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O probă de tunc(ionare, un 
examen de calitate la un În
trerupător de Înaltă tensiune 
produs la Uzina „Electroputere" 

— Craiova.
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Zîmbete 
de 

mucava
Flecare am încăput cu o, j, oi 

și am terminat, In ceea ce pri
vește literatura, cu Eminescu. 
De aici încolo a Început spe
cializarea fiecăruia dintre noi : 
o meserie printr-o școală pro
fesională, ingineria sau medi
cina printr-o facultate ș.a.m.d. 
Școala și manualul său de lite
ratură ne-au învățat de-opotri- 
vă primele noțiuni necesare 
spiritului de discernămînt prin
tre valorile literare, printre va
lorile estetice. Dar mai apoi fle
care am descoperit pe rînd, 
unii mai devreme, ajții mai tîr- 
ziu alte piscuri mai, sau mult 
mai felurite și de mărimi dife
rite decît cele știute. Faptul 
este firesc : școala nu poate 
acoperi toate orizonturile posi
bile, ci te înarmează doar cu o 
busolă care poate evita doar 
marile prăpăstii. Ce e de făcut 
pe mal departe ?

Pentru că filmul pilulă, fil
mul deconectant nu obligă 
spectatorul la a-1 memoriza, să 
amintim, deci, un film de gen, 
recent rulat șl derulat pînă la 
uzură pe ecranele Capitalei : 
Minunata Angelică. într-o an
chetă pe care o făcea un coleg 
printre spectatorii acestuia — 
mai ales tineri de liceu sau de

V. ARACHELIAN
(Continuare in pag. a III-a)
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SEMINAR
DESPRE...
SEMINAR

Discutând timp de aproape două ore, la Cluj, despre semi- - 
narul-model, am căutat ca aceet colocviu spontan să întru
nească trăsăturile caracteristice unei dezbateri interesante, 
cu idei utile, formulate concis și expresiv. Așadar... un se
minar facultativ inedit. STUDENȚII: Melania Huciu din a- 
nul IV — limbă și literatură română, Liliana Gavrileecu din 
anul II — limbă și literatură engleză, Nicolae Petrovici, din 
anul IV — filozofie și Cornel Munteanu din anul IV — 
fizică. CONDUCĂTOR DE SEMINAR: Reporterul. Repro
ducem în continuare stenograma discuției.

Reporterul: Intr-o măsură 
importantă în seminar este 
structurată gîndirea studenți
lor în domeniul specialității, 
se formează capacitatea de a 
pune probleme, înțelegîndu-le 
semnificația teoretică și rapor
turile ei cu practica. Am dori 
ca discuția noastră să releve 
condițiile în care un seminar 
poate realiza exemplar dezi
derate ca cele enunțate. Cu 
alte cuvinte :

Care sînt atributele unui 
seminar — model ? Ce rol 
revine fiecărui student în 
legătură cu asemenea se- 
minarii ?

L. G. Nu e obligatoriu ca 
băieții să fie politicoși... aș- 
teptînd să începem noi discu
ția. De altfel, cu astfel de pre
texte se tace îndelung la în
ceputul unor seminarii insu
ficient pregătite, pînă cînd ci
neva — de obicei dintre stu
denții foarte buni, care învață 
ritmic — se ,.sacrifică" și ia 
cuvîntul, sau, nevoit să proce
deze școlărește, conducătorul 
seminarului numește studen
tul care să răspundă.

Reporterul : în acest caz nu 
este corespunzătoare nici ati
tudinea celor care știu, dar 
tac — uneori din timiditate, 
cel mai adesea datorită como
dității. De fapt ei ar trebui să 
aibă inițiativa, să dinamizeze 
discuțiile.

N. P. V-aș mărturisi că n-am 
participat încă la un seminar 
care să fie foarte aproape de 
imaginea seminarului perfect...

M. H. Nici n-ar fi practic 
posibil. Fiecare grupă studen
țească este eterogenă. Diferă 
nivelul de pregătire al stu
denților, interesul și pasiunea 
lor pentru viitoarea profesie. 
Unii au preferințe deosebite

pentru anumite discipline de 
studiu, capitole, teme de se
minar, vizează o anumită spe
cializare.

N. P. ...Pot afirma însă că 
am participat la destule semi
narii foarte bune, desprinzînd 
la fiecare trăsăturile ce pot 
defini „seminarul exemplar". 
Unul, în mod deosebit, m-a im
presionat puternic, intelectual 
și afectiv. In anul I un semi
nar de istoria filozofiei l-am 
făcut cu profesorul D. D. 
Roșea. A fost o adevărată 
sărbătoare pentru noi și jin
duim cu toții după mai multe 
asemenea evenimente intelec
tuale. Discutînd problemele 
acelui seminar am fost puși 
în temă cu metodica semina
rizării, a studiului universitar. 
Am desprins învățăminte în

ION TRONAC

(Continuare tn pag. a Il-a)

Strungarul Constantin Manolache, din secția sculerie a 
Uzinelor ,,Republica" din Capitală, evidențiat in Între
cerea socialistă, lună de lună, din 1963 pînă acum, dă 

numai piese de calitate
Foto: ION CW9U
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INIȚIATIVA CREATOARE Șl 
SPIRITUL GOSPODĂRESC

IN ACȚIUNE
ȘANTIERUL NAVAL

GALATI
Colectivul Șantierului Naval Galați 

dezbătînd în lumina hotărîrilor re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. sar
cinile de răspundere ce-i revin în 
cel de-al doilea an al cincinalului, se 
angajează să 
planului cu :

— 3 100 000
iă;

— 2 900 000
— 0,7 la sută la 

muncii;
— 500 000 lei economii la prețul 

de cost și 400 000 lei beneficii.
Prin aplicarea in practică a măsu

rilor tehnico-organizatorice stabilite, 
îndeosebi prin îmbunătățirea albu
melor de croire, mai buna utilizare 
a resturilor ți aprovizionarea cu la
minate la dimensiunile tehnologice,

depășească prevederile

lei la producția globa-

lei la producția marfă : 
productivitatea

(Continuare tn pag. a III-a)

EXPLOATAREA

MINIERA CAVNIC
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

Exploatării miniere Cavnic, analizînd 
sarcinile de plan pe acest an, au des
coperit importante rezerve interne 
care le vor permite să traducă în 
viață indicațiile recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului. In 
acest scop, ei s-au angajat să reali
zeze peste prevederile planului :

• 6 500 tone minereu escavat ;
6 500 tone minereu extras ;
120 tone plumb în concentrate ;
300 tone zinc în concentrate, 
atenție deosebită va fi acordată 

producției

•
O 

organizării superioare a 
și a muncii prin asigurarea unei asis
tențe tehnice corespunzătoare în toa
te schimburile, folosirea completă a 
timpului de lucru, întărirea discipli
nei în muncă.

(Continuare tn pag. a III-a)

Valorificarea 
complexă 

a materiilor prime
CLUJ (De 

respondents 
tru).

la co- 
nos-

dezba-în centrul 
terii cifrelor de plan 
de la Fabrica de 

pielărie și încălță
minte din Cluj a 
stat preocuparea 
pentru ridicarea ac
tivității economice 
a întreprinderii, 
pentru reducerea 
cheltuielilor de pro
ducție și pentru 
valorificarea supe
rioară a materiilor 
prime.

— Reducerea 
cheltuielilor de fa
bricație pe fiecare 
pereche de încăl
țăminte e obiecti
vul nostru princi
pal — spunea in
ginera Rodica Da- 
nisan, șefa secției 
încălțăminte, cea 
mai importantă sec
ție a fabricii, 
buie să 
vedere
sortimentelor 
influențează

ritor eficacitatea e- 
conomică. Noi avem 
încă un cîmp larg 
pentru folosirea ra
țională a materiei 
prime prin utili
zarea unor modele 
și prin adoptarea 
unor procedee teh
nologice noi de 
prelucrare a piei
lor.

Inginerul șef Bar
ta Zoltan sublinia 
că una din măsu
rile menite să re
ducă prețul de cost 
este economisirea 
materiei prime prin 
utilizarea a cit mai 
mulți și mai buni 
înlocuitori pentru 
piele și talpă.

— Tendința a- 
ceasta există pe plan 
mondial — spunea 
vorbitorul - și să 
nu uităm că fabrica 
noastră exportă în
călțăminte în 16 țări 
ale lumii. Noi am 
prezentat 25 de mo
dele la care pielea

Șantiere la 
..scară redusă"

BRAȘOV (de 18 coresponden
tul nostru).

în diferite orașe ale regiunii 
Brașov lucrătorii Trustului Re
gional de construcții desfășoa
ră în aceste zile o activitate 
intensă pe niște șantiere ,,mi
nuscule" dispersate în diferite 
puncte ale localităților. Este 
vorba despre lucrările de cons
trucție a aproape 200 de locuin
țe proprietate personală execu
tate pe baza hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri privind spriji
nirea cetățenilor în construcția I 
de locuințe individuale. Numă
rul acestor șantiere este în con
tinuă creștere. Pînă în prezent 
la oficiul sfatului popular re
gional au și fost depuse in acest i 
sens aproape 900 de cereri din | 
partea oamenilor muncii.

• 0 „supermaturizată" călătorește de la Turda la Cluj • Ce cumpără și ce 
vinde o „viitoare stea" • Ochii rimelați nu înșeală numai pe alții, ci și pe 
stăpîna lor • Descoperiri triste în tulbureala unui șpriț • Naufragiul a avut 

loc sub privirea multor navigatori

Stătea la o masă în cofe
tărie cu mai mulți tineri. In 
față, cafeluța aburea. Ne-a a- 
tras atenția : era mai tînără 
decit cei care o însoțeau 
(n-avea mai mult de 18—19 
ani), și știam că e din orașul 
Turda. Afișa un aer dezinvolt, 
iar vorbele de o asprime me
nită să-l pună pe interlocuto
rul nedorit la punct.

— Turdenii pe la Cluj ?
— După cumpărături.
— N-ați găsit bilet la una

dintre mașinile spre Turda, de 
v-a prins noaptea aici ?

— Voiam să plec numai di
mineața.

— Unde o să dormiți ?
— La un prieten.
— Vă cunoașteți prietenul 

de mult timp...
— O, nu chiar de mult. De 

azi.
Răspunsul a fost clar, lim

pede și avea valoarea unui: 
„poftim, mai vrei ceva

Ana Mureșan, despre ea 
este vorba, și-a sărbătorit a-

bia anul trecut majoratul. Co
legii ei de școală lucrează în 
întreprinderile din Turda sau 
sînt elevi de liceu. Ea nu lu
crează nicăieri. „Mă țin părin
ții", ne spunea cu indiferentă, 
ca despre un lucru foarte o- 
bișnuit. Nu urmează liceul 
dintr-un sentiment de „super- 
maturizare", dobîndit încă 
înaintea terminării școlii ge
nerale. Putea fi astăzi studen
tă, dar probabil același senti
ment. l-ar fi simțit și în fa
cultate. Dobîndit prin cine știe

meție

Noua noastră

pe adresa

(Continuare
In pag. a lll-a)

Tre- 
avem în 
structura 

care 
hotă-

„Răspunsuri

Invitafie la dru

6
rubrică

cititorilor
(Continuare tn pag. a III-a)

Măriucq

IOAN RUSU 
corespondentul „Scîn- 
teii tineretului", pentru 

regiunea Cluj

ce ciudate reacții, folosește a- 
cum sentimentul supermaturi- 
zării în cofetării, pe stradă, 
în restaurante, în discuții cu 
interlocutori „nedoriți".

Ana Mureșan nu se simte 
datoare față de nimeni. „Mă 
întrețin părinții". Tatăl ei — 
pensionar, iar mama e soră la 
un spital. Părinteasca dumnea
lor generozitate o împinge, se 
pare, prea des pe drumul 
„cumpărăturilor" la Cluj, în 
compania unor „supermaturi- 
zați" clujeni.

