guvernu
lui pentru politica dusă în 
această parte a lumii.

Washington-ul nu este mai 
puțin îngrijorat de amploarea 
pe care au luat-o și în străi
nătate protestele față de poli
tica guvernului în Vietnam. 
„Atitudinea de condamnare a 
cursului politicii Washington
ului nu a atins încă niciodată 
asemenea proporții", scrie re
vista „U. S. News and World 
Report". „Prețul politicii, pe 
care S.U.A. îl plătesc pentru 
bombardarea Vietnamului de 
nord nu poate să nu neliniș
tească", arată ziarul „Balti
more Sun". într-un articol de 
fond, ziarul 
să înceteze 
Vietnamului

Joi s-au încheiat într-o localitate de pe teritoriul Gha- nei convorbirile dintre conducătorii militari ai Nigeriei, începute cu două zile în urmă.în comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor se spune că participanții au căzut de acord asupra necesității reorganizării administrației și controlului armatei și că a fost creat un comitet care să se ocupe de recompensarea persoanelor și-au pierdut avuturile timpul incidentelor oareavut loc în provincia nordică, în ceea ce privește viitoarea organizare de stat a Nigeriei — de fapt, obiectul convorbirilor și problema controversată care a constituit cauza celor două lovituri de stat din cursul anului 1966 — comunicatul nu face nici o precizare.

care 
în 
au

cere guvernului 
raidurile asupra 
de nord.

• LA PALATUL ELYSEE a avut 
loc joi după-amiază o reuniune 
restrînsă a Consiliului de Miniștri 
al Franței, prezidată de generalul 
de Gaulle. Dezbaterile au fost con
sacrate în exclusivitate pregătirii 
viitorului referendum in Somalia 
Franceză.

• CETĂȚEANUL spaniol Isi
doro Castanneda a fost condamnat 
de Tribunalul ordinei publice din 
Madrid sub acuzația de a fi făcut 
propagandă flegalăla 4 ani închi
soare și o amendă de 25 000 pese
tas.

Exprimtnd neliniștea opiniei pu
blice față de numărul mare al 
detinutllor politici In' Spania, 06 
de reprezentanți al comisiilor 
muncitorești, al Intelectualității și 
ai sindicatului democratic al stu
denților din Barcelona au adresat 
guvernului o scrisoare, cerind eli
berarea din închisoare a elemente
lor progresiste, precum și clasarea 
proceselor In curs de desfășurare.

La Ankara s-a anunțat ci mi
nistrul afacerilor axterne al Turci
ei, Ihsan Sabri Caglayangil, va 
pleca săptămîna viitoare Ia Cairo 
într-o vizită oficială. în timpul șe
derii sale in capitala R.A.U., Cag
layangil va avea întrevederi cu 
ministrul de externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, precum și cu alte 
oficialități ale guvernului R.A.U. 
în cursul cărora vor fi abordate 
unele probleme privind situația in
ternațională actuală și relațiile e- 
conomice și politice dintre cele 
două țări.

TRIB DE OAMENI PRIMITIVI
• O PATRULĂ militară austra

liană trimisă Intr-o regiune înde
părtată de munte din districtul 
Papua pentru a ancheta un triplu 
asasinat, a descoperit un trib de 
oameni primitivi care nu au mai 
văzut niciodată pină acum pe albi. 
Membrii acestui trib, denumit Ku- 
kukuku, trăiesc In peșteri sau bor
deie săpate In pămint Intr-o regiu
ne situată Intre 200 și 2 000 metri 
deasupra nivelului mării. La Înce
put, ei au fugit la vederea patru
lei, dar apoi s-au înapoiat și s-au 
dovedit a fi prietenoși.

BEIDAS „REFUGIAT"
ÎN BRAZILIA

Amenințările
lui Union MiniereBRUXELLES 6 (Agerpres). — Societatea „Union miniere de Haut Katanga", ale cărui bunuri au fost confiscate de guvernul Republicii Congo (Kinshasa), a dat un ultimatum celor 2 000 de salariați ai săi europeni care se află în Congo, pentru a alege între repatriere sau colaborarea cu noua societate creată de guvernul congolez. în scopul de a intimida pe salariații de origine europeană, un purtător de cuvînt al societății

belgiene a declarat că acel funcționari care vor semna un contract cu societatea congoleză „vor pierde toate drepturile și le vor fi desfăcute contractele". Societatea belgiană a amenințat că va boicota pe oricine va cumpăra minereuri de la societatea congoleză. Un purtător de cuvînt al guvernului congolez a declarat că se așteaptă ca numai țările membre ale N.A.T.O. să respecte acest boicot.
Declarațiile lui Brandt

