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Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer 
și Paul Niculescu-Mizil 
au plecat la Moscova

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Vineri dimineața, au părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru ai 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi

diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., vor face 
o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți tova
rășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Birlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru

Drăghici, Ilie Verdeț, membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Au fost de față, de aseme
nea, A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

MĂRIA

Pl/BLI
oil

de Ion Poscadi
inO carte există din clipa 

care scriitorul a așezat tocul, 
spre odihnă, un tablou s-a 
născut odată cu ultima tușe de 
penel iar un film devine el în
suși odată cu realizarea primei 
copii definitive. In toate aceste 
cazuri, ca și in altele, pentru 
ca operele respective să tră
iască, pentru ca ele să devină 
valori actualizate ele trebuie 
să circule, să se înfățișeze ju
decății hotăritoare a publicu
lui și a timpului. In nici un 
caz insă, cu excepția teatrului, 
publicul nu este participant di
rect la însăși geneza operei și 
în sensul acesta chiar coautor 
ai ei. A devenit, de altfel, un
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fapt aproape unanim recunos
cut in dicționare sau in lu
crări de specialitate semnate 
de mari oameni de teatru, că 
spectacolul nici nu poate fi 
definit dacă alături de textul 
dramatic, regizor, actori, pic
tor scenograf și uneori compo
zitor nu este adăugat publicul, 
a cărui prezență creează însăși 
ambianța vie în care cu fie
care reprezentație opera este 
recreată. De aceea, afirmația 
orgolioasă a lui Eugen lones- 
cu care susținea că el poate 
concepe un „teatru fără pu
blic" ni se pare evident ero
nată, iar încercările conștiente 
sau nu ale unor autori drama
tici sau regizori de a realiza 
un spectacol care să existe nu
mai „în sine" imposibile.

Situația de fapt ne obligă 
cred să discutăm cu cea mai 
mare seriozitate problema pu
blicului teatral, a felului în care 
se formează și a factorilor de 
care depinde însăși intervenția 
lui în reușita spectacolului. O 
recentă discuție despre dra
maturgia națională in coloa
nele „Contemporanului" a an
trenat cu folo9 autori drama
tici, directori de teatru și re
gizori, mai multe mese rotun
de și articole ale „Scinfeii" 
au discutat acuta problemă a 
folosirii potențialului nostru 
actoricesc iar cronicile curente 
încearcă mai mitlt sau mai pu
țin reușit să spună cîteva cu-

(Continuare in pag. a V-a)
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Construcția 
drumuri din 
Vrancei vizează rea
lizarea legăturii prin
cipalelor artere fo
restiere cu noile 
puncte de lucru și 
circuite turistice. Șo
selele din viitoarea 
rețea turistică 
Vrancei vor fi 
truite și parțial

Pe diferite 
unde există 

a

început construcția 
primelor cabane. Ast
fel de clădiri au 
prins contur lîngă lo
calitatea Nereju, la 
întîlnirea apelor Ză
balei și Herăstrăului, 
în punctul Galaciuc, 
pe Valea Streiului.

Paralel cu aceste 
lucrări, se refac și se 
amenajează unele 
dintre vechile trasee 
ce sînt cuprinse în

aria de dezvoltare 
turismului în această 
zonă. In total, aici 
se vor construi anul 
acesta 71 km de dru
muri noi, din care 
unele spre fundătu
rile neumblate 
Zăbalei, 
gru, 
pînă 
ților.

Pe 
îngrășăminte azotoase nr. 
1 din cadrul I.S.C.M. Cra
iova, s-au încheiat lucră
rile de construcție la cel 
de-al patrulea turn de 
granulare. Acest obiectiv 
realizat sub formă cilin
drică cu un diametru in
terior de 20 metri și 
înălțimea eficientă de 
44,13 metr! are o capaci
tate de peste 300 de mii 
tone a fost realizat 
metoda 
sânt.

Demn de reținut 
faptul că glisarea acestui 
obiectiv s-a realizat în- 
tr-un timp record — nu
mai 23 de zile.

^SCINTEII TINERETULUI

INTERSECTAT
A

MOSCOVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Silviu Podină, 
transmite : în dimineața zilei de 
17 martie, au sosit la Moscova 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și Paul Nicu
lescu-Mizil.

La aeroportul Vnukovo din 
Moscova, oaspeții români au fost 
întîmpinați de tovarășii Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Dmitri Poleanski, 
membru al Biroului Politic

■N CITEVA PUNCTE
Convorbirea noastră cu tova

rășul D. MEȘTER, primul se
cretar al Comitetului orășenesc 
Arad al U.T.C. s-a încheiat. Avem 
notate în carnete principalele ac
țiuni inițiate de comitetul oră
șenesc pentru creșterea contribu
ției tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Ne hotărîsem să 
mergem în cîteva uzine și să 
scriem despre ele.

— O întrebare, tovarășe prim 
secretar — intervine unul dintre 
noi. Am publicat acum doi ani 
un articol în care criticam fap
tul că la Uzina „Strungul" un 
număr mare de tineri nu-și rea
liza norma. Care este situația a- 
cum ?

— Exact nu vă pot răspunde. 
Să-l chem pe tovarășul secretar 
cu probleme economice,

— Cîți tineri avem sub normă 
la Uzina „Strungul" ? — pune

(De ce există la Uzina ,,Strungul" 
din Arad tineri sub normă ?)

întrebarea, ca un veritabil repor
ter, tovarășul prim-secretar (1).

Răspunsul întîrzie și de data 
aceasta. Este chemat, fiind la in
struire, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, Petru Pintea.

— Avem vreo 30. Poate chiar 
mai puțini.

Reporterul își amintește că la 
articolul publicat cu doi ani în 
urmă au sosit la redacție răs
punsuri — și din partea condu
cerii uzinei și a comitetului oră
șenesc U.T.C. — care promi
teau „o muncă permanentă pen
tru a-i ajuta pe tinerii care- 
nu-și reab’zaseră normele să in
tre în plutonul fruntașilor".

„...Să intre în plutonul frunta
șilor". O imagine, să recunoaș
tem, poetică. Care este cores
pondentul ei pe planul faptelor ? 
Situația muncitorilor rămași sub

plan în fiecare lună din anul 
trecut și din primele două luni 
din acest an o anulează însă din- 
tr-o dată. în februarie 1966 — 
50, în februarie 1967 — 64. Ci
frele înscrise între aceste date 
oscilează între 50 și 115 mun
citori aflați permanent sub 
normă.

Nu e vorba deci de un simplu 
accident, într-o lună, două. E 
vorba de un fenomen. Intr-o 
secție, în care lucrează peste 450 
de muncitori, rămîn sub normă 
lunar 50—100 de tineri. De ce ? 
întrebarea, oricît de ciudat s-ar 
părea, nu surprinde pe nimeni.

(Continuare in pag. a V-a)
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Popas in Poiana Brașov

C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Iuri Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., An
drei Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, și membri ai amba
sadei.

[cadran }
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DE CE „SCAPĂ1 UNII
CADRULUI EDUCATIV AL
Copiii, Inepuizabila bogăție 

umană a unei țări constitui» 
astăzi obiectul atenției și gri
jii atente din partea tu
turor instituțiilor statului no
stru, din partea fiecărui cetă
țean conștient de valoarea unei 
viitoare generații de construc
tori ai comunismului.

Formarea, educarea lor, por
nește, cum e și firesc, din 
familie și se continuă îmbogă-

țindu-se în școală șl în so
cietate. Acest prim factor de 
educație are însă, în această 
perioadă socială, un caracter 
contradictoriu ; cei care sînt as
tăzi părinți au crescut și au 
fost educați într-o altă epocă, 
mai puțin atentă la fenomenul 
educativ, la formarea și dez
voltarea generației tinere. în
temeiem astăzi familia pe baze 
noi, între care rolul primor-

dial îl are formarea unei ge
nerații sănătoase din punct de 
vedere moral și social, pregă
tirea ei aientă pentru a fi ca
pabilă să preia munca și re
zultatele părinților lor. Con
tradicția râmîne însă reală pen
tru O mare parle a familiilor 
și principiile educative cat» 
conduc părinții, conțin încl 
mentalități vechi, nedesprinsa 
de ignoranța și lipsa de respon-

ELEVI
ȘCOLII ?

«abilitate socială. Sînt părinți 
care nu înțeleg că pivotul dez
voltării armonioase a persona
lității copiilor stă în propriile 
lor concepții și atitudini de 
viață, în atmosfera familiei lor, 
in înțelegerea conșlientă a in
fluenței lor asupra urmașilor

De-o fi fost zi sau noap
te, de-o fi fost vintoasă 
atuncea sau mugur de 
primăvară n-aveam cum 
ști așa cum știm că din 
susul Moldovei au înce
put să mistuie, rldicindu- 
se cu incrîncenări spre 
cerul țârii, flăcările răs
coalei. La Fiămînzi, sat 
sortit să-și lege numele 
de această explozie de 
mînie cu pumnii strinși. 
sat cu poreclă de foame 
neagră moștenită prin vi
tregie cotropitoare, gene
rație de generație, locuri
le și oamenii ajunseseră 
Ia capătul răbdării lor 
tradiționale. Flăcările cu 
limbi nesățioase topeau 
cerul negru căzut peste 
capetele oamenilor. Flă
cările strigau in aerul fă
cut clopot, chemare oa
menilor ca-n alte vre
muri, cele ale lui Ștefan 
bărbat, la a-și face drep
tate. Dar nu cotropiri 
străine amenințau cu pof
te desfrinate oamenii și 
pămînturile ci alte guri 
fără fund aduseseră la 
sleire puterile oamenilor. 
Și ca-n nopțile de ridi
care întru apărare a legii 
drepte omenești — drep
tul de-a avea o patrie, — 
ca-n nopțile lui Ștefan 
s-a ridicat norodul sate
lor, „talpa țării" în apă
rarea altei legi tot atît de 
omenești, legea oamenilor

V, ARACHEL1AN
GALINA BADULESCU

(Continuare in pag. a ll-a)
(Continuare 

in pag. a V-a)
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Legenda spune că pri
mul om care s-a încu
metat să le smulgă zeilo< 
din Olimp fulgerele a 
fost Prometeu. Istoria — 
mai precisă — consem
nează că cel dintîi 
mînean care a
Copent rețeta preparării 
fulgerelor în laboratoarele 
încruntatului Zeus a fost 
Thales din Milet. Frecînd 
O bucată de chihlimbar, 
Thales a observat că pia
tra dobindește proprietăți 
Ciudate. atrage scame, 
iar dacă e apropiată de 
mină, provoacă mici scin- 
teieri urmate de pocni
turi — adevărate fulgere 
în miniatură. După două 
mii de ani, electricitatea 
scoasă din sfera zgomo
toasă a fulgerelor a fost 
domesttcită, iar Timișoara 
a fost primul oraș euro
pean luminat cu energia 
care se transportă prin 
firme numite conductori.