In aceeași seară, .în altă co
fetărie. O tînără fși aranja pă
rul răsfirat pe umeri. Stă. fi
rește, picior peste picior. Nu-i 
lipsește țigara, cafeaua și... 
„cavalerul". Privește în jur cu 
o netă superioritate. Probabil,

tinărul din față o asemănase 
cu cine știe ce vedetă care 
n-a ajuns încă pe ecranele ci
nematografelor noastre. Aflăm 
că locuiește în Gherla dar, 
coincidență cu celălalt caz, 
este în trecere prin Cluj. Are 
20 de ani și nici o ocupație. 
Ba, nu 1 Urmează (o să vedeți 
cum urmează!) să joace in
tr-un film pentru televiziune. 
Coincidențele continuă pentru 
că se numește Maria Mureșan. 
Intrăm în amănunte și aflăm 
următoarele. Cu cîtva timp în



AZI INTERVIURI «AR T I C O L E • POEZII

CARNET DE LUCRU
Cezar Baltag nu este un exu

berant — cel puțin în mani
festare. Reținut șl sobru — 
discuția cu el demarează mai 
dificil, pentru că nu-i place să 
dea sentințe — nici judecăți 
de valoare cu caracter general 
sau legate de un subiect anu
me fără o îndelungă chib
zuință. Nu e vorba de o pru
dență excesivă, ci de seriozi
tate. Printre cei mai talentați 
ai generației sale, tînărul poet 
privește fenomenul literar cu 
maturitate.

— Despre generația tînără 
— dumneavoastră, Nichita 
Stănescu, Ion Alexandru, Ana 
Blandiana, Ion Gheorghe, A- 
drian Păunescu, se vorbește 
mult și cu justificat interes. 
Cred că nu e vorba numai de 
talent.

— Este firesc să încerci să 
mergi mai departe. Nu spun 
• noutate vorbind de funcția 
gnoseologică a poeziei. Reali
tatea contemporană — atît de 
complexă — solicită, intens pe 
poet. Iar noi, cei de azi — 
dacă îmi cereți să definesc 
intr-un fel ceea ce leagă toți 
poeții de care ați amintit — 
încercăm să stabilim relația 
cu marii înaintași, exprimîn- 
du-ne pe noi și vremea noas
tră. Ceea ce spun încetează 
de a fi loc comun dacă vă

CEZAR
gîndiți la greutatea misiunii 
și la exigența justificată a 
celor cărora ne adresăm.

— Oamenii au nevoie de 
poezie. Cei mai mulți. Dar 
unii vorbesc de limbajul crip
tic al unor poeți, de perce
perea dificilă a poeziei con
temporane.

îți 
la

— Poezia — vorbesc de cea 
adevărată, nu de imposturi 
— nu este o simplă rostire de 
formule magice. Este -- în
totdeauna — o confesiune. Ca 
s-o primești tu, public, 
trebuie insă aderență
poezie, un „timpan al fru
mosului" de care noi românii 
n-am dus lipsă niciodată. 
Iată de ce nu mă îngrijorează 
auditoriul, de altfel din ce în 
ce mai capabil de discuții 
elevate.

— Acesta este un fapt. Ca 
și asimilarea culturii poetice 
de mase din ce în ce mai 
largi. Și, pentru că vorbeați 
de marii înaintași, se afirmă 
des că „profesorul" dumnea
voastră este Ion Barbu. Mie 
mi se pare poezia dv. struc
tural diferită. Este adevărat

Grlqor* Hagiu

permanenta
IN VEAC

Republică socialistă, țară 
în timp descoperită iar și iară, 
ne-nveți 
un țărm 
un relief 
șl-n veci 
Și rupți 
tăindu-ne-n vecie-aceeași cale, 
îți sintem alb noian de constelații, 
bucăți de lut în cer cuvîntătoare, 
și sîugele ne fumegă pe zare, 
înaintind fulgerător in spații. 
O hartă-a fericirii se alege 
din zborul nostru pe aripi de steaguri, 
culoarea lor ne-ntinde-n lume praguri, 
pămintul cu văzduhul se-nțelege, 
clepsidra noastră sînt, cu oră mare, 
bătînd de neclintit, hotăritoare. 
Și-n cinstea-naintării noastre 
măreață cum se-anată lingă 
slăvindu-ne prezentul viu în 
umplînd 
Carpații 
in care

un unghi desfășurat, 
cu malurile-ntinerite, 
cu linii înnoite, 
avem ceva de învățat.

din cosmosul făpturii tale,

grele, 
stele, 
veac, 

orbita sigur cunoscut*, 
fac cu Dunărea un steag 
toată ▼iața ni ie mntft.

Vera Lwngu

nou

BALTAG
că grija pentru cizelarea for
mei pînă la sunetul pur r.»i 
vă este străină, după cum și 
o anume incantație — desco
perită de marele poet. Dar 
„Răsfrîngeri" este un volum 
care demască o emoție explo
zivă, greu stăpînită de cano
nul versului. Mă înșel ?

— Am fost — într-un tîrziu 
— de-a dreptul nemulțumit 
de această permanentă apro
piere. Il iubesc pe Barbu ca 
și pe Blaga, Bacovia, Arghezi. 
Dar diferența de structură pe 
care ați sesizat-o — și sper 
că nu numai dv. — este reală. 
Ion Barbu este un poet desă- 
vîrșit — dar mie mi se pare 
aproape glacial. La el emoția 
se sublimează pînă la insesi
zabil. Emoția mea — e mai 
directă sau pur și simplu 
ferită.

— De ce v-ați intitulat 
tima carte „Răsfrîngeri" ?

— Cred că este cea mai 
bună carte a mea. Așa ar fi 
și firesc și să nu vă mire si
guranța — aparent lipsită de 
modestie — a afirmației. Una 
din condițiile fundamentale 
ale — cum să-i spun — cali
tății mele de- poet este auto-

di-

ul-

Victor Mațele

CONDIȚIONALUL

PREZENT
Nu țl-a fast dor de nu știi converti 
Depărtările — pină la transparență. 
Degeaba te dărui dacă nu poți să fii 
Al celorlalți,
Pînă ]a incandescență !

★
Cineva a adus prin contrabandă
Niște pietre prețioase 
De pe veșmintele zeilor. 
Ca să nu mal plătească vamă timpului 
Le-a ascuns 
Printre
Apoi, 
Nu știu
Poate -a
Sau poate-a orbit, 
Nu le-a mai luat Înapoi. 
De atunci, din cînd In cind 
Cite unul din noi 
Dă peste ele, vorbind, 
Și se naște Shakespeare 
Sau Goethe 
8au_

cuvintele noastre zilnice.

de ce, 
murit sfîrtecat de un vultur

URARE STRĂVECHE
are cite 
ploi,

Anul cel 
douăsprezece _ 
L» inceptit de lună 
Prima de brumă, 
A doua
Celelalte

Rupți ta fler 
De cuțit de soare,

de îngheț, 
luni de lună pita*,

Vreme se înmoaie 
Către lună 
intre solzi

nouă 
de rouă,

ultima noapte 
sparg de șoapte

De urat 
Cind se 
Clocotind pe cer urșii

Pe brumă 
Dovleac se

de verde 
culege

Să crească in nou* 
zile lungi
Feți-Frumoși din prunci 
De la sinul zlnei 
Comoara fîntînii 
Mult iubita ploilor, 
Somnul șoimilor, 
Copacul minunilor 
In anul zăpezilor 
Din paiele mieilor.

PO VESTE DE IARNA
In somn îmi nălucesc 
Minji alergind, 
Coame electriee 
Spulberă ceața,

Clatină cerul, 
Aprind vîntul in sus 
Prin coame strecurîndu-1.,

In somn nu aud decft 
vintul
Și coamele minjilor flutură 
sălbatec.

s ✓

(Urmare din pag. I)

ce privește raportul curs-semi- 
nar, lectura bibliografiei, im
portanța studiului limbilor 
străine.

Consider un seminar bun pe 
acela în care referirile la curs 
sînt minime, ponderea esenți
ală avînd-o bibliografia. Pa
siunea căutării punctelor de 
vedere optime, a celor vulne
rabile, atitudinea critică, pli
nă de discernămînt în lectura 
integrală a bibliografiei, ape
lul la un variat și solid volum 
de cunoștințe trebuie să ca
racterizeze activitatea pregăti
toare. Discutînd în seminar, 
polemizînd, schimbînd idei cu 
colegii, îți exersezi capacita
tea de a expune o problemă, 
de a argumenta, capeți cunoș
tințe. Dar, o spun cu regret, 
de la unele seminarii plec cu 
gîndul că de nu s-ar ține ar 
fi mai bine, aș cîștiga timp. 
Au caracter stereotip, plicti
sesc, în ultimă instanță obo
sesc.

L. G.
știință această lipsă de 
res ? Cînd n-ai studiat 
cient refuzi cu ușurință 
tul de a înțelege. E mai 
Seminarul nu 
cu cunoștințele 
presupune, își 
adtncească. să 
unghiuri noi.
Hat bibliografia, devii mai

receptiv la discuțiile semina
rului, ai nu numai dorința de 
a-ți spune părerea, ci aceasta 
reprezintă o etapă la care ai 
ajuns prin studii și pe care 
trebuie s-o confrunți, s-o de
pășești.

N. P. Nu spun că n-ai 
dreptate. Utilitatea seminaru
lui o dă randamentul cu care 
contribuie la pregătirea noa
stră pentru viitoarea profe-

care se grăbesc să polemizeze 
incisiv.

L. G. La noi în grupă s-au 
ținut seminarii foarte atrăgă
toare pe bază de referat. E- 
rau niște sinteze interesante 
ale unor bogate bibliografii, 
încercau interpretări origina
le, antrenînd prin aceasta la 
discuții active.

Reporterul: Nu seminarul 
de referate în sine e de wi

SEMINA
DESPR E

Nu provine din ne- 
inte- 
sufi- 
efor- 
greu. 

te înarmează 
de bază, ci le 

propune să le 
le releve din 
Dacă al stu-

siune, adică volumul de cu
noștințe cu care a venit fie
care student in seminar.

Reporterul: Dar și îndemî- 
pe 
se 

un

narea, pasiunea cu care, 
baza acestor cunoștințe, 
străduiește să realizeze 
schimb de idei util. într-un 
dialog polemic, dar științific, 
susținut în limbaj academic.

N. P. Discuții sterile se 
poartă mai ales în seminariile 
cu referate. Unii fac pe „deș- 
tepții". prind din zbor o idee. 
0 combat, fără argumente, a- 
tribuie referatului opinii cu

perfecționarea. Lucrez enorm, 
aproape pe fiecare vers, în 
măsura în care este posibil. 
Este foarte greu să stăpînești 
materia poetică, emoția di
rectă, dar eu încerc. Acest 
lucru îmi este firesc și ne
cesar — și nu-i o noutate. 
Tradiția poeziei românești 
obligă la învelișul îngrijit ar
tistic al frazei poetice. In 
același timp, ceea ce mi se 
pare caracteristic pentru mine 
este continuitatea în ceea ce 
scriu. Adică „Răsfrîngeri" 
cred că este anunțată de tot 
ceea ce am scris înainte. Nu 
țin la surprize. Intr-un anume 
fel,v-am răspuns la între
barea cu privire la titlu. Fi
rește, asta nu-i tot.

— Și ce anunță „Răsfrîn
geri" ?

— Mă obligați să răspund 
— o carte mai bună ! Una din

pasiunile mele cele mai con
stante este mitologia — mai 
ales cea populară — fabula
ția folclorici, basmul. Este 
extraordinar ce bogăție poe
tică ascund basmele noastre, 
cită profunzime. Ca să nu 
vorbim de „Miorița", poem 
filozofic rar. Viitoarea mea 
carte va fi o transcripție lirică 
— firește, e vorba de sensu
rile filozofice — a basmului 
„Tinerețe fără bătrînețe, viață 
fără de moarte" — una din 
culmile literaturii despre care 
vorbeam. - ■ — 
rătoare 
gostei de 
mor ții, o 
lui cu setea de absolut, 
nemurire. Mi s-a părut 
întîlnesc aici, aproape nevero
simil de înalt exprimată, pro
blema esențială a poeziei, a 
artei. Este o carte la care am 
lucrat cu o pasiune deosebită.

— Nu vă este niciodată 
teamă de confruntarea cu 
publicul ?