ROMA 6 (Agerțpres). — în cadrul unei conferințe de presă ținută la Roma, unde a participat la reuniunea internațională a liderilor erați din țările vicecancelarul și afacerilor externe Germaniei, declarat că întrevederi externe al Fanfani, în vocarea reuniunii la „nivel înalt" a reprezentanților „celor șase" țări membre ale C.IJ.E. El a confirmat că la începutul lunii aprilie va lua parte la această conferință. Referin- du-se la relațiile dintre R.F. a Germaniei și țările răsăritene, Brandt s-a pronunțat în favoarea contactelor bilaterale în vederea dezvoltării schimburilor economice, culturale și umanitare, precum și pentru abordarea problemelor securității europene. Ministrul vest-german a anunțat că, în cursul acestui an, împreună

social-demo- europene, ministrul al R.F. a Brandt, a o serie deWilly a avut cu ministrul de Italiei, Amintore legătură cu con-

cu cancelarul Kurt Gtawg Kiesinger, Va face o vjdtă oficială în Italia „panttu a continua și iriteniirica ak borarea italo-v axnar® Brandt a afirmat, de «temenea, că guvernul de la Soon intenționează să adopte o «arie de măsuri mșnjte șă ducă Ia 
reactivarea colaborSilMftnjp- 
vest-germane.
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• YOUSSEF BEIDAS, fondatorul 
șl președihtele băncii falite „In
tra* din Biban se găsește In pre
zent pe teritoriul brazilian, fiind 
găzduit la o fermă din statul Sao 
Paulo. în urmă cu două luni gu
vernul libanez a lansat un mandat 
de arestare Împotriva lui Beidas, 
considerat principalul vinovat de 
crahul băncii Intra. Autoritățile de 
la Beirut speră ca Beidas să se 
reîntoarcă In tară pentru a fi an
chetat. S-ar putea Insă ca Inter
polul să întreprindă o acțiune Îm
potriva fostului președinte al „In
tre!* In cazul cfnd acesta își „va 
prelungi* refugiul In Brazilia.

• CADAVRUL lui Jack Ruby, 
așezat Intr-un coșciug acoperit de 
un drapel american, a fost expus 
presei Ia o întreprindere de pompe 
funebre din Chicago. Familia uci
gașului lui Lee Oswald — asasinul 
președintelui Kennedy, a ținut să 
confirme ziariștilor că este vorba 
lntradevăr de cadavrul lui Jack 
Ruby, care a murit de un cancer 
generalizat marți la spitalul Park
land din Dallas. Drapelul S.U.A. a 
fost așezat pe coșciugul cadavru
lui, Intrucft Jack Ruby a fost me
canic In forțele aeriene ale S.U.A. 
In timpul 
mondial.

celui de al doilea război

„Aiaa?oa?a 
artificială"

Administrația națio
nală pthtru probleme
le aeronauticii ți cer
cetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) proiec
tează crearea unei „A- 
urore artificiale*, a 
anunțat joi prof. Geor
ge Pieper, director ad
junct al 
de aplicații 
al N.A.S.A., 
Congresului 
folosirea 
spațiale. Această expe
riență, care va avea 
loc la centrul de expe
rimentare de la Wallo- 
pe Island, va consta 
in lansarea unei rache
te „Aerobee* la o alti-

programului 
științifice 
cu ocazia 

privind 
științelor

tudine de aproximativ 
, 160 kilometri deasupra 
Oceanului Atlantic, iar 
cu ajdtorul unui acce
lerator de particule va 
fi proiectat un flux de 
electroni In lungul li
niilor de forță ale tim
pului magnetic teres
tru care trec 
acest punct.
cum apreciază specia
liștii N.A.S.A., cu a- 
ceastă ocazie se va 
produce un fel de au
roră boreală, electro
nii proiectați artificiali 
îndeplinind rolul de 
particule electrizate 
provenite în mod nor
mal din Soare. Acest

prin 
După

fenomen 
obținerea 
prețioase 
prietățile 
magnetic . _

în cadrul congresu
lui, numeroși savant! 
au admis posibilitatea 
existenței unei oare- 
cari forme de viață 
pe planeta Marte și 
pe calotele polare ale 
planetei Venus. Con
firmarea acestui feno
men, a subliniat Ho
mer Newell, director 
pentru științele spația
le al N.A.S.A., ar pu
tea provoca unele 
schimbări In concepția 
actuală a biologiei.

va permite 
unor date 

privind pro- 
cimpului * 

terestru.