La toate aceste infor
mații de uz școlar ne gîn- 
dim atunci cînd, trecînd 
dincolo de firma cu ano
nimele inițiale l.C.P.E. 
(de pe Bulevardul Tudor 
Vladimirescu) ne dăm 
dintr-o dată seama că aici, 
cercetătorii au realizai un 
nou Olimp, numit pămîn- 
tenește „Institutul de cer
cetări și proiectări elec
trice" Ce se petrece în 
cele cinci secții și 35 la
boratoare ale sale P

Primul popas îl facem 
în laboratorul de acțio
nări electrice. Atenția rui 
este polarizată de dispozi
tivul pentru alimentare cu 
curent conținu a instala
ției, de foraj „ET75". Înlo
cuirea curentului alterna
tiv cu cel continuu prin 
folosirea amplificatoarelor 
magnetice duce la o consi
derabilă economie de ener
gie electrică prin înlocuirea 
rezistențelor. Pe masa da 
lucru a cercetătorilor, ca 
proiect imediat, se află un 
element similar, destinai 
instalațiilor de foraj cu 
sarcină de cîrlig de 200 
tone („E-200"), în varian
tă dublă : cu amplificatoa
re magnetice și tiristoart. 
(diode prevăzute cu un 
element de comandă).

Scurt interviu cu ingi
nerul Roman Pavel, șeful 
laboratorului materiale re
zistente :

— Cea mai importantă 
realizare a noastră este ar

ea plasmă de 
o 

temperatură de peste 
construit tn 

mijloacele

zătorul
10 kW care dezvoltă

-r 10 Q00°C, 
întregime prin 
institutului. El ne-a permis 
elaborarea unor soluții mo
derne în depunerile pelicu
lelor foarte subțiri (de or
dinul micronilor) a alumi
niului, wolframului, cu
prului etc. Procedeul s-a 
dovedit util ■— printre al
tele — în protejarea tran- 
zistorilor. Vn alt succes al 
tinerilor noștri cercetători 
îl constituie realizarea con
tactelor electrice sintetiza
te (rezultate din compri
marea pulberilor metalice). 
Rezultatul • redresori ou 
siliciu la nivelul tehnic 
mondial care vor fi fabri
cați de l. P R. S. — Bă- 
neasn

Adăugăm la cele de mat 
sus faptul că 400 elemente 
de redresare elaborate de 
l.C.P.E. funcționează deja 
în industrie, dintre care 
cea mai importantă pentru 
toți cei care folosesc tram
vaiele și troleibuzele este 
statia furnizată I.T.B Do 
roba.nți — eu o putere de 
1 800 kW. Realizarea a- 
cesteia este însă legată de 
activitatea cercetătorilor 
de la laboratorul de redra- 
soare al cărui șef este ing.

Dan Ion — fi pe care tl 
întrebăm : „De ce I.T.B.-uJ 
se plinge că n-are stafii 
de redresare suficiente r1-

— Noi am realizat pro 
totipul pe care l-am șt o- 
ferit l.T.B.-ulut. Restul 
este de competența indus 
triei. Tot noi am realizat 
prototipul unor redresori 
pentru încărcat acumu
latoarele locomotivelor an- 
tigrizutoase din mine, pre
cum fi redresorul instala
ției de forai".

Utilizarea energiei elec
trice industriale și casnice 
este de neconceput fără 
transformatoare.

— Este vreo noutate in 
acest domeniu ? — îl în
trebăm pe inginerul Cio- 
botaru Tiberiti:

— Preocupările noastre 
s-au centrat pe înlocuirea 
conductorilor izolați cu 
hîrtie prin cei izolați cu 
email. Rezultatul: gabarite 
reduse, economii de metal.

are toate avantajele e u- 
șor, ieftin, dispunem de 
cantitățile necesare. Pentru 
viitor, vom studia proble
mele legate de criotrans- 
formatoare. Acestea sini 
dispozitive de transforma
re care folosesc caracteris 
ticile de supraconductibi- 
litate ce apar la conductorii 
de aluminiu pur afluțt la 
temperaturi foarte joase.

Reușita experimentelor 
celor de la transformatoa 
re e legată de activitatea 
cercetătorilor din laborato
rul de materiale izolatoa
re. Prin inginerul Șonfelea- 
nu Mihai aflăm că izolatorul 
de email ideal care să re
ziste la toate solicitările po
sibile intr-un transforma
tor, a fost găsit In produ
sul polivinil formal, o ră
șină sintetică cu înalte 
calități. Cea mai dificilă 
operație, izolarea muchiei 
foliei de aluminiu a fost 
și ea rezolvată, constituind

vertiginos pe drumul cir
cuitelor imprimate. Insta
lația pilot realizată in in
stitut permite incă de a- 
cum realizarea unei canti
tăți apropiată de cererea 
de consum internă pentru 
plăcile destinate circuite
lor imprimate. Despre im
portanța rezolvării acestei 
dificile probleme tehnice 
(care ține de 
liei metalice, 
adeziv ferm, 
temperaturi, 
unui suport 
mare randament în înaltă 
frecvență) ne vom da sea
ma dacă ne gîndim că 
realizări similare s-au ob
ținut pînă acum numai în 
4—5 țări, toate avind o 
veche tradiție industrială. 
Pitorescul cel mai auten
tic l-am găsit la l.C.P.E., 
la Secția climatizări. In
giner Cserveny Iuliu ne-a 
introdus într-o lume necu-

realizarea fo- 
găsirea unui 
rezistent la 
fi fabricarea 
izolant de

• Ce temperatură are plasma ? • I.T.B. va avea stații de redresare
• Aluminiul și polivinilul formal • Pe prim plan circuitele impri

mate • De la tropice la cercul polar: 3 metri 1

O noutate o consti
tuie fi cercetările pri
vind înlocuirea conductori
lor clasici cu folia (foaie 
de metal) izolată cu email 
întrebuințarea foliei per
mite înlocuirea cuprului, 
— metal scump și defici
tar — cu aluminiul care

o performanță de valoare 
dacă ne gîndim că la ora 
actuală puține institute de 
cercetare i-au găsit soluția 
(S.U.A. și Japonia).

Aparatura electronică 
modernă, fie destinată in
dustriei, fie receptoarelor, 
(radio, televiziune) merge

Drumul kilowaților in două imagini: de la 
descărcările electrice spectaculoase la li
niștea și precizia laboratorului de încercări 

Fotografiile autorului

noscută: cea a criticilor teh
nicii. Ca și confrații lor, 
criticii de artă, criticii teh
nici supun judecății de va
loare creația semenilor. 
Aici se încearcă standar
dele și calitatea prototipu
rilor unor produse care ur
mează a intra pe piață. 
Verificarea se face atît in 
laborator cit și în condiții
le concrete în care apara
tul urmează să lucreze (îrt 
industrie, în mediul'Jtasnic 
etc). Pitorescul de care

(Urmare din pag. b)

Cîteodată, este greu să schimbi 
mentalitățile înrădăcinate de 
vreme, să ridici capacitatea de 
educare și modelare a unor 
oameni asupra eărora indife
rența unor alte vremi și-a lă- 
lăsat puternic amprenta, 
greu să „redesaoperi" în 
rinți calitatea lor de primi 
tori educativi. De foarte 
vreme, copii proveniți din 
fel de familii beneficiază însă 
de următorul factor de eduaa- 
ție : școala, menită să continue 
uneori, dar să și corecteze al
teori influența mediului fami
lial în care s-au născut și au 
crescut copiii.

★
Iată cîteva cifre : în primul 

trimestru al anului 1966 au 
fost anchetați de Procuratura 
din Iași un număr de 99 de elevi 
din școlile orașului, 80 la sută 
pentru furt și 10 la sută pentru 
vagabondaj. Fișa biografică a 
tuturor minorilor cuprinde, in
variabil, caracteristici ale pă
rinților, dezinteresare, familie 
dezorganizată, tată alcoolic și 
brutal, mediu familial imoral. 
Dintr-o asemenea atmosferă, 
copiii lipsiți de supraveghere 
și de afecțiune „evadează" spre 
ocupații și îndeletniciri antiso
ciale : fug de acasă, vagabon
dează, intră în anturaje du
bioase, furînd sau înșelînd. 
Dar în afară de calitatea lor 
de copii ai unor părinți ires
ponsabili, cei 99 de infractori 
sînt elevi, fac parte dintr-un 
colectiv școlar, sînt 5—6 ore 
pe zi sub supravegherea unor 
învățători și profesori. Cum 
se întîmplă ca școala să nu 
aibă nici o influență asupra a- 
cestora, să nu suplinească.

este

de- 
ast-

printr-o intensificare a muncii 
educative, carențele familiei 7

★
In primăvara anului trecut, 

elevii Franciso Stroiescu și 
Viorel Beldiman din clasa a 
Vin-a a Liceului „Costaehe Ne- 
gruzzi", împreună eu Simu 
Virgiliu, un tînăr de 25 de ani 
fără o ocupație precisă, au sus
tras din localul barului din 
strada Lăpușneanu sticle cu 
băuturi, țigări, ciocolată în va
loare de 600 lei. Au fost deseo- 
periți și dosarul a fost înaintat 
spre anchetă procuratorii. Gel 
doi elevi au continuat, să fie... 
elevi,- absolvind chiar, cele 8 
elase. Școala a aflat fapta lor 
tîrziu, în septembrie, cînd di
rigintele clasei a fost invitat 
la proces ea martor.