— Un poet are datoria să 
știe — așa gîndesc eu — dacă 
a reușit. Pentru că el este în 
primul rină un intelectual, 
deci primul critic. Influența 
subiectivismului poate fi mi
nimă, a avea conștiința res
ponsabilității actului creator 
este obligatoriu. Și atunci de 
Ce teamă ? Țara noastră n-a 
dus niciodată lipsă de poeți. 
Și și-a iubit întotdeauna 
poeții.

Există aici o tulbu- 
confruntare a dra- 
viață cu sentimentul 
nostalgie a pămîntu- 

de 
că

— Fidelitate care trebuie 
răsplătită.

SMARANDA JELESCU

„Cea mai

frumoasă școală

din raion"
PITEȘTI (de la cores

pondentul nostru)
Secția de învățămînt 

a raionului Curtea de 
Argeș a inițiat un con
curs pentru „cea mai 
frumoasă școală din ra
ion". Probele constau 
în două mari obiective : 
aspectul exterior și as
pectul ...........................
Școlile 
mari 
tale în 
etape (15-30 aprilie pri
ma etapă și 15-23 au
gust) vor primi urmă
toarele premii: două 
premii I pentru cele 
mai frumoase școli din 
raion și pentru școala cu 
cele mai frumoase rea
lizări în perioada 15 
septembrie 1966 — 23 
august 1967, în valoare 
de 15 000 lei fiecare, 2 
premii II cu obiecte în 
valoare de cîte 10 000 
lei, fiecare, două premii 
trei cu obiecte în va
loare de 5 000 lei, 10 
mențiuni cu obiecte 
în valoare de 2 500 lei. 
Cea mai frumoasă 
școală din raion va be
neficia de o excursie în 
țară pe timp de 7 zile, 
gratuit.

interior al școlii. 
cu cele mai 
merite, rezul- 

urma celor două

La Uzina chimică din Pitești, în cadrul probelor tehnologice, s-a produs pentru prima dată 
în țară negru de fum de înaltă abraziune. Iată un aspect nocturn al instalației cicloanelor- 

filtre Foto: AGERPRES

CINECLUBUL

RĂSPUNSURI
PE ADRESA
CITITORILOR

Un număr tot mai mare de tineri solicită redacției răs
puns Ia problemele care-i preocupă, din diferite domenii de 
activitate : cultură, literatură, sport etc. In cadrul rubricii 
„Răspunsuri pe adresa cititorilor", vom încerca să satisfa
cem o parte din dorințele exprimate in scrisorile lor, cu a- 
jutorul specialiștilor, al celor mai competente foruri.

Invităm, cu 
mită redacției

acest prilej, pe 
întrebări.

Hogaș loan —

Datele pe care ni le solici
tați ne-au fost puse la dispo
ziție de profesorul Liviu Re- 
breanu din cartierul Prislop. 
Nu, nu-i o simplă coincidență. 
Tatăl profesorului este văr cu 
autorul romanului „Ion".

Din familia scriitorului, 
afara soției (a cărei carte 
cunoașteți) trăiesc trei surori : 
Livia — scriitoare (citiți „Ră
vașe în tabară"), Miki și Flo- 
rica. Le puteți scrie pe adresa 
Aiud, strada Lenin, nr. 29.

Tiberiu Rebreanu locuiește 
în Cluj, strada Mamaia nr. 10.

Dintre eroii romanului, sin
gura în viată este „Ana", 
nume Voltișer Radovica, 
vîrstă de peste 80 de ani ; lo
cuiește tot în cartierul Prislop 
aparținînd comunei care în 
semn de omagiu poartă nume
le scriitorului. Cei patru copii 
ai săi sînt căsătoriți.

Liliana Bogdan — Iași

Pașcani

toți cititorii ziarului să tri-

de 339 au- 
participat 

de țări cu

pe 
în

a 
la

Actrița Agatha Bîrsescu 
trăit 82 de ani și a studiat 
București și Viena. A fost pri
ma tragediană la Burgtheater 
din Viena. Pe scenele teatrelor 
din Europa, America a inter
pretat. rolurile titulare în Me- 
deea și Sapho de F. Grillpar- 
zer, regina din Ruy Blas de V. 
Hugo, Antigona

Spre sfîrșitul 
fost profesoară 
rul din Iași.

de Sofocle etc. 
vieții sale 

la
a

Conservato-

Marius Ștefan — Loco

sînteți sin-Intr-adevăr, nu 
gurul fotograf amator care do
riți să cunoașteți cînd se va 
organiza cel de-al VI-lea Sa
lon Internațional de Artă Fo
tografică al Republicii Socia
liste România.

Inginerul Silviu 
secretarul general 
ne-a oferit cîteva 
gătură cu problema care 
interesează.

La primul salon organizat 
în anul 1957 au participat 1180 
de autori din 48 de țări. Din 
cele 3 620 lucrări prezentate 
au fost acceptate 457 aparți-

Comănescu, 
al juriului, 
date în le- 

vă

nînd unui număr 
tori ; în 1959 au
I 098 autori din 41 
3031 lucrări ; în 1961, 1 281 au
tori din 45 de țări (4 023 lu
crări) ; în 1963 au expus 1 393 
autori (42 țări, 4 414 lucrări) 
iar în 1965 au fost prezenți 
1 742 autori din 49 de țări, cu

5186 lucrări dintre care au 
fost acceptate 635.

Salonul Internațional de 
Artă Fotografică al Republicii 
Socialiste România se organi
zează — o dată la 2 ani — sub 
patronajul Federației Interna
ționale de Artă Fotografică. 
Anul acesta va avea loc la 
București, în perioada 22 mai 
— 12 iunie și Cluj, 20 iunie —
II iulie. Președintele juriului 
este tovarășul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor. Fotografiile trebuie trimi
se, pînă la data de 15 februa
rie, pe adresa Asociația artiș
tilor fotografi, Căsuța poștală 
223 București 1. La expoziție 
pot participa și fotografi pro
fesioniști, individual sau în 
colectiv cu lucrări artistice. 
Sînt admise toate procedeele 
fotografice și nu se percep nici 
un fel de taxe. Juriul va acor
da celor mai bune lucrări 4 
medalii de aur, 8 medalii de 
argint și 16 medalii de bronz.

Cea mai bună participare 
colectivă va fi premiată cu 
„Cupa Asociației Artiștilor 
Fotografi".

Asociației
Vă dorim succes.

TRIBUNĂ DE EDUCAȚIE
Publicul cinelil, care simte 

nevoia unei minime culturi teo
retice și care trebuie obișnuit 
să vadă în film nu numai o 
anumită punctuație sau un a-1 
numit stil, cît mai ales să deter
mine partea sa interesantă azi 
și întotdeauna, sensul său pro
fund uman, a căpătat în ulti
mii ani gustul să și producă... 
film I

In țara noastră, ca urmare 
firească a existenței condițiilor 
prielnice dezvoltării unei cul
turi profund populare, au luat 
ființă In case de cultură, du

buri, cămine culturale, școli, 
zeci și zeci de cercuri ale ci
neaștilor amatori, cunoscute 
sub denumirea de „cineclu
buri". Ele aparțin Sindicatelor, 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Asociațiilor stu
denților și unor unilăți ale Mi
nisterului Invățămîntului — 
(școli, Case ale pionierilor). Ci
necluburile formate din stu
denți, elevi și oameni ai muncii, 
denumite, pe bună dreptate, 
pentru activitatea lor — cercuri 
de creație — își ajută membrii 
la însușirea cunoștințelor teo-

Geo Saizeicu

turistice, 
de scurt

racterul inedit pe care tre
buie să-1 aibă, cred eu, ori
ce seminar. Chiar și la în
ceputul studenției, seminarul 
trebuie să fie o dezbatere 
științifică.

M. H. Participăm ou o 
bucurie deosebită la semina- 
riile de istoria literaturii ro
mâne. Majoritatea se desfă
șoară sub forma analizei de 
text, făcînd apel la cunoștin-

la dezbatere, încerca 
deruteze preopinent» 

referiri la teorii ale fi- 
aspecte experimentale. A

R
SEMINAR

ticat, ci modul anost în care 
poate să decurgă, atît din vi
na referatului, cît și din vina 
celorlalți studenți care, ști
ind că va fi prezentat un re
ferat, nu se mai pregătesc și 
încearcă să facă față prin a- 
precieri generale sau „subtile" 
referiri superficiale de genul 
celor amintite.

L. G. Mie, neinteresante 
de-a dreptul mi se par acele 
seminarii care rămîn foarte a- 
proape de litera cursului, în
cearcă să-1 fixeze. Dar aces
tea sînt mai de grabă medi
tații școlărești, departe de ca-

țe bio-hibliografice, dar de
loc ostentativ. Cred că ase
menea seminarii — atît de li
teratură cit și de gramatică — 
ar trebui să aibă o pondere 
mai mare, întrucît ne 
mează mai aproape de 
țele Viitoarei noastre 
de profesor.

C. M. Succint, eu aș
că un semniar bun este ace
la de la care pleci cu un plus 
de inteligență, de cultură, 
înarmat cu mai multe cunoș
tințe despre viitoarea ta pro
fesie și aș exemplifica cu un 
seminar de materialism dia-

for- 
cerin- 
munci
spune

lecție. Discutînd tema „Spațiu 
și timp", în grupa de fizică 
teoretică din care fac parte a 
fost o adevărată întrecere. 
Fiecare coleg voia să contri
buie 
să-și 
prin 
zicii,
fost nu numai instructiv, ci și 
plăcut. Discuțiile au continuat 
pe stradă, la cămin. Cred că 
un bun seminar trebuie nu 
numai să-ți clarifice și sedi
menteze cunoștințele, ci să-ți 
pună și foarte multe proble
me, pentru a căror soluționa
re să citești, să discuți in con
tinuare cu colegii, să soliciți 
sprijinul cadrelor didactice la 
consultații.

. ♦
Oprim aici stenograma dis

cuției noastre, subliniind se
riozitatea cu care au fost re
levate preferințele studenților 
dar și importanța deosebită 
pe care o are studiul multi
lateral, pasionat al fiecărui 
student în parte și al tuturor 
la un loc, ca premiză a unei 
dezbateri de ținută universi
tară în seminar, cu maximă 
utilitate pentru formația pro
fesională și general intelec
tuală a viitorului specialist. 
Ni se pare util să continuăm 
discuția. Viitorii interlocutori 
vor fi cadre didactice, iar te
ma discuției : arta organizării 
și conducerii seminarului.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

retice și practice privind arta 
cinematografică, îi inițiază în 
crearea unor filme documentare 
tehnice, științifice, 
sportive și artistice
metraj, cu o tematică strlns le
gată și inspirată din viața și 
din preocupările colectivelor 
in mijlocul cărora activează.

Cinecluburile îndrumate din 
punct de vedere metodic și a- 
jutate de la bun început de 
către Asociația cineaștilor din 
România (prin specialiști, con
ferințe, simpozioane, schim
buri de experiență, lecții teore
tice și practice) au reușit să 
producă filme de scurt metraj 
inspirate din viața și preocu
pările colectivelor din între
prinderi, instituții, școli și fa- • 
cultăți, deosebit de interesante 
și utile. Astfel, cineclubul uzi
nelor „Oțelul roșu" a realizat 
filmul „Opt minute" care sub
liniază, în procesul de produc
ție al unei șarje, curajul și de
votamentul oțelarilor în acți
unea de înlăturare a unei ava
rii, iar tinerii din cineclubul 
sindicatului Direcției regionale 
C.F.R. Timișoara au reușit să 
popularizeze în rîndul munci
torilor cu ajutorul filmului 
„Lucrări mecanizate la calea 
ferată" (excelent realizat 1) me
tode noi în sudarea șinelor de 
cale ferată. Aceste filme, 
zionate cu mult interes în 
drul unităților respective, 
constituit un sprijin real 
activitatea lor.