R. P. CHINEZĂ. Imagine de la uzina producătoare de uti
laj electric din Hsiaoshan din provincia Chekiang

Diferendul

anglo-spaniol

Anglia a respins din nou acuzațiile guvernului spaniol 
privitoare la violarea spațiului aerian hispanic de către a- 
vioanele britanice cu baza la Gibraltar.într-o notă remisă ambasadorului Spaniei la Londra de Ministerul Afacerilor Externe al Angliei, guvernul britanic își reafirmă poziția sa privind suveranitatea asupra Gibraltarului.Totodată, Anglia insistă a- supra transferării diferendului care opune cele două țări în problema Gibraltarului, către Curtea internațională de justiție de la Haga, în ciuda faptului că guvernul spaniol a respins în repetate rînduri a- ceastă propunere.Diferendumul anglo-spaniol asupra Gibraltarului continuă de mult timp. în ultima perioadă, Spania a cerut cu tot mai multă insistență retrocedarea Gibraltarului luînd o serie de măsuri de constrîn-

gere, printre care și interzicerea survolării teritoriului său de avioane britanice. Prima rundă a tratativelor anglo- spaniole asupra problemei Gibraltarului a început în luna mai 1966, fiind urmată apoi de încă două întîlniri dintre reprezentanții celor două părți. Pînă în prezent însă nu s-a ajuns la un acord, pozițiile părților în privește soluționareaprobleme sînt divergente. In timp ce Spania afirmă că singura bază care ar putea sluji la găsirea unei soluții reciproc acceptabile o constituie negocierile bilaterale, Anglia cete ca dosarul Gibraltarului să fie supus competenței Curții internaționale de justiție de la Haga.

întrucît ceea ce acestei
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Cîteva mii de persoane — printre care foarte mulți studențl —• au luat joi parte la o demonstrație în orașul Patna din statul Biber (India), demonstrație care pină la urmă a degenerat într-o ciocnire violentă cu poliția, și care s-a soldat cu omorîrea a cel puțin 9 demonstranți, și rănirea a peste 54, anunță agenția indiană de presă. De asemenea, peste 100 de polițiști și funcționari de stat din localitate au fost răniți de pietrele aruncate de mulțime. în oraș a fost declarată stare excepțională și a fost mobilizată armata.Demonstrația a fost începută de cîteva sute de studenți, care protestau împotriva bru- tallzării unor colegi de-ai lor de către poiliție în zilele anterioare. Intervenția violentă a poliției însă, a provocat amplificarea manifestației. A- gențiile de presă informează că demonstrația de joi se înscrie în cadrul valului de greve și demonstrații studențești oare s-au desfășurat pe scară largă în India în ultimele luni organizate, în special, de către partidele de opoziție împotriva Partidului congresului și < guvernului central, oare a anunțat pentru luna viitoare alegeri generale în India.
Wesigurantâ
în termeni destul de pu

țin optimiști Federația 
britanică a fierului și oțe
lului a arătat în raportul 
ei anual că industria bri
tanică de oțel și-a redus 
producția cu 13 la sută. A- 
preciind că industria oțe
lului trece prin „greutăți 
considerabile", Federația 
consideră drept cauze ale 
acestei stări de fapt înghe
țarea prețurilor și micșora
rea piețelor engleze de des
facere a oțelului în străină
tate. Cîteva cifre, remarcă 
ziarul „DAILY EXPRES" 
sînt concludente pentru si
tuația actuală din această 
industrie : consumul oțelu
lui pe piața internă s-a re
dus cu 650 000 de tone, ex
portul a scăzut cu 470 000 
de tone. Drept consecință 
unele uzine lucrează numai 
cu 75 la sută din capacita
tea lor. Presa britanică 
relevă că situația poate fi 
îndreptată numai prin mo
dernizarea susținută a in
dustriei oțelului și prin a- 
cordarea de credite pe ter
mene mai lungi care să a- 
sigure o eventuală stabili
tate în organizarea și con
ducerea producției. în ra
portul mai sus menționat 
se vorbește deseori de „ne
siguranța" care domnește 
în această industrie și că 
mai îngrijorătoare pare să 
fie perspectiva reducerii cu 
o treime a numărului mun
citorilor în următorii ani.

D. T.