— La școală, își amintește 
tov. profesor Vasile Dumitriu, 
dirigintele clasei din care fă
ceau parte eei doi, — Beldt- 
man și Stroiescu nu puneau 
probleme deosebite, nu tulbu
rau orele, învățau mediocru... 
Lipseau foarte des, știam că 
aveau niște prieteni mai mari 
eu Gare intrau în localuri și 
restaurante...

Romeo Holban, acum elev 
în clasa a Xl-a B la același li
ceu a fost anchetat pentru «ă 
împreună eu Viorel Bălteanu 
de la Liceul „Mihail Sado- 
veanu" a sustras din înainta 
clubului sportiv „Voința" două 
amplificatoare După cum 
mărturisește băiatul, el și-a 
căpătat pedeapsa de la tată) său 
și se vede că întâmplarea a 
fost un incident regretabil și 
de nerepetat. Școala însă, nu 
știa nimic, nici organizația 
U.T.C.

Elevul Sima Constantin din 
clasa a IX-a a fost reținut de

referă insă. 
alt aspect al 

secției și anu- 
verificarea calități-

vorbeam se 
la un 
muncii 
me
lor utilajelor care urmează 
să lucreze în clima tropi
cală, boreală, maritimă 
etc. Intre camera în care 
sini încercate aparatele 
destinate a lucra la tropi
ce și cele care trebuie să 
funcționeze dincolo de 
cercurile polare sînt numai 
3 metri. Deoparte căldura 
umedă a pădurilor luxu
riante din junglă, iar din
colo frigul cel mai sever. 
La acestea mai trebuie 
adăugate camera cu ceață, 
camera cu atmosferă mari
nă, camera cu furtună de 
nisip (ca în Sahara), ca
mera biologică (in care 
diferite materiale sînt su
puse acțiunii unor micro
organisme, mucegaiului, 
ciupercilor etc.), camera 
cu radiații ultraviolete etc. 
In fiecare din aceste încă
peri produsele românești 
ce urmează a fi destinate 
exportului suportă un exa
men riguros, ceea ce face 
ca ele să fie preferate oe 
piața externă. Pe lîngă ca
merele amintite, în care 
procesul de uzură se rea
lizează amplificat, în con
diții de laborator, secția 
dispune de substații de 
cercetare în mediul ambi
ant natural. (La Agigea 
pentru litoral; Fundulee 
pentru mediul neinfectar 
rural; pentru mediul agre
siv acid la Fabrica de acid 
sulfuric Valea Călugăreas
că ; pentru subteran la 
Baia Sprie, la 0 adîndme 
de 800 metri; pentru de 
șert în Egtpt, pe malul 
Mării Roșii). Uneori sec
ția trebuie să rezolve pro
bleme cu totul neobișnut 
te. De pildă, în echipamen 
tul electric destinat cen
tralelor electrice din India 
barele da cupru care în 
mod curent nu se izolează 
(fiind așezate în locuri in
accesibile omului) trebuie 
totuși protejate pentru că 
se cațără acolo... șerpii 
care provoacă scurt circuit 
Pentru Egipt transforma
toarele trebuiesc construi
te în mod deosebit, pentru 
că acolo terenul fiind arid, 
nisipos și uscat, instalațiile 
clasice nu pot face „pri
ză" cu punctul nul la pă- 
mînt. Altădată secția a tre
buit să găsească soluții noi 
pentru pînza impregnată 
ctirauciuc deoarece în Ex- 
trefyitil orient pînzele cu
noscute in mod curent 
strit.:. -mîncate de termite

Zeci ți zeci de proble
me neobișnuite se pun și ( 
se rezolvă în laboratoarele 
secției de climatizări, fie
care din ele sporind pres
tigiul produselot ce poartă 
pe ele emblema „Fabricat 
în România".

ATANASIE TOMA

OGLINDA MINCINOASA
4 mi „FILM

V

Cil 0 FAIA FERMECĂJOARE“
De cîteva zile, studioul «i- 

nema’ografic „București" ne-a 
oferit spre vizionare „Un film 
cu o fată fermecătoare".

Tinerii spectatori așteptau 
cu interes acest film, anunțat 
ca fiindu-le dedicat, cu atît 
mai mult cu cît el urma să fie 
prezentat pe ecrane după două 
succese, „Dacii" și „Diminețile 
unui băiat cuminte". Ei ar fi 
dorit să găsească în acțiunea 
filmului o oglindă a năzuințe
lor și aspirațiilor tineretului 
nostru, să fie realizat într-o 
asemenea perspectivă. Din pă
cate filmul nu a răspuns unor 
asemenea legitime așteptări.

Ziarul „Scînteia tineretului" 
și-a exprimat la premieră po
ziția cu privire la această pe
liculă arătînd că este contra
făcută, escamotează realitatea, 
înedreînd 
tr-un caz 
trăsăturile 
ale tinerei 
mului, propunîndu-șl și reali- 
zîndu-și împlinirea dorințelor 
prin lene, imoralitate, sfidare 
și cinism, este prezentată in
tr-o ambianță plină de înțele
gere, care nu numai că justi
fică dar șl promovează un ase
menea mod de viață. întreaga 
galerie a filmului colecționea
ză personaje cu o, moralitate 
discutabilă ejare își afișează cu 
obrăznicie sărăcia afectivă, lip
sa de idealuri care legitimează 
compromisul, ridîcîndu-1 la 
rangul de precepte.

Ceea ce este în primul rînd 
criticabil în film este ideea pe 
care o susține. Spectatorului i 
se propune o formulă de viață 
inacceptabilă. El este pur și 
simplu îndemnat prin exem
plu) eroilor filmului să ducă o 
viață ușoară, să creadă că so
luția parazitismului social și 
moral îl poate îndrepta către 
Succese. în ziarul nostfu a fost 
criticată o asemenea concepție, 
subliniindu-se amoralitatea și 
falsitatea ei. S-a arătat totoda
tă că asemenea personaje tri
butare unor atari mentalități 
și cărora autorii vor să le acre
diteze atribute- pozitive sînt în 
flagrantă contradicție cu ade
vărata înfățișare a tineretului 
nostru, cu'ceea ce este de fapt 
tineretul în raporturile sale cu 
viața și societatea.

Prezentarea pe ecrane a a- 
cestei pelicule a stîrnit fireas
ca nedumerire a spectatori
lor, în special a celor tineri 
prin aceea că se încearcă sub
til să fie apărate concepții de 
viață reprobabile.

Fără îndoială, nimeni nu 
susține că în viață, în rându
rile tineretului, nu s-ar 
afla — 
umane 
propuși 
frească 
amintite mai sus. 
bine se cunoaște, 
personaje caracterizează tine
retul, nu ele reprezintă spiri
tul societății noastre. Față de 
aceste specimene, masa largă 
a tineretului, sensul general 
al evoluției noastre are o sin
gură atitudine : aceea de con
damnare vehementă și respin-

să semnifice prin- 
cu totul particular 
morale și spirituale 
generații. Eroina fil-

mai 
din păcate — și tipuri 

de categoria eroilor 
de film, care să nu- 
concepțiile reprobabile 

Dar, cum 
nu aceste

gere a oportunității existenței 
și rațiunii lor de a fi.

Idealurile meschine de viață 
în numele cărora acționează în 
film eroii amintiți, căile afir
mării personale 
concepții 
și efort, 
tineretul 
construit 
mului un tip parazitar, intitu
lat paradoxal „fermecător" și 
pe care fac eforturi, de loc jus
tificate, pentru a-1 prezenta 
spectatorilor simpatic și. deci, 
drept model. Ce spune filmul 
în definitiv ? Acceptați modul 
de viață al eroinei și veți reu
și în satisfacerea tuturor do
rințelor voastre, fie sociale, fie 
legate de profesie sau dragoste. 
Iar un asemenea îndemn, în 
contradicție totală cu ceea ce 
gîndește tineretul despre viață, 
este popularizat prin interme
diul celei mai răspîndite arte 
— filmul — dticînd la impli
cații nocive, la lezarea concep
țiilor tinerilor. Poporul nos
tru are și o zicală : „Merele pu
trede le strică pe cele bune”. 
De aceea, am fost surprinși de 
faptul că filmul nu șl-a făcut 
un punct de onoare în a de
monstra artistic că asemenea 
indivizi sînt respinși de mo
rala societății noastre, că even
tualele lor reușite sînt false re
zolvări sociale, temporale. în 
contradicție cu spiritul gene
ral al evoluției și afirmării a- 
devăratei personalități.

La redacția ziarului nostru au 
sosit scrisori ale unor tineri și 
colective de tineri muncitori, 
studenți, elevi, care își expri
mă profunda nedumerire penț- 
tru ușurința cu care scena
riul acestui film a fost încre
dințat producției, pentru fap
tul că realitățile de muncă 
și viață ale tineretului au fost 
prezentate printr-o optică fal
să. „Filmul acesta este o oglin
dă strimbă care discreditează 
tineretul și constituie in cele 
din urmă un act imoral — 
spun în scrisoarea lor un grup 
de tineri muncitori de la „E- 
lectroaparataj". Uzina de mase 
plastice, Uzina de pompe, Uzi
na' de mecanică fină, Fabrica 
cțș cabluri, „Electronica" și 
„Metaloglobus", toți elevî ai li
ceului seral nr. 15 din Bucu
rești : el sfidează. munca 
cinstită, aspirațiile ți preocu
pările noastre. Etica eroilor 
filmului, frivolitatea ți cinis
mul lor sînt incompatibile cu 
ceea ce constituie obiectul 
muncii educative pe care o 
desfășoară organizația V.T.C., 
cu profilul moral-spiritual al 
tînărului comunist".