Alte filme realizate de

vi- 
ca- 
au 
în

alte

cinecluburi au ca tematică pre
zentarea frumuseților orașului 
și regiunii respective, viața din 
fabrici și uzine, dezvoltarea u- 
nor unități agricole, organiza
rea timpului liber al oamenilor. 
Așa se face că cineclubul Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Baia Mare a realizat filmul 
„Baia Mare, ieri și azi“, iar ti
nerii cineaști amatori ae la U- 
zina „Tractorul" din Brașov 
au realizat „Duminică brașo- 
veană" — un scurt metraj care 
are ca tematică modul plăcut 
și atractiv în care oamenii mun
cii din localitate își petrec 
timpul liber ■, cineclubul Casei 
de cultură a studenților din 
București a realizat un reușit 
film despre „Vacanța studen
țească", iar cineclubul 
de cultură a 
Cluj a realizat, 
un film satiric 
dresa codașilor la învățătură. 
S-a constatat că, prin prezenta
rea filmelor create, s-au obți
nut și se obțin rezultate pozi
tive în procesul educației este
tice și al răspîndirii culturii și 
tehnicii cinematografice.

în același timp, din lipsa 
unor principii unitare de orga
nizare și Îndrumare, tn activi
tatea cinecluburilor s-au mani
festat și numeroase neajunsuri. 
Astfel, unele cinecluburi au 
elaborat din proprie inițiativă 
regulamente de organizare, 
iar cele mai multe ,,pro
duc' filme la lntlmplare, fără 
nici o utilitate practică $1 fără 
nici o semnificație artistică. Pe 
de altă parte, cu sinceritate

Casei 
studenților din 

printre altele, 
de efect la a-

La primăvară copacii se vor
BRAȘOV (de la 

dentul nostru)
In fiecare toamnă 

vară, grădinile și 
țării își îmbogățesc 
rul“ cu mii și mii de 
și arbori 
bunii
neapărat

corespon-

și primă- 
parcurile 
„inventa- 
noi pomi

ornamentau.- Dar 
gospodari nu așteaptă 

aceste anotimpuri

pentru a adăuga orașelor noa
stre un surplus de frumusețe. 
Specialiștii întreprinderii co
munale din Brașov au consi
derat această lună de iarnă, 
deosebit de propice lucrărilor 
respective. Ei au început ast
fel, pregătirile pentru trans
plantarea eu balot înghețat a

comuna
Dej. reg.

Flavia, 
36 raion

sînt fiice-

Seliștean 
Zalha nr. 
Cluj.

Izabela și Profira
le scriitorului M. Sadoveanu. 
Soția sa se numește Valeria.

trebuie spus că baza materială 
a cinecluburilor necesară 
lizării de filme este în 
parte necorespunzătoare.

In vederea înlăturării 
cientelor semnalate, cit și 
tru dezvoltarea și Îmbunătăți
rea activității cinecluburilor 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunea Tineretu
lui Comunist, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Ministerul Invățămîn- 
tului, Uniunea Asociațiilor Stu
denților și Asociația Cineaști
lor din România, studiind situa
ția existentă 
drumător al 
tori. Acesta 
generale ce 
plicate la condițiile specifice In 
care funcționează cineclubul, 
definește sarcina principală a 
acestei activități de cultură prin 
intermediul filmelor documen
tare, tehnice, științifice, turis
tice, sportive și artistice: 
popularizarea realizărilor regi
mului nostru, a frumuseților 
patriei, generalizarea unor me
tode avansate în procese de 
producție, in tehnica securită
ții muncii, să combată eventua
lele atitudini retrograde în 
muncă, societate, familie, fată 
de învățătură, filme care să 
contribuie la educația patrio
tică, etică și estetică a tineri
lor și maturilor, la îmbogăți
rea cunoștințelor profesionale 
și de cultură generală a aces
tora.

E de așteptat o preocupare 
mai susținută fată de aceste 
nuclee de artiști amatori căro
ra, In destule cazuri nu le lip
sește talentul, entuziasmul crea
tor. Treptat poate se va adău
ga acestor Însușiri, care merită 
aplaudate, existenta unor con
diții de lucru optime (aparate 
de lnat vederi, peliculă, mese 
de montaj etc.’. Vom putea 
probabil auzi cu plăcere de fes
tivaluri regionale sau republi
cane ale cineaștilor amatori și. 
de ce nu, și rie participări la 
festivaluri cu caracter interna
tional (în cadrul Uniunii Inter
nationale a Cineaștilor Ama
tori — U.N.Î C.A , a cărei mem
bră va fi In curînd și România).

rea- 
mare

defi- 
pen-

au elaborat un în- 
cineaștilor ama- 
conține indicații 
urmează să fie a-

trezi în oraș
1000 de molizi, carpeni, mes
teceni și alte specii din pădu
rile apropiate, în zonele noilor 
cartiere ale orașului chiar în 
primul trimestru al acestui 
an. Lucrările au început.

La primăvară, cînd copacii 
se vor trezi la viață, vor fi 
desigur surprinși de „pădurea" 
de blocuri din jurul lor.
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ZILNIC

AGROZOOTEHNIC
Spre sfîrșitul toamnei, după 

terminarea treburilor în cîmp, 
mulți dintre țăranii coopera
tori se adună din nou în săli
le de cursuri, redevin elevi si
litori ai celei mai largi din
tre școlile satului — învăță
mîntul agrozootehnic. Cît de 
folositoare, de necesare și de 
trainice sînt cunoștințele acu
mulate o vădesc înseși rezulta
tele obținute în cîmp sau în 
zootehnie. în uriașele labora
toare unde cunoștințele • acu
mulate găseâc acel „teren fer
til" al materializării. Exem
ple ? Destule. Să cităm cîteva 
din raionul Pitești.

Cooperativa agricolă din Go
lești. Părerile preconcepute 
cu privire la potențialul „ne
însemnat de fertilitate a solu
lui" au fost răsturnate și in
firmate de realitate. în reali
zările obținute s-a adăugat aici 
cîte ceva din hărnicia fiecărui 
om. din cunoștințele acumula
te de fiecare. Iar ridicarea la 
putere a tuturor acestor plu
suri a însemnat, în final, ob
ținerea cu mai mult de 2100 
kg de porumb și 540 kg grîu la 
hectar, cu 500 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată, 
pes’e cifrele planificate.

Șt aceeași apreciere o pu
te— face cu privire la succese
le cooperativelor agricole din 
Țițești. Racovița, Căteasca, Vă- 
ler.:. Chilia...

Vizitîndu-i acum pe frun
tași reîntîlnim Ia ei aceeași 
aiînță pentru învățătură.

La Țițești, de exemplu, lee-

£uimii Hosnu

tari si cursanți și-au concen
trat atenția spre studierea u- 

proMeme noi. 
lecția a VT-a a 
de la cercul 

plantelor de
21 de elevi (aproape toți 

lectorul,

LaȚȚ
Aeistăm 

anului 
„Cultu- 
cîmp“.

Cei
-ceri) împreună cu
:-.rinerul agronom Alexandra 
Ba!dur. căutau să înțeleagă în 
ce a constat ..secretul" obține- 
r de către cooperatorii din 

Ț Go’esti a unor rezultate supe- 
Ar-are lor Ia cultura porumbu- 

Pentru asemenea analiză, 
• lecția a fost completată cu ob

servațiile tovarășului Ion Du- 
culescu. președintele unității, 
ale secretarului comitetului 
U.T.C. care, imoreună, au fă
cut o vizită cooperatorilor din 
Golești. ..Ce nu am făcut noi 1 
Unde am greșit de am obținut 
o depășire de numai 1 300 
kg porumb la hectar ?“ se în
trebau cursanții. „S-a greșit — 
explica lectorul — la prașilă. 
Am întîrziat peste timoul op
tim. Din această cauză și re
zerva de apă a solului, la noi, 

"a fost mai scăzută. Acest ele
ment a creat, față de terenu
rile celor din Golești, un gol 
în hambarele noastre egal cu 
aproape o tonă de porumb la 
hectar". Lecția devine din ce 
în ce mal interesantă Se pro
iectează și un diapozitiv. ..Iată 
ce s-a petrecut în cazul cultu
rii noastre". Cursanții privesc 
atenți mersul sevei pe... arte
rele plantei. Se subliniază 
importanta irigațiilor. Desigur, 
nu se poate iriga tot terenul 
încă din primăvara acestui an. 
Cineva vine însă cu propune
rea ca apa de pe canale să fie 
suplinită prin montarea unor 
parazăpezi Care să rețină mai 
multă zăpadă pe solele încă 
neplanificate pentru irigare. 
„E tocmai ceea ce ne trebuie ! 
— a intervenit alt cursant. Să 
ridicăm în calea zăpezii stavi
le din garduri de răchită și 
bețe de floarea-soarelui". Ur
marea : inițiativa, însușită de

catre organizația U.T.C., a fost 
dusă la bun sfîrșit.

Dacă lecția „Cultura porum
bului" a necesitat la Țițești 
completarea sa cu experiența 
celor din Golești, apoi și cei 
de acolo au bătut la poarta ce
lorlalți. Scopul : să afle cum au 
obținut cei din Țițești, la cul
tura griului, 2 575 kilogra
me la hectar. Aici au aflat cum 
s-au dozat îngrășămintele chi
mice, cum au stîrpit buruieni
le folosind ierbicidele.

Dar învățămîntul agrozoo
tehnic nu se desfășoară la fel 
în toate unitățile. Nu peste tot 
există suficientă preocupare 
din partea lectorilor pentru a 
dărui cursanților cunoștințele 
noi pe care aceștia le așteaptă. 
La Dobrogostea, de pildă, te 
surprinde faptul că la cercul 
de creșterea animalelor în loc 
de șapte lecții — conform pla
nificării — n-au fost predate 
pînă acum decît trei. Care-i 
cauza ? Am fost tentați să cre
dem că dr. veterinar Marin 
Bărăscu, lectorul cercului, a- 
vea nevoie de timp mai mult 
pentru pregătirea unor expu
neri model. „Ași — îți spun 
îngrijitorii de animale. Ce mo
del ? Lectorul nostru citește 
din carte. De aceea nici nu 
prea ne ducem la cursuri. De 
citit, știm noi să citim și sin
guri". (Atenție, tovarășe doc
tor 1 Cu atît mai multă aten
ție, cu cit producția de lapte 
pe cap de vacă furajată în 
unitatea amintită nu a ajuns 
anul trecut la mai mult de 
1 000 litri de la fiecare vacă 
furajată). Același semnal și 
pentru lectorii din cooperati
vele agricole Valea Mărului, 
Călinești, Micești, Albota, 
Uda, unde lecțiile, neintere
sant predate, nu rețin atenția 
cursanților.

Discuțiile avute cu prilejul 
raidului, au reliefat și alte 
minusuri care nu permit o 
bună desfășurare a învățămîn- 
tului agrozootehnic. întreprin
derea cinematografică regiona
lă Argeș a procurat pentru în
vățămîntul agrozootehnic 89 
de filme documentare. Puține 
unități au încheiat însă con
venții cu aceasta, pentru ca 
filmele să fie prezentate în 
fața cursanților. Oare acest 
„amănunt" de organizare să fi 
scăpat Consiliului agricol ra
ional și Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole ?

în raionul Pitești studiază la 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă peste 1300 de cursanți, 
din care mai mult de două 
treimi sînt tineri, oameni dor
nici să-și însușească temeinic 
învățămintele agrotehnicii și 
zootehniei. Cum se răs
punde acestei dorințe ? In 
multe cooperative agricole, 
așa cum am văzut, prin felul 
în care li se predau cunoștin
țele și cum sînt atrași să-și 
spună părerea în rezolvarea 
unor probleme ale producției, 
tinerii devin colaboratori ac
tivi ai specialiștilor, susțină
tori entuziaști ai introducerii 
metodelor noi în practica 
agricolă. Acolo unde învăță
mîntul agrozootehnic e pri
vit ca o formalitate, unde 
se caută acoperirea evidenței 
din scripte prin adunarea cîtor
va oameni într-o sală de curs, 
și cunoștințele de specialitate 
ale țăranilor cooperatori sînt 
limitate, și metodele folosite în 
activitatea din cîmp sau din 
fermele de animale nu mai 
corespund necesităților actua
le, producțiile obținute fiind, 
în consecință, sub posibilități. 
La Dobrogostea, Valea Măru
lui, Uda, Călinești, Micești, 
Albota, lectorii, ajutați de către 
consiliile de conducere și or
ganizațiile U.T.C. trebuie 
învingă „obișnuitul", să I 
sească asemenea forme 
predare a lecțiilor care 
intereseze pe cursanți, să 
rețină atenția, să le stimuleze 
interesul pentru cunoașterea 
șl aplicarea noului.

să 
folo- 

de 
să-i 

i ie

ION TEOHARIDE

O partidă de șah este reconfortantă și in aceste zile premer
gătoare sesiunii examenelor studențești. In fotograiie un in

stantaneu de la Casa de cultură a studenților din Craiova
Foto; AGERPRES

Noul spital unificat din Suceava, al cărui exterior 11 vedeți 
în fotografia noastră, are 6 secții: de chirurgie me
dicală, obstetrică-ginecologie, pediatrie, O.RX, și oftalmo
logie, servicii de balneo-tizioterapie, laborator clinic, radio

logie etc.
Foto: AGERPRES

Valorificarea complexă
a materiilor prime

(Urmate din pag. I)

a fost înlocuită cu șpalt 
iar

box 
P.V.C. și alte materiale, 
talpa de piele cu cea de du- 
roflex, microporos, microdur, 
etc. La unele tipuri de încăl
țăminte corpul tocului confec
ționat din piele a fost înlocuit 
cu cauciuc.

— Trebuie să producem — 
arăta inginerul șef, Iuga 
Gheorghe — ceea ce ne cerc 
beneficiarul, ale cărui gusturi 
se schimbă. Vom avea 
mult in vedere faptul 
schimbarea 
schimbarea

mai 
că 

modei impune 
permanentă a

proceselor tehnologice, care 
trebuie verificate în prealabil 
pe baza unor cercetări știin
țifice. In munca 
cercetare ne-am 
punem la punct soluții 
ieftine pentru rentabilizarea 
anumitor produse.

Numeroase alte propuneri 
făcute cu ocazia adunării de 
dezbatere a sarcinilor de plan 
s-au referit la căile multiple 
existente pentru utilizarea 
complexă a materiilor prime 
și materialelor în spiritul in
dicațiilor 
P.C.R. 
1966.

noastră 
propus

de 
să 

mai

Plenarei CC. al 
din 21—23 decembrie

Șantierul naval 6ala(i
tUrmare din pag. I)

vom reduce consumul de metal, asigurind in același timp îm
bunătățirea performanțelor tehnice și de navigație ale na
velor.

— Vom asigura lansarea la apă înainte de termenele 
planificate in graficele de fabricație a tuturor navelor in me
die cu 10—30 de zile și livrarea cu 
a 3 cargouri la export.

In vederea realizării sarcinilor 
telor luate a fost întocmit un plan 
tehnico-organizatorice.

15—30 zile mai devreme

de plan și a angajamen- 
cuprinzător de măsuri

Exploatarea minieră Cavnic
(Urmare din pag. I)

Prin utilizarea cu indici înalți a mașinilor, agregatelor și 
instalațiilor cu care este înzestrată exploatarea și aplicarea 
unor metode înaintate în extracția și prelucrarea minereuri
lor, cheltuielile de producție vor fi diminuate cu 1 000 000 lei 
față de sarcina de reducere a prețului de cost pe anul 1987, 
iar productivitatea fizică va spori cu 1 procent peste sarcina 
planificată.

Conștient că angajamentul luat în întrecerea socialistă 
reprezintă cuvint de onoare dat în fața partidului, colectivul 
exploatării miniere este ferm hotărft să realizeze întocmai 
aceste obiective.

Zîmbete 
de mucava

(Urmare din pag. 1)
facvIUI* — eraa invocate prin
tre calitățile (ilmalui tentele Se 
istorie energia »i frumusețe* 
angelici a unei actrite In alte 
filme realmente talentată — ,1 
se pare că atft Discuțiile late
rale artei au creai aaora pre
judecata că orice încercare de 
evocare istorici este arii sau 
ci lupta dintre hine ,1 rin, ori
cum ar ti realizați, este tot 
arii. A»a se lnttmpll »I cu ti
nerii amintiți care nu vedean 
surogatul, galantarul cu trucuri 
mai mult sau mai puțin „istori
ce”, din canza ztmbetelor con- 
lectionale pe ecran ,1 drapate 
cu sau firi văluri. Ce departe 
stnt pasionalii spectatori al a- 
cestui gen de Ulm de marea 
artă a cinematografului este un 
lucru evident. Șl totuși ce tre
buie tăcut pentru a nu risca 
Înecul acestei categorii de spec
tatori In adlnclmlle de mucava 
ale supraproducției, in condi
țiile in care D.D.F.-ul va pro
grama și pe viitor alte filme 
asemănătoare ? Aici trebuie a- 
pelat la școlile de după școa
lă : la critica de film care, a- 
pllcată acestui surogat artistic, 
trebuie să minuiască bisturiul 
pamfletului, la renunțarea de 
către casele de cultură la con
ferințele incolore, la o emisiu
ne de televiziune mai puțin 
cochetă cu superstarurilc șl 
mai vitriolantă cu contratace- 
rile și, de ce nu, la citirea sub- 
textuală a afișului, se pare și el 
un atu comercial al D.D.F.-ulul : 
„Intrarea copiilor sub 16 ani 
interzisă”, puțin modificat : 
„Atenție, pericol de tnec (spi
ritual)". Pentru început, ar li 
toarte bine

(Urmare din pag. 1)

Național 
un turneu

urmă Teatrul 
Cluj a făcut 
Gherla. Maria a cunoscut 
lunci un tlnăr actor care f-a 
propus rolul de vedetă într-un 
film la televiziune In care 
și el urma să joace un rol. Au 
...urmat intllniri dese, discuții 
lunțți. într-o zi, acasă la ac
tor, viitoarea „artistă" îl fn- 
tilnește pe tinărul „regizor" al 
televiziunii Grigore Călina. 
S-au pus la punct ultimele a- 
mănunte. O jumătate de oră 
Mery a fost o adevărată ar
tistă. Pe urmă visul — clădit 
cine poate spune pe ce — s-a 
prăbușit. „Maestrul" Călina 
s-a dovedit a fl fizician la în
treprinderea „Electrocerami
ca" din Turda. De față la a- 
ceastă dezvăluire senzațională, 
Maria Mureșan a trăit foarte 
autentic rolul unei tinere fete 
deziluzionate. „Drama" ei este 
de neînțeles. „Eroina" noastră 
a căzut pradă unei vechi și 
acum mai rar întâlnite șarla
tanii. Cu toate acestea, la 
20 de ani, la această 
vîrstă atît de potrivită afir
mării, ea visează succese ușoa
re, uită că sînt mii de tineri 
care au devenit deja eroi în 
atîtea locuri din țară și se 
mulțumesc să rămână ano
nimi. Satisfacțiile lor zilnice 
le oferă modestia necesară u- 
nui asemenea act. „Eroina" 
noastră, nu s-ar împăca tn. 
ruptul capului cu așa o soar
tă. Ea vrea să devină artistă, 
vrea să cucerească ecranul, 
așa, ca într-o joacă. Iși închi
puie că e de ajuns să ai păr 
lung, ochii rimelați și să știi 
să fumezi.

înainte de a continua rai
dul nostru ne permitem să fa
cem o remarcă. Unii părinți

din 
la 
a-

.: e J i. ■ - */• 41 e ;

INFORMA TU

• Astăzi, pe pirtiile din îm
prejurimile Predealului se 
inaugurează sezonul oficial de 
schi. Specialiștii probelor al
pine se vor întrece pe Clăbu- 
cet în probe de slalom special, 
iar „fondiștii iși ro* disputa 
întiieta'ea pe Polițtoaci in 
probe’.e de 10 km seniori. 5 km 
senioare. 5 km juniori și J 
km junioare.

La start vpr fi prezenți 
fruntarii schiului din țara 
noart-ă. printre care Comei 
Tăbă-eș. Ku—. Gohn. Miha- 
ria Casapu. Ghec-ghe Cmcu, 
Dinu Petre. Mareeia Bratu.

*
• în turneul 

de hochei pe gheată 
„Cnpa er-.’’-:—4’ui" 
nara Cehosto»-:c.;ei s 
rep-ezer-c-iva S V.A. 
rul de 3-2 ;2-'i 5-1. 1 
ciul deeiș-^ car» va 
pe riuigctoa rea 
opsrne erh-.re'.e 
puncta) ți U.R 5 S

suedezi au obținut victorul 
cu «corul de 6-5.

★
• Turneu! internațional de 

șah de la Hastings s-a înche
iat cu victoria fostului campi
on mondial Mihail Botvinnik 
(U.R.S.S.), care-yi reeditează 
astfel succesul repurtat în 
această competiție în anul 
1961. De-a lungul întrecerii 
Botvinnik n-a pierdut decît o 
singură partidă la englezul 
Keene.

«eterna țtona! 
dotat eu 
sefeef*<i- 
înfecuț 
eu sco- 

■1). y.e- 
desemna 

competiției 
Canadei <4 

P’.il-C’e).

• 5 *a de hochei pe
ghaetâ a Sued.et î susținut la 
Orrteo uu meci de r-ezificare 

(fu compania erhîpri ceho
slovace Z K.L Br-.r Hoeheișf.i

*
• La Verona, in prezența a 

pește 5 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul internațional 
de rugbi dintre echipele Ita
liei și Poloniei. Rugbiștîî ita
lieni au repurtat victoria cu

de 6-3 (3-0).
*

• Echipa italiană de bas
chet Ignis Varese s-a calificat 
în finala .Cupei interconti
nentale' invingînd cu scorul 
de 79-70 (26-30) echipa Si- 
nunenthal Milano. în finală 
Ignis Varese va tnrîlni forma
ția Goodyear, campioana 

S.U-A., care a eliminat cu 
5*-52 echipa braziliană Corin- 
thias (Brazilia).

(Agerpres)

ACTUALITATEA
Calculator electronic

la laminorul hunedorean
Specialiștii de « 

Combinatei 
HuneJoara an ter.te» 
cw reiBÎUt hvae e» 
pf?nmen*ar*« j-- xx 
procedeu Tehnic - 
cm, 
prima dată ta tari ak 
Ia la Pitonii 
fabricate. Pro-*£ 
consfi fu 
tăieri!
comandă *•
feetnată de ciărc-
tator e!e*riroak 
intermedia! nor ia-

* tisul

auIn Editura politică 
apărut :

PRIVIRE 
, DEPUTATI- 
MAREA ADU- 

i.N 
POPULARE
tipărită în

de masă

LEGE CU 
ALEGEREA
T OR ÎN
NARE NAȚIONALĂ ȘI 1 
SFATURILE
Broșura a fost 

tr-jn tiraj

LA

it

PRIVIND PEN- 
DE ASIGURĂRI 

STAT ȘI

LEGE
SnLE
SOCIALE DE 
PENSIA SUPLIMENTARĂ
Broșura a tipărită 

tr-un timi de mas
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I
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I
I
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EL GRECO 
rulează la Patria (orele I0|
12.15. 14.30, 16,45. 19: 21.13).»

GOLGOTA — clnemaicop — 
rulează la Feroviar (orele
11.15. 13,30. 16, 18,30. " 
Flamaia (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.(5, 18,45. 21), 
Grivita (orele 9. 11,15; 13,30» 
16, 18,30, 21), Melodia (orala 
9. 11.15, 13 30. 16. 18,30. 21).

SANJURO — cinemaicop — 
rulează Ia Lucealărul (orele 
8,30. 11,
Festival (orele 8,30. 11. 
16. 18.30 21). Excelsior 
9,30; 11,45; 14, 16,15,
20,45). Modem (orele 9,
13.30 16, 18,30, 21).

CUMBITE 
rulează la Capitol (orale 9» 
11, 13.30. 15, 17, 19: 21).