Studenți ai Facultății 
limbă și literatură română a 
Universității București con
stată pe bună dreptate că : 
„lipsa de confruntare cu via
ța, generalizarea unor perso
naje cu restrînsă legitimitate 
reală, anemica prezență a re
plicii viguroase față de con
cepțiile și atitudinile discuta
bile ale eroinei, ale altor per
sonaje, fac ca de pe ecrane 
să se promoveze o filozofie 
de viață străină, diametral o- 
pusă eticii, moralei noastre in

opuse unei 
sănătoase de muncă 
sînt condamnate de 

nostru. Autorii au 
în cazul eroinei fil-

de

numele căreia învățăm fi ne 
străduim să ne formăm. Fata 
fermecătoare pe care au pre
zentat-o autorii a putut cel 
mult să fascineze Imaginația a- 
cestora căci devenind eroină 
centrală a fost privită cu prea 
multă înțelegere, ceea ce nu 
este altceva decit prezentarea 
unor concepții meschine. în lo
cul tinereței viguroase, roman
tice, responsabile, animate de 
idealuri înălțătoare se propune 
o ipostază pe sustragerea de la 
mutica perseverentă, pe accep
tarea cu o dezarmantă senină
tate a unor dureroase compro
misuri pe plan etic. Asemenea 
grave erori de concepție, o ase
menea viziune asupra vieții ti
neretului, artificiale probleme 
pe fundamentul cărora s-a în
cercat să se inalțe o construcție 
filmică, au făcut ca această 
peliculă dedicată unei teme 
ce ar fi putut să fie generoa
să — afirmarea talentului, gă
sirea vocației — să eșueze și 
intr-o nerealizare artistică".

Spectatorii s-au întrebat, ce 
este, de unde, din ce medii a 
fost adunată această lume a 
filmului ? De ce se pledează 
pentru un mod de a exista pe
riferic, îngust ?

Așa cum scriau multi, elevi 
și eleve ai liceului „Gh. Șin- 
cai". „fihhul pledează pentru 
o viață ușuratecă, trăită la in- 
timplare, fără perspective.

Eroina urmărește succese fa
cile și duce o viață incompa
tibilă cu etica societății noas
tre, mantfestîndu-și din plin 
frivolitatea, incultura și im
pertinența. Ea nu are nimic cu
rat, se iubește doar pe sine, 
dintr-un egoism pe care și-l 
cultivă cu o insistență demnă 
de o cauză mai bună".

Idei asemănătoare expun în 
scrisoarea lor și elevii liceului 
„Gh. Lazăr" care spun „Sin- 
tem convinși că numai prin 
muncă, stăruință și pasiune se 
pot realiza idealurile frumoa
se ale tineretului nostru ani
mat de dorința de a munci, de 
a învăța, de a se realiza prin 
eforturi fizice și intelectuale 
susținute, și nu prin renunțări 
și compromisuri față de pro
pria conștiință, față de pro
priile sentimente. Ne expri
măm satisfacția că numeroase 
publicații printre care „Scîn
teia", „Scînteia tineretului", 
„România liberă", „Informația 
Bucureșt.iului", „Luceafărul" și 
altele — au luat poziție critică 
față de acest film care nu poa
te fi recomandat tineretului".

Referitor la aceasta, tineri 
muncitori, elevi ai liceului se
ral nr. 15 remarcau: „Nu în
țelegem de ce „Contemporanul" 
prin cronicarul său Călin Că-

liman și televiziunea au elo
giat acest hibrid artistic. Elo- 
giindu-l și definindu-l ca fiind 
tipic tinerei generații, cum s-a 
încercat să fie prezentat, nu 
înseamnă oare că prin aces
te afirmații gratuite se pătea
ză profilul nostru moral, poli
tic și spiritual? Avem preocu
pări majore, o viață complexă, 
un viitor pe care îl nutrim și 
pentru care ne pregătim cu 
ardoare, sentimente și idea
luri înalte. înțelegem să mun
cim și să învățăm cit mai bine 
pe măsura puterii și entuzias
mului nostru, în semn de pro
fundă mulțumire pentru con
dițiile care ne sînt create. Știm 
să ne prețuim intre noi, să ne 
respectăm, să iubim ți să fim 
iubiți, să cinstim familia și 
virstnieii, societatea pe care o 
construim. Oare toate acestea 
n-ar putea constitui tema u- 
nui film despre noi Noi 
cei care adresăm, această scri
soare așteptăm și sintem con
vinși că talentații noștri scena
riști și regizori au toate con
dițiile să dea un răspuns po
zitiv legitimei întrebări 
care le-o adresăm 
lej“.

Unanimitatea 
critice dovedește 
de gîndire a tineretului 
tru. seriozitatea cu care el pri
vește și înțelege viața, cu care 
respinge tot ce este străin de 
felul său de a fi. Din cele 
exprimate în scrisorile primite 
la redacție de la cititori, din 
consensul general al opiniilor 
criticii de specialitate afirmate 
ferm în cele mai multe publi
cații, se desprinde ideea că 
„Un film cu o fată fermecă
toare" nu-și află locul în pei
sajul artei noastre, constituind 
o nereușită a cinematografiei, 
care aduce prejudicii muncii 
de educație a tineretului. Cu 
atît mai mult se impune, de 
aceea, constatarea regretabilă ' 
că forurile din conducerea ci
nematografiei, din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
nu au manifestat exigența ne
cesară în aprecierea acestui 
film si și-au dat cu ușurință 
avizul asupra intrării scenariu
lui în' producție și. mai apdi^A 
asupra difuzării sale în public. ’ 
De aftfel, nu este pentru pri
ma oară cînd în ziarul „Scînte
ia tineretului" — ca și în alte 
publicații — a fost criticată 
superficialitatea unor scenarii 
inspirate din viața tineretului, 
ușurința cu care se promovea
ză pe ecran filme al căror con
ținut poate avea o influență 
negativă în dezvoltarea și for
marea trăsăturilor morale și 
cetățenești ale tinerilor spec
tatori.

Tată de ce considerăm că este 
necesar să se întreprindă mă
suri mai hotărîte pentru evi
tarea unor asemenea eșecuri.

Succesele reale ale cinema
tografiei românești constituie 
tot atîtea argumente că există 
forțe și posibilități artistice 
pentru realizarea unor filme 
inspirate din viața tineretului, 
a patriei noastre, care să ogling 
dească veridic realitățile exil 
tente, filme care să ateste tot
odată reale virtuți artistice. 
Mai legitime decît oricînd, do
rința tineretului de a se reve
dea pe ecranele cinematogra
felor în filme inspirate din 
viața și activitatea sa trebuie 
să devină și pentru cineaștii 
noștri o datorie de onoare. Este 
un imperativ al vieții și al 
artei 1

pe
cu acest pri-

aprecierilor 
maturitatea 

nos-

DE CE „SCAPĂ" UNII ELEVI
CADRULUI EDUCATIV AL

organele de miliție. „Scutirea" 
se află, legal, în dosarele șco
lii. Nici un profesor, nici diri
gintele nu știe care a fost mo
tivul reținerii. Băiatul mărtu
risește, întrebat abia cu oca
zia anchetei noastre, că a fost 
o confuzie. Recunoaște doar că 
a fost prieten cu Beldiman și 
StroiesGU, autorii furtului de 
la „Bar-tutun cafea". De la 
Școala generală nr. 8, procura
tura a mai anchetat pe semes
trul al II-lea al anului 1966, 3 
elevi. Conducerea școlii nu are 
cunoștință de ei.

★
Nu este cazul să alcătuim 

aici o listă a atribuțiilor pe
dagogice ale școlii, ale îndato
ririlor ei dincolo de orele de 
curs, și nici să insistăm asupra 
necesității de a acorda o grijă 
sporită acelor 
rora familiile 
ență nefastă.

Dorim doar 
teva aspecte, 
sorii și organizațiile U.T.C. și 
de pionieri din școli să-și ex-- 
prime opiniile.

1. Formele de legătură ale 
școlii cu familiile elevilor ur
mează, de ani întregi, același 
curs ■ ședințele cu părinții, la

copii asupra că- 
lor au o fnflu-

să relevăm cî- 
invitînd profe-

care se discută situația la în
vățătură și disciplină, leetora- 
tele care inițiază și informează 
părinții despre metodele pe
dagogice. despre obligația lor 
de a educa fn spirit nou copiii, 
despre organizarea timpului de 
studiu și de distracție al co
piilor. în comitetele de părinți 
sînt atrași acei care se arată 
dispuși să facă această muncă 
obștească, părinți ai unor elevi 
buni și foarte buni, conștienți 
de la început de menirea lor 
educativă. Dacă, la invitația 
dirigintelui, părinții elevilor 
recalcitranți, indiseiplinați, 
care manifestă atitudini neco
respunzătoare nu vin la școa
lă, profesorii se deplasează 
foarte greu acasă la aceștia, 
foarte repede descurajați de 
indiferența sau de reala lipsă 
de timp a familiei.

Sînt foarte rare situațiile 
cînd în ședințele cu părinții 
„cazurile" mai deosebite, ca 
cele amintite, de exemplu, să 
fie discutate sub toate aspec
tele : influența anturajului 
copiilor, a exemplului părin
ților și mai 
acestor acte 
elev dar ți 
lui viitoare.

ales a urmărilor 
antisociale pentru 
pentru formația 

Asemenea elevi

f

sînt citați, adeseori cu reține
re și teamă de a nu se insista 
prea mult asupra unor exem
ple negative.