NOTRB DAME DE PARIS — oină, 
mascop —

rulează la Lumin» (orele 9»
12.15. 18. 21).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Central (orele 8,45» 
11: 13.15: 15.45, 18,15; Xj.451, 
“■ ■ ■ " ll.Uf

9i
20.45), 
14.30»

(orele 
18,43: 
8,45s

Ia Lucealărul
13,30. 16. 18,30: 21),

13,30, 
(orei» 
18,30: 
11,15»

11: 13.15: 13,45, 18,15: 
Miorița (orele 8.43;
14,45. 17,45: 20,45) 

MOȘ GERILĂ
rulează la Union (orele 
15 30, 18-, 20,30), Doina 
11,30. 13,45. 16. 18,15. 
Gloria (orele 9,15, 11,30. 
16: 18.15: 20.301 
cărările junglei —

10,30» 
(orei» 

20,30), 
13,45»

CULE-

A 14-a S.M.T. in regiunea Argeț

Toma Caragiu ti Gina Patrichi tntr-un moment ilustrativ pen
tru realismul interpretării piesei „D-aie carnavalului’ In regia 

iui Lucian Pintilie

DUMINICA IANUARIE
8.30: Ora exactă. Cum va 

fi vrem«a ; 8,32 : Pentru noi 
femeile ; 9,15 : Bnisiune pen
tru eonii și tineretul școlar; 
11: Concert simfonic; 
Emisrnn» pentru sate; 
Magazin... duminical;
Telejurnalul; 19,20 : Interpre
tul preferat; 19,45 : Aventuri 
de vînăloare ; 20,15 : Baschet 
(masculin): Repriza a Il-a a 
întîlnirii dintre echipele Di
namo București și Royal An- 
derlechtoise (Belgia) din ca
drul „Cupei Cupelor" (Trans
misiune din- sala sporturilor 
Floreasca) ; 20,45 : Recital Lu
dovic Spiess ; 21,05 : Filmul 
artistic „Winnetou" ; 22,35 :
Cîntă Charles Aznavour ; 
22,50 : Telesport; 23,05 : Tele
jurnalul.

12 ;
18 :
19 :

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I

PE
SUL CIUPERCILOR — ÎNFLORIM 
ȘI NOI CU ȚARA

rulează la Timpuri Noi («el» 
0—21 In continuare).

RtDEM CU STAN Șl BRAN 
rulează la Giulesti (orele 15.30» 
18; 20.30). Bncegi (orele 9, 
11.15: 13 30; 15,45: 7. —
Tomis (orele 9- 11,15: 
16: 18.15 , 20,30).

MINUNATA ANGELICA — 
mascop —

rulează la Viitorul (orele ____
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
13.30. In continuare 16.
21)

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Buzești (orele
18. 20 30) Volqs (orala 9.30» 
12: 15.30: 18, 20.45)

BARBĂ ROȘIE — cinemascop — 
lambele serii)

rulează Ia Flacăra (orele 15.30, 
19 30), Floreașca (orete 9i
12.30. 16 19.30)

FANTOMELE SE GRĂBESC 
ratează la Vltan 
18, 20,15)

OMUL DIN RtO 
rulează Ia Cosmos 
18, 20.30), Munca
13.15 , 20 30). Progresul (orele 
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 fa
17, 20).

CIMARON — 
rulează la 
18: 20,15)

DIN TEBA cinema-

(orele
18,- 20.30),

13,30»

cine-

15,30»

830,
ta.30i

15.30,

(orele 15,30»

(orele 15.30» 
(orele 16»

Cotrocenj (orele 14»

cinemascop — 
Pacea (orele 15,45,

CEI ȘAPTE 
scop —

ruleaiS 
13. 15i 
Sirii I 
20,30)

TUNELUL — cinemascop — 
rulează Ia Popular (orele 15.30» 
18 . 20,30).

Îs Arta (orele 9, 11: 
17: 19, 21), Drumul 

(orela il> 15.30, 18»

(cel puțin în cazul tinerelor de 
ma» sus) renunță la un con
trol serios al propriilor copii, 
deși continuă să-i intreț-nă, să 
le dea bani pentru „călătorii", 
acceptă ca odraslele lor să nu 
lucreze nicăieri, să-și iroseas
că in zadar cei mai frumoși 
ani ai vieții lor. Avem de-a 
face cu o exagerată 
părintească al cărei 
este. în primul rînd, 
mentul „copiilor".

un

★

dragoste 
rezultat 

în detri-

ultimele...S-au terminat 
spectacole și oamenii se în
dreaptă grăbiți spre case. E

noștmță de-a prietenului meu. 
Am băut un șpriț — ne spune 
Eoaterina Tăulescu.

— Soțul știe ?
— N-am voie să beau 

șpriț cu un prieten ?
— E totuși tîrziu, soțul 

dv. o să fie neliniștit (trecu
se de orele 23).

— N-are cum. Se află in ar
mată. De altfel, vreau să di
vorțez.

Studentul
liniște.

— Locuiți
— Nu, la
— O să-l 

mâine se va scula de dimi
neață.

nu durează o viață, dar atît 
cit ține trebuie trăită la o 
înaltă tensiune; energia tre
buie investită, în primul rînd, 
in muncă sau învățătură ți 
în nesfîrșite ore petrecute 
restaurante, că o familie e 
lucru serios ți nu o joacă 
care o 
vrei, că 
azi înalte 
datoria să

dă semne de ne-

în
un
deranjați, poate

cămin ? 
prieten.

OTRAVA
o noapte obișnuită din cursul 
săptămînii, îi urmează o zi de 
muncă. Restaurantele se go
lesc. Dar nu toate. La restau
rantul gării aglomerația con
tinuă, dar nu pentru mult 
timp. La difuzoare s-a anun
țat plecarea ultimelor trenuri 
dinaintea miezului nopții. 
Printre puținii consumatori se 
află doi tineri. Să aibă 20—22 
de ani. In companie, o tînără 
parcă ceva mai în vîrstă de
cît ei. Tînăra poartă verighe
tă, semn că e căsătorită. Unul 
dintre băieți a pierdut trenuh 
(Șprițul a fost prea mare). 
Călătorul a plecat, pini la ur
mătorul tren mai are cîteva 
ore. Au rămas ceilalți doi : E- 
caterina Tăulescu, soră pedia
tră, și Gheorghe Munteanu, 
student în anul IV al Facul
tății de mecanică a Institutu
lui politehnic.

— Conduceam la gară o cu-

— In noaptea asta sînt sin
gur. Prietenul e plecat din lo
calitate.

Am asistat cîteva minute 
mai tîrziu la un moment pe
nibil. Gheorghe Munteanu nu 
avea făcută nici măcar muta
ția pe buletin la adresa unde 
vroia să înopteze. Urma 
primească o amendă pentru 
ceasta încălcare a legii.

— Vă rog să n-o faceți 
numele meu.

— Dar pe al cui ? întrebă 
un lucrător al miliției.

Răspunsul a venit
— Pe al părinților, 

nu am bani.
Am renunțat să-l 

trebăm pe viitorul inginer de 
ce nu locuiește în cămin, de 
ce nu învață pentru a înde
plini condițiile de bursă.

Am. putea vorbi aici de răs
punderile sociale ale tineretu
lui, despre faptul că tinerețea

să 
a-

pe

prompt • 
Știți, eu

mai în-

nu 
în 

un 
pe 

poți întrerupe cînd 
tinerețea iși asumă 
răspunderi, având 
fie la înălțimea Iot.

★

...A doua zi dimineața a- 
flăm că o studentă din anul 
I — Facultatea de filologie a 
fost surprinsă de colege fu- 
rînd. Ni se pare penibilă sim

pla alăturare a cuvintelor furt 
și student.

După masă, intr--o sală a fa
cultății, cîteva șute de știi» 
denți o priveau pe Mariana 
Mocanu, autoarea unor furturi 
repetate. A sustras de la co
legele din cămin diferite lu
cruri, nu pentru că ar fi avut 
nevoie de ele. M. Mocanu e 
bursieră și părinții îi oferă 
chiar mai mult decît are ne
voie. Mariana trebuia să sim
tă greutatea cîtorva sute de 
priviri, greutatea unor cuvin
te despre cinste, despre ideal. 
Și, n-a fost menajată. Am fi 
dorit, în acel moment, pre
zența în sală a părinților ei. 
Tatăl este medic, mama învă
țătoare. Nu știm cum ar' fi a- 
sistat la naufragiul moral al 
fiicei lor de 18 ani, la infir
marea valorii educației pe ca
re i-au dat-o. Mariana Moca
nu a făcut liceul în Cluj, deși

an 
ei

ir» 
că-

părinții locuiesc în apropierea 
Huedinului. In liceu se spune 
că n-ar fi avut nici o abatere. 
Și totuși lipsa de supraveghe
re din partea familiei, tocmai 
cînd se simțea mai mult ne
voia, posibilitatea de a face ce 
vrea au fost cauze care 
determinat dezechilibrul 
moral.

S-a ridicat în picioare 
fața colegilor în privirile
rora se putea citi indignarea. 
Și, totuși, Mariana n-avea 
lacrimi în ochi. A vorbit foar
te cursiv, ca la o ședință o- 
bișnuită, recunoscînd că a 
greșit, că se află intr-o si
tuație penibilă. Nu a înțeles 
că într-o situație penibilă se 
afla din momentul cînd și-a 
făcut planul primului furt, sau 
și mai dinainte: din momen
tul cînd în fața conștiinței ei 
a acceptat ideea furtului.

Gravitatea faptelor ei nu 
constă în suma delictelor co- 

; mise, ci în atentatul la con
știință, la calitatea, ei de stu
dentă. Acest act îi impune o 
dezbatere intimă cu ea însăși.

Naufragiul Marianei Mocanu 
este un rezultat al faptului că 
a rămas necunoscută colegilor 
ei, a fost neglijată de părinți, 
deși amîndoi factorii educa
tivi trebuiau să pășească din
colo de pragul situației bune 
la învățătură — indiciu 
spatele căruia s-a 
treptat alunecarea ei 
pantă periculoasă.

în 
produs 
pe o

Ne gîndim, scriind 
rinduri, la tinerețe, la 
title minunate oferite generos 
împlinirii ei, la faptul că fie
care dintre tineri trebuie să-și 
treacă propriile fapte ți in- 
tenții prin filtrele severe alt 
autorăspunderii.

aceste 
condi-
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entarii O Știri însemnări

pe spurt

împăcarea
Regele Moshoethoe al 

Il-lea, și Înverșunatul său 
rival, primul ministru Jo
nathan, fși vor face apari
ția în public împreună. 
După zile de Încordare, 
cînd vrăjmășia dintre cei 
doi devenise explozivă, ges
tul pare uimitor. Nu-i ex
clus ca, în fața curioșilor, 
să-și stringă mîinile sau 
chiar să se îmbrățișeze. Nu 
știm. Am aflat doar că re
gele și premierul său — 
protagoniștii ultimelor eve
nimente din Lesotho — s-au 
împăcat. „împăcarea" este 
în realitate o capitulare a 
regelui. Tinărul monarh, 
devenit prizonier în pro
priul său palat, s-a văzut 
obligat să cedeze exigențe
lor șefului guvernului. Par
tizanii regelui luaseră dru
mul închisorilor. Moshoes- 
hoe al II-lea se vedea în 
fața perspectivei iminente 
de a-și pierde tronul. Ii 
mai rămînea o șansă : cea 
oferită de Jonathan, care 
i-a propus să rămînă con
ducător al statului numai 
simbolic.

Păstrindu-și tronul, tînă- 
rul rege devine un figurant 
pe scena politică a țării 
sale. De altfel, se pare că 
prezența sa viitoare la Ma
seru se va reduce Ia... va
canțele școlare.. Majestatea 
sa își face in acest moment 
bagajele pentru a pleca 
peste hotare în vederea 
„continuării studiilor", li
nele surse pretind că el ar 
intenționa să se stabilească 
în Canada.

Monarhul și-a pus sem
nătura pe o declarație co
mună cu premierul Jona
than. „Regele Și primul mi
nistru cer tuturor partide
lor politice să recunoască 
că guvernul, legal constitu
it, are misiunea de a men
ține legea și ordinea și a 
ameliora economia, permi- 
țîndu-și, de aceea, să adop
te orice fel de măsuri" — 
se afirmă în declarația con
cepută ca o poliță în alb a- 
cordată premierului Jona
than. Șeful guvernului, om 
de încredere al rasiștilor de 
la Pretoria, a obținut ceea 
ce a dorit: să rămînă stă- 
pîn unic al țării și, even
tual, să-și „legalizeze" bru
talitățile.

împăcarea de la Maseru 
nu înseamnă sfirșitul crizei 
din Lesotho. Monarhul a a- 
bandonat lupta cu premie
rul. In țară rămîn, insă, 
forțe politice care se opun 
actualei orientări și care în 
fața represiunilor nu par 
dispuse să dezarmeze.

M. RAMURĂ

S-a remarcat cu îngrijorare că în ulti
mii 2ece ani s-a înmulțit numărul furturi
lor de opere de artă culminînd cu cel 
mai recent, dar și cel mai mare din cite 
s-au cunoscut pînă acum : furtul de la Ga
leria Dulwich din Londra. Ziarul „TIMES' 
încearcă o trecere în revistă a cazurilor 
care au făcut vllvă la .vremea lor.

Astfel în 1961 opt pînze de Câzannes, eva
luate la 730 000 lire, au fost sustrase dintr-un 
muzeu din Aix-en-Provence, iar apoi 
Muzeul de artă modernă din St. Tropez a 
fost sărăcit de opere remarcabile al căror nu
măr impresionant se ridică la 60 de lucrări. 
Același an 19G1, socotit anul celor cinci mari 
lurturi de opere de artă, a pus la grea încer
care răbdarea poliției și a criticilor de artă 
care căutau pictura Iul Goya, reprezentînd 
portretul ducelui de Wellington. Acest ta
blou fusese achiziționat de National Gallery 
din Londra numai cu 22 de zile înaintea comi
terii furtului, dar abia după patru ani el a 
fost găsit și asta din întîmplare, la un ofi
ciu de bagaje.

Anglia a cunoscut un furt asemănător în 
1962 cînd 35 de picturi tn valoare de 320 000 
de lire printre care erau lucrări de Renoir, 
Picasso, Monet, au fost sustrase într-o noap
te din O'Hana Gallery din Mayfair și aban
donate într-un depozit in Plaistow.

In Franța anul 1965 a fost marcat, spre sa
tisfacția tuturor de prinderea așanumițllor 
„hoți ai castelelor''. Cu această ocazie au 
fost recuperate multe opere de artă în valoa-

Chenare negre 
în cataloagele

de artă

re de 525 000 de lire. La acea dată i-au des
serts mijloacele ingenioase cu care operau 
hoții specializați In astfel de furturi, buni cu
noscători al reproducerilor fără valoare, dar 
mal ales „admiratori* ai operelor vechi. S-a 
pus atunci Întrebarea cum se poate lupta îm
potriva acestor răufăcători dibaci, care pe 
cont propriu sau pe scară internațională, sfi
dează legile. Răspunsul e greu de dat. ȘI 
furturile au continuat. In 1966, 18 desene de 
Fragonard si alte picturi tn valoare de 
730 000 de lire au fost furate din Muzeul de

LAOS. — Intr-o regiune septentrională, o subunitate a Ar
matei de eliberare națională în timpul unei acțiuni de luptă

Puternic atac al partizanilor 
la Holloway

.Noul an a deoutat tn Argentina pnn accentuarea instabi
lității politice și eco-oikte. Pe plan politic, numirea noului 
cabinet de către prețc-di-.tele Juan Carlos Ongania a provocat 
vii nemulțumiri in cerc rCe "-Uitare argentiniene. Unele 
cercuri politice citate de agenția France Presse, au afirmat 
cd generalii Pascual Piste- ui Enrique Ilauch ar intenționa 
să organizeze o lovi'arc de stat împotriva lui Ongania, vi
novat de a fi inc’-u« în noul g pe Guillermo Borda,
fort ministru de finanțe proetncia San Luts în timpul 
repiv.ului lui J’ian Peron. Potrivi; cercurilor militare, pre
zențe. lui Borda îr. țpt — ar cwsvitu: un pericol potențial 
pentru actualul guvern militar instalat cu șase luni în urmă 
prin fulăt*.-we«: lui Elin. De»p-e divergențele apărute în
tre irus-p- cc- .mndan;. militari jăptămînaiul de dreapta 
Correo de la Tarde arăta că acet’ea ar putea provoca o 
..cri-ă inter- ; . .Vemslrumi’-ile s-c_ accentuat odată cu des- 
tituirre P vC’î-': "î *> janețs» ăt comandant suprem al 
forțri-.r zrrr.ate. După ctr, se generalul Pistarini a
fost perto-ț; pr r.z-.pzl ir. opîrc'i-jîi^a răsturnării guver
nului preșid.'.te: j. A- Fiitz. Tot el a fost conducătorul 
rri>jmr:ra*v instaura* după a:-mta și care a predat pu
terea actual-'-.

Comentatori apredazâ ci in s.r-stale actualei încercări 
de forță de la Butrzos Airc? ’• c ’â lupta șentr-.i putere în 
cadrul diferitelor curapșe air snnacei «-gentiniene

In ceea ce privește r'uaric rr-nt-'i. în ciuda promi
siunilor făcute Ia instalarea : -’tt în ultimele Zuni
fenomenele de instabi'ftate au drrem.t — c: frecvente. In 
trei luni petos-ul 
(moneda naționa
li) a suferit două 
devalorizări. Intre 
1 iulie și 30 no
iembrie au fost e- 
mise 32,6 miliarde
de pesos reprezen- ’iviss neoromitatorde monedă aflată 3
în circulație. Pre
țurile la principa
lele produse au crescut cu peste 3C la tută. Guvernul a încer
cat o serie de programe care *d asigure .stabilizarea econo
mică", s-a făcut apel la creditele Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.). Pentru acordarea fmp-jmuturilor au fost 
impuse însă o serie de condiții. în acest context se prevede 
deznaționalizarea unor întreprinderi de sfat, avantaje sporite 
capitalului particular străin. Analizind ultimele statistici cu 
privire la situația economică a Argentinei, ziarul Clarin 
scria că „industria țării se concentrează tn mîinile marilor 
monopoluri".

în aceste condiții, era de așteptat ca măsurile care au 
lovit interesele salariaților să provoace înfruntări directe 
între guvern și populație. A crescut numărul și amploarea 
grevelor euprinzind aproape toate rw.urile economie: na
ționale. O intensitate deosebită :-j luat acțiunile studenți
lor și ale profesorilor din toete centrele universitare ale 
țării.

Introducerea în gure*n a - G_.Uermo Bc-da, peronist 
cu influență în mișcarea siscxală. e aprectatâ cc o încer
care a generaln'ui Or;--r-a dc a poloi: nemulțumiți-
lor. Numai că, această « con - la înăsprirea re
lațiilor din rfndu: colaborator-ior președintelui Onpania.

Pe fundalul actualei conji-tiL-r porwo-economîce, ob
servatorii întrevăd no; Isfr-nif-i căror finaț este greu de 
intrevătut. C’i atit mai ~.--t. cit i-. pofida încercărilor 
guvernului, mișcarea reve~.di-rr-.-e ,» pronunță pentru 
democ’atizarea vieții si pentru -ețenirea !« o fiață politică 
normală este in continuă creștere

IOAN TIMOFTE

Unități ale Frontului 
Național de eliberare 
din Vietnamul de sud au 
declanșat sîmbătă dimi
neața, după cum* relevă 
agenția FRANCE PRES- 
SE „un atac de anver
gură asupra aeroportu
lui american de la Hol
loway și a unui impor
tant post saigonez ve
cin, situat la 4 km est 
de localitatea Pleiku".

Forțele patrioților au reușit 
să pătrundă în perimetrul ae
roportului, distrugînd clădiri, 
elicoptere și avioane, mențio
nează aceeași agenție. Atacul 
patrioților a fost precedat de 
un bombardament cu mortie- 
re. Timp de 30 de minute pro
iectilele mortierelor au explo
dat în perimetrul de la Hallo
way. După această pregătire 
de artilerie, o puternică uni
tate a F.N.E. a atacat postul

1629 avioane agresoare doborite
HANOI 7 (Agerpres). în- 

tr-un mesaj adresat Comisiei 
internaționale de supraveghe
re și control în Vietnam, Mi
siunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei 
Populare Vietnameze denunță 
bombardamentele aviației a- 
mericane din 5 ianuarie, cînd 
au fost atacate zone populate 
și obiective economice din re
giunea Vinh Linh și din pro
vinciile Quang Binh, Ha 
Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, 
Thai Binh și Nam Ha.

Au fost de asemenea bom
bardate o serie de cartiere lo
cuite ale orașului Thai Binh. 
capitala provinciei cu același

„Legea Intra"
Afacerea Intra con

tinuă să preocupe 
cercurile oficiale din 
Beirut și să domine 
viața politică libaneză, 
în prezent, menționea
ză agențiile de presă, 
atenția guvernului este 
concentrată asupra 
proiectului de lege cu 
privire la reglemen
tarea situației bănci
lor, care eventual ar 
da faliment, cunoscută 
la Beirut sub numele 
de „legea Intra’.

Dezbaterea proiectu
lui de lege, informea
ză corespondentul a- 
genției France Presse, 
a provocat discuții a- 
prinse în cadrul reu
niunii de vineri a par
lamentului libanez, 

mulți dintre depe’Jrtl 
manifestindu-și opor - 
ția față de 
prevederi ale «cwm 
Astfel, reprezenta-
Asociației bănciicr >1 
sectoarelor economice 
au criticat artjcoHl 
conform căruia tribu
nalele. la cerere* gu
vernatorului bănc_. 
centrale, ar avea fa
cultatea de a re'-r?ci 
consiliul de ad~:n»«- 
trație al băncii fer
mentare. In urma re
zervelor formulate 
fată de proiecte!
lege, parlamentul, cu 
toată opoziția guver
nului. a hotărlt să nu 
procedeze la un vot 
rapid asupra ,,legii In
tra’, ci să amine pen-

saigonez însărcinat să asigure 
securitatea în jurul taberei 
americane. „Pierderile au fost 
foarte grele în rindul forțe
lor saigoneze", menționează 
A.F.P. care citează surse mi
litare americane. Tabăra mili
tară Holloway a fost atacată 
pentru prima dată de patrioți 
la 1 februarie 1965. De atunci, 
un alt aeroport a fost con
struit în aceeași regiune, dar 
tabăra Holloway posedă cele 
mai bune instalații pentru 
elicoptere. Atacînd acest pe
rimetru, patrioții sud vietna
mezi au reușit să lovească 
punctul cel mai concentrat al 
armatei americane și saigo- 
neze din regiunea Pleiku. A- 
genția Associated Press arată 
că „la Pleiku se găsesc cartie
rele generale ale corpului 2 
de armată de la Saigon si ale 
altor trei mari corpuri de ar
mată americane".

nume. în aceeași zi, avioanele 
americane au atacat ambar
cațiunile pescărești din zona 
de coastă a provinciilor Thai 
Binh și Nam Ha.

După cum cr.un;4 agenție 
V.N.A la 6 icr.uz- e unități 
ale Armatei Populare Vefia- 
meze din provinciile Th-sn-h 
Hoa și Yen Ba: au dobo’it trei 
avioane amerirsve. -u «varia: 
numeroase altele :: zu captu
rat o serie de p -c-ți-p-ra'

AstfeV ”'j"tării’ t! avi
oanelor americane doborîfe 
pînă în prezent pe terirrrtn? 
R D Vietasai se ndtr; la 
1 629.

debater.*.* arzprs *rc-
Kcees‘4 o.’- 

nare aprecia k cbser- 
▼OcrtJ de presă. «a 
pr?. >rat o sare ț
efervescent! Iîî ă*p«* 
tal* libaneza, unde sa 
observă în
tre opcn-aț:.» și- susți
nătorii prri^-ztu’iîi. A- 
«ocîsț!* băncilor dm 
Liban, scrie
Hayat’, a amenința: 
cî va declara grevă 
dacă lege* nu va fi a- 
sezdată

în același timp la 
Beirut continuă anche
tarea foștilor conducă
tori a: intrei. pentru a 
se preciza responsabi
litatea fiecăruia în de
clanșarea falimentului.

excepțională in CeylonStare
Inspectorul general al 

poliției ceyloneze a emis 
vineri un ordin prin oare 
sint interzise demon
strațiile și mitingurile, 
în toate localitățile din 
tară, in următoarele trei 
iile.

Hotărîrea a fost adoptată cu 
scopul de a preveni eventua

artă din Beaucon si găsite abia după ctteva 
luat tn Elveția.