2. Se manifestă o doză de co
moditatea unor cadre didactice 
de a pătrunde mai adîno în 
cauzele care generează abate
rile elevilor, mai grave sau 
mai copilărești, de a-i suprave
ghea în special pe cei „recidi- 
viști" urmărindu-i nu numai în 
clasă, dar și în timpul lor li
ber. Nu se insistă cu suficientă 
autoritate a argumentului ne
cesității pe lîngă secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor 
populare să creeze în toate 
școlile semi-fnternate unde e- 
levii, care nu au în familie 
condiții prielnice de educare și 
de pregătire a lecțiilor, să poia
tă rămîne un timp mai înde
lungat în atenția pedagogilor, 
să se asigure la internate, mai 
multe locuri pentru copiii a 
căror situație familială neferi
cită (despărțirea părinților 
imoralitatea lor) îi determină 
să fugă de acasă și să vagabon
deze. Posibilități există, și aco
lo unde interesul școlii în rezol
varea unor astfel de cazuri este

ȘCOLII ? S-a developat un nou film... Profesorul E. Plăpceanu dă ex
plicațiile de rigoare pionierilor de la cercul fotografic

real, rezultatele sînt foarte 
bune. Elevul Liviu Coțoveanu 
din clasa a VI-B de la Liceul 
nr. 3 din cauza divorțului pă
rinților, a recăsătoririi mamei, 
fugea de acasă. El a fost inte
grat regimului de semi-intern 
și copilul a devenit disciplinat 
și «îrguincios. Elevul Ungurea- 
nu din clasa a X-a 
București pentru că 
porta certurile din 
fost, de asemenea, 
internat. Este necesar să se 
siste pentru crearea semi-inter- 
natelor și a internatelor mai 
ales pe lîngă școlile generale, 
pentru că statistica demons
trează că 80 °/o din copiii înre
gistrați ca infractori sînt între 
12—15 ani, deci, într-o perioa
dă cînd influența unor traume 
familiale ia formele cele mai 
grave.

3, Fiecare diriginte are, după 
cum se știe, un caiet de obser
vații asupra elevilor din clasă 
Răsfoind cîteva caiete am ob
servat că o bună parte din 
caracterizări sînt schematice, 
superficiale, reducîndu-se la 
date biografice și de tempera
ment aflate chiar de elevi și nu 
în urma investigațiilor psiholo-

D fugise la 
nu mai 
familie 
primit

su- 
; a 
în

In-

gice făcute de profesor. Nu se 
știe ce pasiuni, ce aspirații au, 
ce fac în timpul liber. Un car
net al unei diriginte din clasa 
a Xl-a conținea notații bana
le : elevul X vrea să urmeze 
politehnica, îi place fizica, al
tul medicina, sau literatura. 
Aceasta cînd se cere ca fiecare 
profesor să fie un pedagog 
capabil să realizeze o bună 
cunoaștere a elevilor, o atentă 
preocupare pentru viața lor 
de dincolo de orele de curs, 
pentru frămîntările și căută
rile lor, pentru a asigura un 
sprijin eficient în creșterea 
unei generații folositoare socie
tății.

4. Ajungem, în sfîrșit, la o 
problemă de pedagogie con
troversată. Spuneam Ia început 
că abaterile mai grave ale ele
vilor de la conduita socială, nu 
sînt, de cele mai multe ori, cu
noscute profesorilor. Lipsa de 
legătură a școlii cu organele de 
miliție și procuratură este evi
dentă și se impune de urgență 
stabilirea acestor relații Dar 
în școlile în care se află despre 
aceste „cazuri" ele rămîn în 
scripte. Problema este urmă
toarea : pot fi puse aceste aba
teri în discuția colectivelor de 
elevi ? Pot ele să constituie

prilej de dezbatere în organi
zațiile U.T.C., de exemplu ? 
Secția școli a Comitetului re
gional Iași al U.T.C. a fost in
formată asupra infractorilor- 
elevi dar nu s-a luat nici o 
măsură. Se argumentează, de 
către activiști 
că problema 
cu 
faptele 
lalți elevi ar fi tentați să pro
cedeze la fel, din spirit de a- 
ventură, să-1 ridice pe făptaș 
la rangul de „erou". Se pare 
însă că se subestimează, pe 
de-o parte capacitatea elevilor 
de a extrage învățămintele ne
cesare din greșelile altora, pe 
de altă parte se uzează încă de 
metode de convingere, de dez
batere cu elevii, formale și ine
ficiente, uneori prea moraliza
toare. Munca de prevenire a 
unor asemenea abateri nu tre
buie să rămînă teoretică, încăr
cată de fraze didactice și fără 
ecou, curajul de a spune lucru
rilor pe nume poate fi prile
jul de formare și educare a 
unei opinii sănătoase, necruță
toare în rîndul elevilor.

Invităm profesori și activiști 
ai U.T.C. să-și spună părerea 
asupra anchetei și a concluzii
lor expuse.

și profesori 
„este o sabie 

două tăișuri": aflînd 
colegului lor, cei-
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Promiteam în ancheta trecută — ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE 
DE... LUNI DIMINEAȚA — o revedere la bilanț. Iată-ne așadar, 
tot intr-o zi de luni, la ora cînd în cadrul comitetelor raionale 
U.T.C. au loc obișnuitele analize săptămînale. (Luni și nu simbăta, 
așa cum promisesem, pentru că am dorit să nu-i știrbim săptămînii 
unitatea, să oferim comitetelor U.T.C., Ia bilanț, prilejul unor ra
poarte cît mai substanțiale).

în măsura în care și această demonstrație va fi convingătoare, 
înțelegem că, deși noi ne vom opri, momentan, aici — comitetelor 
organizațiilor de bază, comitetelor raionale și orășenești respective, 
Ie revine misiunea de a analiza efectele bilanțului, și cercetînd cau
zele neajunsurilor semnalate să ia, în consecință, măsurile ce se 
impun.

face ca Intervențiile, 
sprijinul lor să se în
drepte acolo unde este 
mai multă nevoie. O do
vedesc de altfel, înseși 
rezultatele bune obținu
te de organizațiile U.T.C. 
de care răspund.

Dar calitatea

îndrumării ?

DUPĂ
0 SĂPTĂMINĂ,

Grivița roșie ? 
vă rugăm, pe la 
Avem necazuri

REVENIM
LA ANCHETA

NOASTRĂ

— Alo ! Comitetul ra
ional 
Veniti, 
I.R.A. 
mari.

Apelul telefonic s-a 
repetat de mai multe 
ori în timpul săptămînii. 
Și de fiecare dată i s-a 
dat curs cu promptitu
dine. „Avem intr-adevăr 
necazuri mari acolo cu 
disciplina" — a precizat 
si tovarășul 
MIHAIL ' ’ 
NU. Și, 
lucrează 
MARIAN 
cretar cu 
nomice 
raional, drept 
aproape în fiecare zi, ac
tiviștii comitetului raio
nal au fost prezenți a- 
colo : cînd un secretar, 
cînd altul, cînd instruc
torul comitetului orășe
nesc U.T.C., cînd toți

secretar 
MOLDOVEA- 

deși la I.H.A. 
și tovarășul 
ENICA, se- 

probleme eco- 
al comitetului

urmare,

TIN NICOLESCU, acti
vist al Comitetului raio
nal 30 Decembrie al 
U.T.C. Iși amintesc, de
sigur, și îndoiala noas
tră în legătură cu po
sibilitatea îndeplinirii 
obiectivelor propuse, cu 
modul în care vor fi re
zolvate. îndoiala s-a a- 
deverit pe deplin. La 
întrebarea noastră de 
bilanț, cum a realizat 
ceea ce iși propusese 
pentru săptămîna aceea, 
tovarășul Nicolescu a 
răspuns limpede :

— Am mers, am ve
rificat.

Incercînd să adîncim 
puțin discuția, să aflăm 
unde a mers, ce-a veri- 
fiact — mai ales ce-a 
făcut concret, la ce-a 
ajutat (după cum își 
propusese) — ne-am iz
bit de același imbata
bil răspuns : „Am mers, 
tovarășe, am verificat". 
Am avut realmente ne
plăcutul sentiment că 
discutăm de pomană. Și 
n-am mai insistat.

Pentru etapa urmă
toare, tovarășul Nico
lescu și-a propus din 
nou o mie și una de 
probleme. De la „mă voi 
ocupa de antrenarea și 
mobilizarea tinerilor în 
producție", „am să ini- 
țiez personal o acțiune 
de muncă patriotică", 
„voi ajuta la organizarea 
unei activități cultural- 
educative", „voi ajuta la 
pregătirea și voi parti
cipa la adunările gene-

șui Nicolescu, mai poate 
face față cu competență 
importantei, dar și gre
lei, calități de activist.

a-

zit în imposibilitate de a 
mai acționa cînd s-a vă
zut singur. Toate proble
mele pe care Ie avea de 
rezolvat au dispărut o- 
dată cu dispariția secre
tarei U.T.C.

Probabil problemele 
pe care și le propusese 
nu treceau nici ele pra
gul sediului comitetului 
U.T.C. Și dacă nici la 
organizația U.T.C. de la 
.moară nu l-ar fi întîlnit 
pe secretar ?

spus mai puține lucruri. 
Aceasta este însă cît se 
poate de firesc, odată ce 
prezența sa într-o orga
nizație de bază s-a limi
tat la simpla trecere în 
revistă a 
blemelor 
ție“ 
la

„tuturor pro- 
de organiza- 

sau la participarea 
o ședință.

con- 
din 

care

cu 
deo-

P.S. In urma an
chetei trecute am 
discutat cu tovarășul 
DUMITRU GHER
GHIȘAN, prim se
cretar al Comitetului 
orășenesc București 
al U.T.C. Și dînsul 
făcuse o vizită Comi
tetului raional U.T.C. 
30 Decembrie în
ceeași săptămină. Și 
dinsul discutase 
tovarășul Constantin 
Nicolescu și rămăse
se, in urma discuției, 
cu aceeași convinge
re ca a noastră. „I-am 
ascultat ce-și propu
sese să facă în orga
nizațiile U.T.C. de 
care răspunde. Am 
fost pus în fața unui 
plan 
toate 
cii 
Fără 
fără un principiu se
lectiv, fără acordarea 
unei atenții sporite, 
necesară probleme
lor mai importante. 
Și mai ales, fără să 
țină seama de speci
ficul muncii în orga
nizațiile în care 
urma să meargă. 
Aceeași vorbărie, de
magogie în ultimă 
instanță, îl caracte
riza".

Subscriem obser
vațiilor tovarășului 
prim secretar Dumi-

cu

care cuprindea 
aspectele mun- 
de organizație, 

discernămînt,

Tovarăși de la Baia 
Mare, vă sugerăm o 
experiență : ce-ar fi 
să încercați să-i înlo- 
cuiți într-o zi, intr-o 
singură zi măcar, pe 
secretarii comitetelor 
U.T.C. pe care le con
trolați ? Cum vă veți 
descurca atunci, fără 
„ghizi" ?

Ar fi interesant 
știut rezultatul.

Dacă o încercați
rugăm să ne scrieți.

de

vă

Mulțumit sau...

automultumit ?

Am remarcat, 
prilejul acesta, 
sebirea esențială care 
există între două no
țiuni : prezența și 
actul de prezență. 
Prezența secretarului 
într-o organizație de 
bază trebuie să în
semne sprijin con
cret in organizarea 
unei acțiuni, prezen
ța sa in mijlocul ti
nerilor trebuie înțe
leasă ca o 
re directă, 
rezolvarea 
lor ce se 
acel moment in acti
vitatea organizației. 
A face „act de pre
zență" este egal cu a 
te mulțumi cu mai 
puțin : participarea 
în prezidiul unei șe
dințe sau alteia, sim
pla urmărire a pro
blemelor din birou, 
din hirtii, la supra
față. Adică, de cele 
mai multe ori, o sim
plă convorbire cu se
cretarul comitetului 
U.T.C. respectiv.

participa- 
activâ, la 
probleme- 
impun in

trebat-o, de pildă, dacă 
în ultima vreme a avut 
de rezolvat probleme 
mai deosebite.

— Bineînțeles, a 
firmat dînsa. Una 
ele ar fi modul în
înțeleg unii tifieri de Ia 
„finisaj" să se achite de 
sarcinile profesionale. 
Am avut cazuri cind. din 
neglijență, din lipsă de 
supraveghere atentă, 
s-au stricat sute de metri 
de material. Pentru a- 
cești tineri ne-am gîn- 
dit să organizăm o adu
nare generală la care să 
invităm și părinții celor 
în cauză. Am avea ne
voie insă să ne sfătuim, 
să discutăm mai amă
nunțit intențiile noastre 
cu cineva de la raion.

Probabil pentru a ve
ni în întîmpinarea ace
stei dorințe și necesități, 
secretarul Comitetului 
raional Grivița Roșie, 
tovarășul Aurelian Po
pescu, își planificase cu 
o săptămină în urmă o 
deplasare la „Dacia". 
Dar, n-a făcut-o. Să ve
dem de ce :

— Pentru a cunoaște 
mai temeinic probleme
le consider că trebuie să 
consult părerile maiștri
lor, ale tinerilor. Vreau 
să merg împreună 
secretara U.T.C. de 
„Dacia" prin secții 
să discutăm la fața 
cului cu tinerii.

Perfect logic, adăugăm 
noi, însă deocamdată 
toate acestea există nu
mai în intenție, tovară
șul Popescu n-a izbutit 
deloc să treacă pe la 
„Dacia". Cum n-a izbu
tit să facă în februarie 
niciun alt activist al co
mitetului raional U.T.C. 
iar adunarea 
este amînată 
lună la alta, 
ce unii tineri
să irosească nestinghe
riți materialele.

cu 
Ia
Și 

lo

Consemnăm citeva 
fapte menite să lumine
ze o altă fațetă a pro-

Dintr-o asemenea con
vorbire, desigur, nu poți 
afla mai mult decît că

„ZIUA BUNĂ SE CUNOAȘTE DE.. LUNI DIMINEAȚA*
Primele constatări ale 

bilanțului au fost de na
tură să bucure. Ele au 
venit să certifice dezi
deratul că, în activita
tea lor, mulți activiști 
U.T.C. au știut clar ce 
au de făcut, asupra că
ror probleme — mai 
importante — trebuia 
să-și îndrepte eforturile. 
Din modul în care au 
acționat a rezultat con
secvența cu care au ur
mărit rezolvarea acestor 
probleme, aspectele asu
pra cărora trebuie insis
tat în continuare.

Așadar, săptămîna de 
care ne-am ocupat în 
ancheta trecută n-a fost 
pentru aceștia un obiec
tiv izolat, de urmărire 
singulară, ci unul core
lat cu activitatea des
fășurată pînă aci, înlăn
țuit în perspectiva mun
cii de organizație.

Cîteva asemenea as
pecte am consemnat și 
noi.

In cadrul discuției cu 
cei patru secretari ai Co
mitetului raional 30 De
cembrie ajU.T.C., tova
rășa " ~ 
STANTINESCU, ; 
tară cu probleme 
școli, a vorbit cel 
puțin.

— N-am 
merg în

la bilanț. „S-au desprins 
cu acest prilej — ne măr
turisea dînsa — conclu
zii prețioase, învăță
minte bogate pentru ac
tivitatea organizațiilor 
U.T.C. din școli".

O acțiune la care, de 
asemenea, subscriem.

alegerea cîtorva proble
me mari, pe care să le 
poți studia și epuiza — 
atunci cînd îți propui 
să-l inițiezi pe cineva în 
muncă.

Secretarul este în 
acest caz un profesor și, 
ca orice profesor, tre
buia să aibă un „plan de 
lecție" amănunțit, judi
cios întocmit, care să 
țină seama atît de con
ținutul problematicii ur
mărite, cît și al metodo
logiei corespunzătoare.

O viitoare deplasare 
prevăzută și aceea în 
„planul de lecție" ar fi 
avut menirea să elucide
ze alte aspecte și așa, 
oină la urmă, proaspă
tul activist se familiari
zează cu întreaga mun
că.

Am cercetat și planul 
de muncă al tovarășului 
Pitrop. Erau trecute, a- 
colo, toate obiectivele 
organizației U.T.C.: mo
bilizarea tineretului 
realizarea 
producție, 
„sub toate 
întrecerea 
etc — fără o perspectivă 
clară asupra probleme
lor majore, asupra mo
dului în care va interve
ni cu ajutor. Mărturi
sesc că am avut pe mo
ment impresia că planul 
a fost copiat, cuvînt cu 
cuvînt, după cel al to
varășului Nicolescu. 
Prea semănau leit în
tre ele, prea le caracte
riza același formalism.

■la 
sarcinilor de 

disciplina 
aspectele ei“, 
socialistă etc.

Eficient,

cu competență

generală 
de la o 

în vreme 
continuă

EUGENIA CON- 
secre- 

de 
mai

săreușit 
organizația 

U.T.C. de la Liceul „Mi
hail Sadoveanu" decit o 
zi, din cele două propuse. 
(Cealaltă zi a trebuit să 
stau la raion, la instru
ire). Am căutat, însă, ca 
această zi s-o folosesc 
deplin. Vă spuneam data 
trecută că voi urmări o 
problemă delicată aici: 
suprapunerea unor teme 
de dirigenție cu altele 
dezbătute în adunările 
generale. Am consultat 
părerea multor diriginți 
(tematica adunărilor ge
nerale o cunoaștem deja) 
căutind să restabilim di
ferențierea dintre activi
tatea acestora și cea a or
ganizației U.T.C. Mi-am 
format o imagine exactă 
(nu numai în urma aces
tei deplasări ; 
școală m-am 
mod deosebit 
timp) am dat
precise comitetului și bi
rourilor U.T.C. In curînd 
va avea loc in școală o 
adunare de partid, des
chisă, la care am fost 
invitată să particip. îmi 
voi exprima, cu acest 
prilej toate observațiile. 
Subscriem fără comen
tarii.

preocupările 
după orele de mun- 
Am constatat lucruri 
tocmai plăcute. Tine- 
nu au în dormitoare

de această 
ocupat în 
în ultimul 
îndrumări

★
O acțiune interesantă 

am reținut și din carne
tul de lucru al tovară
șei VALERIA JULA, se
cretară a Comitetului 
orășenesc U.T.C. Baia 
Mare. Două zile din 
săptămîna precedentă 
fuseseră afectate efectu
ării unui raid — anchetă. 
Un colectiv larg sub în
drumarea dînsei, a 
cercetat în cîteva 
școli generale și tehnice, 
licee, internate, cluburi, 
cofetării, restaurante, 
urmărind probleme de 
muncă și viață ale ele
vilor, modul cum își pe
trec timpul liber. Luni 
dimineața tovarășa Jula 
urma să se întîlnească 
cu membrii colectivului

La Comitetul raional 
Lenin al U.T.C. am stat 
de vorbă cu doi instruc
tori. I-am rugat să ne 
răspundă la două între
bări : De ce problemă 
v-ați ocupat în mod deo
sebit săptămîna trecu
tă ? Sinteți mulțumit de 
felul in care ați rezol
vat-o ?

Iată răspunsurile : 
DUMITRU SAVA : 
„M-am ocupat mai 

mult de organizația 
U.T.C. a tinerilor din 
întreprinderea de repa
rații și construcții raio
nală. Problema nr. 1 
care se impunea atenției 
o constituiau aici condi
țiile de viață ale tineri
lor din cele două cămi
ne. Am stat mult timp 
printre ei, am căutat să 
le cunosc 
de 
că.
nu 
rii
o masă la care să scrie 
măcar o scrisoare (nu 
mai spun că foarte 
mulți sint elevi la liceul 
seral), o bibliotecă. Lip
sesc, de asemenea, posi
bilitățile unei recreări, 
deși acestea ar putea e- 
xista. Nu există un șah, 
un aparat de radio. (In 
schimb la sediul comi
tetului sindicatului stau 
două televizoare). La u- 
nul din dormitoare exis
tă o sală care ar putea 
fi amenajată club. Cu 
puțină bunăvoință, lu
crurile s-ar îl putut de 
mult îndrepta. Am dis
cutat cu tovarășul secre
tar al organizației de la 
partid, care ne-a promis 
sprijinul. Deocamdată, 
însă, nu sint mulțumit 
pină cind nu se va rezol
va această problemă. 
Săptămîna viitoare voi 
merge împreună cu to
varășul secretar al orga
nizației de partid să dis
cutăm cu tovarășul di
rector al întreprinderii. 
Sint convins că vom 
reuși să facem un lucru 
bun".