Acestea ar fi unele din furturile de tristă 
amintire care s-au succedat tn ultimii ani dar 
șl mal dese sînt cazurile Înregistrate de co
lecțiile particulare care pot fi mal greu ■Pa
rate împotriva jefuitorilor lor. Rubens, Mu
rillo, El Greco dtntr-o colecție particulară din 
Melbourne șl apoi Van Gogh și Renotr apar- 
ținlnd nnei familii din San Francisco au luat 
destinații necunoscute spre disperarea pose
sorilor lor. De cele mai multe ori unele dintre 
opere slnt Intr-adevăr regăsite dar cine răs
punde pentru celelalte care, pierdute, deterio
rate, sau ascunse „bine* lntr-un tufiș, de 
exemplu, cum s-a întîmplat cn cele de la 
Dulwicb, lrustrează omenirea de bunuri șl fru
museți de seamă I Cataloagele de artă univer
sală înscriu tn chenare negre pierderile su
ferite, opinia publică e indignată, se iau mă
suri de protejare, de apărare, și totuși ca
zul Dulwich a dovedit că încă nu s-a făcut 
tot ce trebuia. Oare slnt necesari cite doi 
paznici pentru fiecare capodoperă 1 Așa, de 
pildă, au fost postați doi paznici In fața Gio- 
condet din Lnvru pentru a împiedica fotogra
fii amatori să folosească blitzul și a opri 
infinite curioase ale admiratorilor să atingă 
celebra ptnză.

Din nefericire, deocamdată, la concursul 
de inventivitate dintre protectori șl hoți cad 
victime tocmai operele de artă.

lele incidente care ar putea să 
se producă la 8 ianuarie, cînd 
se aniversează un an de la 
tulburările petrecute în Ceylon 
cu prilejul dezbaterilor par
lamentare pentru oficializarea 
limbii tamil. Cu acest prilej, 
în urma ciocnirilor dintre po
liție și demonstranți, au fost 
ucise numeroase persoane. 
Opoziția ceyloneză a decretat, 
anul trecut, ziua de 8 ianuarie
ca zi de doliu național.

Ordonanța poliției ceyloneze 
prevede ca în următoarele trei 
zile unitățile polițienești să fie 
tot timpul în stare de alarmă.

Totodată, la Colombo, a fost 
publicat un ordin al guverna
torului general al insulei, po
trivit căruia pe toată durata 
stării excepționale sînt eus- 
pendate alegerile pentru or
ganele municipale. Aceste ale
geri urmau să aibă loc la în
ceputul anului.

DISPARIȚIA
UNUI STRADIVARIUS

Colecționarul venezuelean de 
artă Manuel Pereira Carpio a a- 
nunțat poliția că din colecția sa a 
fost furată cea mai prețioasă pie
să — o vioară Stradivarius, cons
truită în secolul al 16-lea, și care 
este unul din puținele exemplare 
de acest fel din lume. Valoarea a- 
cestei viori este apreciată la circa 
20 000 dolari.

• Deputatul Juan Lugo din 
partea partidului guverna
mental liberal naționalist a 
cerut Ministerului Economiei 
al Nicaraguei să stabilească 
relații comerciale cu țările 
socialiste. El a arătat că eco
nomia Nicaraguei este ame
nințată în prezent din cauza 
dificultăților pe care produ
sele de export ale acestei țări, 
în special carnea, le întimpină 
pe piața nord-americană.

Congresul nicaraguaian a 
creat o comisie specială în
sărcinată să ceară autorități
lor nord-americane să revină 
asupra măsurilor de restrln- 
gere a importurilor de carne 
din Nicaragua.

• Extracția de c&rbune din Ma
rea Britanie a înregistrat anul tre
cut cel mai scăzut nivel din 1926. 
Potrivit datelor statistice, pînă Ia 
17 decembrie 1966 au fost extrase 
171,3 milioane tone, cu 13.2 milioa
ne tone mai puțin declt In perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut.

Congresul 
P. C. Francez
în noul Palat al Sporturi

lor din suburbia pariziană 
Levallois Perret continuă lu
crările Congresului al XVIII- 
lea al Partidului Comunist 
Francez.

De la tribuna Congresului, 
numeroși delegați, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.C.F., reprezentanți 
ai federațiilor P.C.F. au rostit 
cuvîntări pe marginea rapor
tului prezentat de Waldeck 
Rochet, secretar general al 
P.C.F.

Congresul a fost aalutat de 
șefi ai delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești.

în ședința de vineri după- 
amiază. a luat cuvîntul tova
rășul Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al Partidului Com uniat Ro
mân, care a rostit o cuvin tare 
de salut.

TANZANIA. — Aspect din 
timpul unei demonstrații 
antiimperialiste a studenți

lor din Zanzibar

TUNISIA. — Vedere a cir
cului roman El-Dliem care 
prin dimensiunile sale ri
valizează cu Coliseumul din 

Roma

• Frontul de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo) a dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că în ultimele zile 
un număr important de sol
dați din trupele colonialiste 
portugheze s-au alăturat de
tașamentelor Frelimo. Docu
mentul menționează că Frontul 
de Eliberare acționează acum 
pe tot cuprinsul țării. în pri
ma decadă a lunii decembrie 
patrioții din Mozambic au 
distrus șase care de luptă și 
au scos din luptă 30 de soldați 
inamici.

INIMĂ IN AFARA
CUTIEI TORACICE

• O fetiță născută la 24 
decembrie într-o localitate din 
apropierea capitalei Republi
cii Dominicane, Santo Domin
go, continuă să trăiască deși 
are inima situată complet în 
afara cutiei toracice. Fetița 
se află in prezent într-un 
incubator dintr-un spital din 
Santo Domingo. Inima și 
principalele vase sangu~- ale 
copilului funcționează perfect. 
El se alimentează normal, și 
funcțiile sale fiziologice sînt 
normale. Chirurgii intențio
nează să procedeze la o opera
ție pentru a plasa inima în 
cutia toracică.

O Ziariștii din Sao Paulo au or
ganizat o grevă simbolică de scur
tă durată în semn de protest îm
potriva noii legi a presei, înainta
tă recent Congresului de președin
tele Castello Branco.

Nou* lege, care limitează con
siderabil libertatea cuvîntului, ur
mează să fie condamnată $i la o 
mare adunare a lucrătorilor din 
presă, radio si televiziune ce va 
avea loc «ăptămîna viitoare la 
Brasilia.

Epilogul ?

O altă prețioasă părticică a adevărului asupra asasinării 
președintelui Kennedy > fost ferecată sub piatra funerară 
care indică într-un cimitir din Chicago mormintul Iui Jack 
Ruby. Scăpat prin complicate tertipuri judiciare de scaunul 
electric, ucigașul asasinului prezumtiv al președintelui s-a 
prăbușit in neant sub focul unui pluton de execuție implaca
bil — cancerul. Misterioasă moarte, după pieirea atîtor altor 
martori care ar fi putut, poate, intr-o zi să scoată la iveală 
adevărul. Căci oe se știe nu este decit. in cel mai bun caz, 
o latură — și nu cea mai importantă — a adevărului.

Ca viforoase informații a luat 
Ruby cu al în mormînt nu se va 
ști probabil niciodată. Pînă in cele 
din urmă clipe ale vieții sale, sub 
imperiul a cine știe ce jurăminte 
și amenințări, el a susținut că a 
acționat singur. O ultimă mărturie 
ce nu se îndepărtează de la ver
siunea cunoscută este înregistrată 
pe un disc pus în vînzare îndată 
după moartea lui Ruby. Discul 
este produs de societatea „Capitol 
Record', in contul căreia ziaristul 
Lawrence Schiller l-a interogat pe 
asasinul lui Oswald la spital, a- 
vînd microfonul unui magnetofon 
minuscul ascuns după reverul 
hainei.

întrebare : Cum ai ajuns Ia se
diul poliției ?

Răspuns : M-am dus la poștă 
pentru a încerca să expediez bani 
și, desigur, funcționarul mi-a luat 
banii. După aceea am plecat. Mer
geam pe stradă. M-a cuprins cu
riozitatea amintindu-mi că am vă
zut oameni adunați pe cînd tre
ceam pe Main Street îndreptîndu- 
mă spre poștă. M-am îndreptat 
deci spre localul poliției unde am 
văzut o mașină. Un agent stătea 
aplecat cu spatele la mine și vor
bea cu un alt agent. Tot ce am 
făcut a fost de a coborî în capătul 
de jos al planului înclinat și a- 
tunci s-a produs incidentul.

întrebare : Cînd ți-ai dat seama 
că s-a întîmplat ceva ?

Răspuns : Totul s-a petrecut în
tr-o asemenea confuzie, îneît îna
inte de a-mi da seama de ceea ce 
se petrecea, eram deja la pămînt. 
Polițiștii mă țineau la pămînt.

Întrebare : Ți-ai dat seama că ai 
făcut ceva ?

Răspuns : Totul s-a petrecut 
atit de repede I Nu-mi pot aminti

DUPĂ CONVORBIRILE 
CONDUCĂTORILOR 

NIGERIENI
• Deși, după convorbirile 

conducătorilor nigerieni pur
tate pe teritoriul Ghanei, Ya- 
kubu Gowon șeful guvernului 
militar de Ia Lagos, se arăta 
optimist în legătură cu viitoa
rea organizare a Nigeriei, de- 
clarînd că aceasta va rămîne 
unificată, guvernatorul militar 
al provinciei estice, Ojukwu, 
a afirmat cu cîteva ore mai 
tîrziu că întrevederile nu au 
reușit să schimbe punctul de 
vedere al provinciei sale, care 
se pronunță în continuare 
pentru un sistem confederal 
de guvernare. Această decla
rație făcută de colonelul 
Ojukwu a surprins opinia pu
blică nigeriană care primise 
asigurări că, tratativele au 
repurtat „un succes" și că li
derii nigerieni au ajuns la o 
înțelegere.

GREVA STUDENȚILOR
DIN DAKAR

• Greva declarată joi de atuden- 
tii de la Universitatea din Dakar 
continuă Ei cer modificarea re
gulamentului de ordine interioară 
și dreptul de creare a unei organi
zații studențești. Cauza imediată a 
declanșării grevei a fost refuzul 
guvernului de a recunoaște Uniu
nea studenților Universității din 
Dakar.

■ In urma ploilor torențiale care 
s-au abătut neîntrerupt în ultima 
săptămînă asupra regiunilor de 
nord și nord-est ale Malayeziei, îiș 
întreaga tară fluviile s-au revărsat 
provocînd inundații catastrofale. 
Sute de localități, relatează agenția 
France Presse, au fost acoperite de 
apă. Comunicațiile rutiere și fero
viare au fost complet Întrerupte, 

ceea ce s-a întîmplat din momeli, 
tul în care am sosit (In localul 
poliției) pînă In momentul tn care 
polițiștii m-au imobilizat la sol.

întrebare: Nu ai nici o amin
tire ?

Răspuns : Nu, dar știu că-mi ți
neau mîinile și mi-au înțepat una 
dintre ele pentru a-mi lua revol
verul.

Iată așadar, nobilul ,,răzbună
tor' în postură de epileptic în 
criză, împușcînd fără să știe cum 
și de ce tocmai pe cel mai prețios 
deținut al întregii poliții america
ne și al tuturor penitenciarelor 
din S.U.A.

întrebare : L-ai întilnit vreodată 
pe Oswald înainte ?

Răspuns : Nu 1-atn Infinit nici
odată înainte și nu-1 cunoșteam.

Atunci cum l-a recunoscut și de 
ce mina sa înarmată purtată de 
un creier bolnav nu s-a îndreptat 
spre altcineva î O întrebare fără 
răspuns.

întrebare : Știai, Jack, în ce mo
ment va fi transferat Oswald ?

Răspuns : Era cunoscut că va fi 
transferat la ora 10.

Cine mai poate crede dec! că o 
simplă iutimplare l-a adus pe 
Ruby la poliție ? Versiunea este 
atit de puerilă și de contradictorie 
îneît ea nu face decît să întrețină 
valul crescînd al neîncrederii în 
concluziile Comisiei Warren.

Cu moartea lui Ruby, dosarul 
judiciar al asasinării președintelui 
Kennedy trece în arhivă fără să 
se fi pronunțat măcar o singură 
condamnare valabilă. E de necre
zut, dar așa este. S-a »cris oare 
deja epilogul ?

I. M.

DOINA TOPOR
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