EUFROSINA PĂDU
RE :

„In organizația U.T.C. 
de la Fabrica de stofă 
de mobilă, ca și in alte 
unități industriale de 
care mă ocup, se discu
tase — în adunări ge
nerale, cu alte prilejuri 
— despre întărirea dis
ciplinei in producție, 
sarcină însemnată stabi
lită de Plenara C.C. al 
U.T.C. din ianuarie a.c. 
M-am ocupat, in această

CE ARATA
BILANȚUL

normă, 
ei la co- 
personal 
timp in 
locurile 
cercetat 
străduit

săptămină de acest as
pect. Ce-am constatat ? 
In ianuarie, 27 de tineri 
au rămas sub 
S-a discutat cu 
mitetul U.T.C., 
am stat mult 
mijlocul lor, la 
de muncă, am 
cauzele, m-am
să-i ajut, să-i sfătuiesc. 
Rezultatul ? In februa
rie numai 9 tineri (din 
cei aproximativ 400, ciți 
lucrează in fabrică) n-au 
reușit să-și îndeplineas
că sarcinile de producție. 
Am sprijinit și de acea
stă dată comitetul U.T.C. 
să stabilească măsurile 
cele mai potrivite pen
tru ei. Am apelat la a- 
jutorul muncitorilor cu 
experiență. Rezultatele 
de pină acum ale lunii 
martie sint îmbucură
toare. Așa că, fără a 
constitui un obiect de 
laudă, în această pri
vință mă declar mulțu
mită".

Răspunsurile celor doi 
instructori 
cu care se 
drumarea 
U.T.C. din 
cuparea continuă pentru 
îmbunătățirea stijului 
de muncă, a formelor și 
metodelor folosite. Fap
tul că-și petrea cea mai 
mare parte de timp în 
mijlocul tinerilor — că 
deplasările lor nu sînt 
simple excursii la sedii
le comitetelor U. T. C., 
cum am constatat, în an
cheta trecută, că proce
dau unii activiști —

deodată. Dacă ne amin
tim bine, și tovarășul 
prim-secretar al comi
tetului raional trebuia 
să treacă, înainte cu o 
săptămină, pe la I.R.A. 
pentru că „sînt tineri 
care muncesc sub nor
mă", pentru că „sînt 
probleme". S-a discutat 
mai întîi cu întreg co
mitetul U.T.C. al între
prinderii. S-a analizat, 
s-au stabilit măsuri. 
Rezultatul: cazurile de 
indisciplină se repetau, 
ba chiar se înmulțeau. 
Actele de indisciplină 
porneau chiar de la 
unii membri ai comite
tului U.T.C., de la se
cretarul comitetului în 
persoană. Cu toată a- 
ceastă concentrare și 
„repartizare judicioasă 
a forțelor" problemele 
organizațiilor U.T.C. de 
la I.R.A. continuă 
rămînă... probleme.

să

Și nici nu putea fi 
altfel, din moment ce 
insuși un secretar al 
comitetului raional 
pornea să-l inițieze 
în muncă cu totul la 
întimplare, neținind 
cont de atributele ce 
trebuie să 
zeze un 
profesor.

caracteri- 
adevărat

Pregătirii

activistului

toată atenția

atestă grija 
ocupă de în- 
organizațiilor 
raion, preo-

Formalismul

trebuie

sancționat

Iși mai amintesc citi
torii, din ancheta tre
cută, cite încăpeau în 
săptămîna fără fund a 
tovarășului CONSTAN-

rale", „voi contribui la 
organizarea și desfășura
rea întrecerilor sparta- 
chiadei de iarnă”, „am să 
veghez, să controlez și să 
ajut la modul cum se 
încasează cotizația" pînă 
la „voi controla și voi 
ajuta în toate direcțiile 
munca organizațiilor 
U.T.C.".

Și de data aceasta am 
căutat să aducem discu
ția pe niște coordonate 
cît de cît concrete, dar 
și de data aceasta 
ne-am trezit în fața ace
lorași imbatabile răs
punsuri. în fraze, for
mule generale, pom
poase — de cea mai ab
stractă teorie — tovară
șul Nicolescu „ataca" cu 
măiestrie. Și 
ce este mai 
ros chiar, e 
că, la repetatele 
ceri pe pămînt" 
cate de secretarii 
tetului raional, 
nu numai că se 
cu aceeași platoșă a te
oriei abstracte, dar își 
susținea cu atîta tărie și 
convingere „punctul de 
vedere", îneît lăsa im
presia omului nedrep
tățit. Am înțeles că o 
coborîre în lumea con
cretă a faptei, apelînd 
la adevăratele atribute, 
de mare finețe, ale 
activistului U.T.C., era 
aproape imposibil pen
tru dînsul. Ne punem fi
resc și îngrijorător în
trebarea dacă tovară-

tru Gherghișan, re- 
zervîndu-ne o între
bare : Cunoscînd toa
te aceste lucruri, 
cum se face că comi
tetul orășenesc U.T.C 
n-a întreprins pînă 
acum nici o măsură 
pentru rezolvarea 
lor ?

bleniaticii urmărite 
această anchetă.

în

ii

Șl ALTE
SUBIECTE

l/a rugăm

să ne scrieți

ceea 
dure- 
faptul 
„adu- 
încer- 
comi- 
dînsul 
apără

Un amănunt, lipsit de 
importanță la prima ve
dere. Tovarășul MARIN 
APOSTOL, 
Comitetului 
Baia Mare 
a avut

secretar al 
orășenesc 

al U.T.C. 
planificată o 

deplasare la O. C. L.- 
Industriale. N-a găsi
t-o însă acolo pe se
cretara organizației și 
s-a dus la Moara „în
frățirea". Sint tineri pu
țini la moară, dar, „ca 
să-mi fructific totuși 
ziua...". Spunînd aceste 
cuvinte, tovarășul se
cretar avea, fără îndoia
lă, sentimentul datoriei 
împlinite. N-a avut ce 
face într-un loc, fiindcă 
n-a găsit-o pe secretară. 
Amănuntul e cît se poa
te de revelator. Un se
cretar al comitetului o- 
rășenesc U.T.C. s-a tre-

— Care este bilanțul 
activității dv. de săptă
mîna trecută ?

La această întrebare, 
tovarășul ION PETRIC, 
secretar al Comitetului 
orășenesc Baia Mare ai 
U. T. C. a început să ne 
răspundă cu exemple 
din urmă cu două săp
tămîni. Pentru 
bogat bilanțul, 
Am reținut cu 
cestea:

— In cursul 
nii trecute am participat 
la două 
marginea 
al U.T.C. 
am mai 
conferința clubului spor
tiv orășenesc. Am fost 
și în citeva organizații 
de bază : D.S.A.P.C., Â- 
prozar, Farmacie. La a- 
cestea am urmărit toate 
problemele vieții de or
ganizație : tematica de 
perspectivă a adunărilor 
generale, verificarea e- 
videnței, angajamentele 
privind colectarea meta
lelor vechi. Joi după- 
amiază am participat și 
la Universitatea popu
lară Ia cursul destinat 
tineretului.

Despre măsurile luate 
într-un loc sau altul, 
despre intervențiile com
petente ale secretarului 
cu propaganda ni s-au

„mai avem și lipsuri", 
dai- că, „în general, tre
burile merg bine" — 
așa cum, de altfel, a 
decurs discuția cu tova
rășul secretar Ion Pe
trie.

Diferența
a fi mai 
probabil, 
toate a-

săptămî-

dezbateri pe 
Plenarei C.C. 
De asemenea 

luat parte la

dintre vorbă

și faptă

se numește

demagogie

De la vorbă la faptă 
există un singur drum, 
care uneori este parcurs 
în ritmul cerut de îm
prejurări : normal, încet 
(aici intervin motive o- 
biective sau nu), și mai 
încet (nepăsarea este ca
lificativul care se potri
vește în asemenea ca
zuri) sau deloc și atunci 
nu putem vorbi 
despre... intenții.

Despre unele din a- 
ceste intenții am aflat 
stînd de vorbă cu tova
rășa Rodica Roșculeț, 
secretara comitetului 
U.T.C. de la întreprin
derea „Dacia". Am în-

decît

Discutam la aceeași 
oră a bilanțului cu tova
rășul Vasile Constantin, 
secretar al Comitetului 
raional 30 Decembrie al 
U.T.C. despre proiectele 
dînsului pentru etapa ur
mătoare :

— Cel mai important 
obiectiv pe care mi l-am 
propus este să-1 însoțesc 
pe tovarășul Ion Pitrop, 
promovat recent în mun
ca de activist, pentru a-1 
ajuta să cunoască spe
cificul acestei munci, să 
se obișnuiască cu pro
blemele noastre. Vom 
merge, astfel, împreună 
in două organizații din 
construcții.

— Și ce anume veți 
urmări ?

— Păi, toate proble
mele care țin de orga
nizația U.T.C., ca și 
nele ce se vor ivi 
parcurs.

— Nu veți face, 
tuși o selecție, n-ați : 
bilit un plan concret?

— Din păcate, nu. 
Vom face controlul în
tregii activități.

Trebuie să recunoaș
teți că discuția are sem
nificațiile ei. Firește, 
un secretar cînd pleacă 
pe teren trebuie să ob
serve 
muncii 
U.T.C.
ceasta nu exclude, însă, 
orientarea asupra cîtor- 
va mai importante, sau 
care se impun a fi re
zolvate în momentul 
respectiv în organizația 
în care te deplasezi. Cu 
atît mai mult este ne
voie de discernămînt, de

u- 
pe

to- 
sta-

toate aspectele 
organizațiilor 

respective. A-

O discuție 
dar care denotă o 
viziune asupra 
cu instructorii am avut-o 
cu tovarășul VASILE 
ANDREI, prim secretar 
al comitetului 
Lenin al U.T.C..

— Prima verificare și 
cea mai profundă tot
odată a muncii instruc
torului o întreprindem 
cu prilejul instruirilor 
lunare, 
acestor 
fectată 
muncii 
structor informează 
pre felul in care 
dus la îndeplinire 
cinile in perioada ante
rioară, ce greutăți a în- 
timpinat, ce i-a rămas 
in continuare de rezol
vat. Aceste discuții au 
deseori caracterul unor 
dezbateri, ele reliefează 
lacunele care există în 
activitatea unor instruc
tori.

Noi nu obișnuim să a- 
nalizăm săptăminal 
munca instructorilor.
Săptăminal însă, simbă
ta. ne consultăm noi, 
secretarii. Fiecare secre
tar răspunde de un grup 
de instructori. Și fieca
re iși petrece o bună 
parte din timp în mij
locul organizațiilor
U.T.C. din întreprinderi 
și instituții. Observăm 
cu acest prilej însuși 
modul cum iși desfă
șoară activitatea instruc
torii noștri și interve
nim eficient, pe loc, a- 
colo unde este cazul. 
Apoi, la întilnirile noas
tre săptămînale, ne in
formăm reciproc asupra 
observațiilor făcute 
teren — stabilind în 
lectiv măsurile ce 
mează a fi luate, direc
țiile către care să ne în
dreptăm în mod deose
bit atenția, efortul.

similară, 
altă 

muncii

raional

O zi, din cadrul 
instruiri, este a- 
special analizei 
lor. Fiecare in- 

des- 
și-a 
sar-

in
co-
ur-

Pagină realizată de
A. POPESCU
D. MATALA

I. ANDREITA

DE MEDITAȚIE

• Secțiunea pe care am făcut-o de-a 
lungul a două săptămîni de lucru în ac
tivitatea comitetelor raionale din Capi
tală și a celor două comitete din regiu
nea Maramureș a scos in relief, precum 
s-a putut observa, deficiențe serioase. 
Unele rezultă din faptul că între pla
nurile de muncă trimestriale ale comi
tetelor U.T.C. și acțiunile lor săptămi- 
nale există nepotriviri evidente. Dacă 
în primele pot fi întîlnite deseori obiec
tive majore ale vieții de organizație, 
cele care sint cu adevărat caracteristice 
preocupărilor tineretului — prin pla
nurile de muncă săptămînale, comite
tele raionale și orășenești ale U.T.C. iși 
limitează orientarea doar către anumi
te laturi minore, către acelea mai puțin 
importante, lipsite de profunzime, asu
pra unor sarcini de ultimă oră.

• Prezența activiștilor în organizațiile 
de bază, în mijlocul tinerilor, se reduce 
adesea doar la simplul act de prezență, 
dovedind o defectuoasă organizare a 
muncii, cea ce se adaugă Ia cauza fun
damentală : absența unei concepții, a 
perspectivei clare asupra muncii, mani
festate în activitatea comitetelor U.T.C. 
respective.

Acesta este primul și cel mai impor
tant neajuns către care trebuie să-și în
drepte atenția Comitetul orășenesc 
București al U.T.C. ca și Comitetul re
gional Maramureș. Intervențiile lor ho- 
tărîte, urmate de analize profunde asu
pra activității comitetelor raionale a- 
mintite, sint de natură să contureze acel 
sprijin eficient și de maximă compe
tență care este așteptat.

• între Comitetul orășenesc Baia 
Mare al U.T.C. și Comitetul regional 
Maramureș distanța nu este decit aceea 
de la etajul III la IV. Fără îndoială, ac
tiviștii celor două comitete U.T.C. se 
întîlnesc, de mai multe ori într-o zi, pe 
treptele scărilor. Ceea ce, însă i-a îm
piedicat să se întîlnească in jurul unei 
analize profunde, serioase — urmată de 
măsurile corespunzătoare.

• Organele raionale și regionale res
pective au datoria să înscrie la locul cu
venit, în cadrul preocupărilor lor mul
tilaterale, sarcina de a milita împotriva 
formalismului și a muncii de suprafață, 
a lipsei de orizont în organizarea activi
tății, astfel îneît nu numai să le înlăture 
acolo unde se ivesc, ci să închidă și t- 
ventualele lor căi de apariție.



PICTURA

ISTORICĂ CREAȚIILE LUI AMAN
Anii care preced 

Unirea, îl găsesc pe 
Aman la Paris. Aici el 
trăiește fierberea ce 
domnea în sufletele ro
mânilor care erau în 
exil și se găseau stabi- ■ 
liți în capitala Franței, 
o -împărtășește și con
tribuie în felul lui la 
crearea acelei atmosfere 
calde, plină de o nobilă 
tensiune a spiritelor, și 
de speranțe.

Dorința lui este să 
îmbogățească arta noas
tră cu scene din isto
ria țării. Aceste sce
ne erau inspirate din o- 
pera poeților care cîn- 
taseră momente impor
tante ale trecutului 
nostru, cum era Bolinti- 
neanu, sau din proza 
înflăcărată de dragoste 
pentru țară a lui Băl- 
cescu.

în acei ani, două sînt 
tablourile în care se 
sițnte îndeosebi dorința 
lui Aman de a contri
bui la Unire și la Inde
pendență : unul repre
zintă Votul Adunării 
de la 24 Ianuarie, și al
tul petreeîndu-se în 
Craiova, noaptea la 
lumina felinarelor și a 
faclelor, reprezentînd, 
cum am spus mai sus, 
populația orașului, 
printre care și membrii 
familiei lui Aman, toți 
entuziasmați, fericiți, 
cîntînd și jucînd Hora 
Unirii.

Prețioase din punctul 
de vedere artistic sînt 
și acele tablouri isto
rice care au un conți
nut mai îndepărtat și 
care aparțin genului că
ruia Aman se străduia 
să-i aducă contribuții, 
într-un mod cit mai ar
tistic. cum erau operele 
pe care le admirase în 
timpul studiilor 
Paris.

Vorbi ndu-se 
Aman și despre

sale la

despre 
__  . , aseme

nea tablouri, pe care le 
vom analiza în pagini
le noastre armătoare, 
astăzi ele sînt clasifi
cate de istoricii de artă 
cu un epitet peiorativ, 
de academiste. Acest

epitet care în gura cri
ticilor și a artiștilor re
prezintă o dezaprobare 
gravă nu este totdea
una întrebuințat cu des
tulă înțelegere, în ce 
privește felul în care 
se prezintă execuția lui 
Aman. Fără să aibă 
spontaneitatea tablouri
lor istorice ale lui Dela
croix, ele sînt dovada 
unui avînt în execuție, 
a unei cunoștințe seri
oase în felul în care 
trebuie să apară o com
poziție plină de miș
care, au un colorit ar
monios, o fericită îm
părțire a spațiului, sînt 
în fond opere de în
semnată calitate pictu
rală. Un singur lucru 
în execuția lor le apro
pie de academism: 
este, în execuție, trece
rea de la un desen lu
crat în toate detaliile 
lui, pe pînză sau pe 
lemn, la opera defini
tivă, etapă foarte inte
resantă dacă este să ne 
dăm seama de tehnica, 
deci de clasificarea u- 
nui artist. Această teh
nică, e adevărat, apro
pie pe Aman de acade
mism. Un Gros, un 
Delacroix nu înțele
geau execuția operelor 
mari, de genul istoric, 
ca o trecere de la un 
desen foarte precis exe
cutat, și în toate amă
nuntele, la tabloul fi
nal, despărțind execu
ția în așa fel, îneît fie
care parte putea să fie 
definitivă în ce privește 
unele detalii, fără să se 
țină seama de celelalte, 
care rămîneau sub for
mă de desen pe pînză, 
pînă ce artistul le exe
cuta și pe acestea și 
dădea ultima tușă. 1 La 
ceilalți, la romantici, 
întreaga operă era exe
cutată dintr-odată, por
nind de la faza în care 
ea apărea sub forma 
unei schițe, la forma ei 
finală și desăvîrșită. La 
Aman însă, lucrul se 
petrecea altfel ca
ceilalți, cum avem no
rocul să știm din opera 
neterminată și atît de

acad. George Oprescu

prețioasă din toate 
punctele de vedere, în 
primul rînd fiindcă ne 
explică cu amănuntul 
practica lui Aman, ta
bloul în care sînt re- 
prezentați Boierii sur
prinși la chef de ostașii 
lui Vlad Țepeș.

Tabloid, reprezentînd 
scena Votării Unirii 
Principatelor, este lucrat 
în 1861. Ceva înaintea 
acestei opere, Aman

executase Bătălia româ
nilor cu turcii pe insu
la Sf. Gheorghe (1859). 
Nici acest tablou nu re
prezintă o reușită com
pletă. Cel care ne sa
tisface mai deplin 
cel reprezentînd 
Vlad Țepeș și 
turcești, nedatat, 
executat, probabil, între 
1862-1863. Aici, în afa
ră de execuția care este

este 
pc 

solii 
dar

mai spontană și cu ca
lități coloristice evi
dente, conform unui 
obicei care se practica 
uneori în ateliere, cu 
privire la tablourile is
torice, fiecare personaj, 
în afară de turci, pare 
să fie un portret al u- 
nui contemporan al lui 
Aman. In sala tronului, 
pe care este așezat Țe
peș, la dreapta acestuia 
găsim portretul chiar 
al lui Aman. Și printre 
ceilalți mai sînt și alte

portrete, cum de pildă 
în partea stîngă a ta
bloului prieteni de-ai 
lui Aman și probabil a 
doua oară Aman însuși, 
aproape de marginea 
tabloului. în afară de 
acest capriciu, ne gă
sim de data aceasta în 
fața unei adevărate o- 
pere de caracter is
toric, care cu dreptate 
este socotită ca una 
din principalele lucrări 
din acest fel ale lui 
Aman.

THEODOR AMAN: „Vlad Țepeș și solii 
turci" (detaliu)
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„REPARAȚII"
ÎN SPAȚIUL COSMIC

Printr-un impuls de 
curent declanșat de pe 
Pămînt, oamenii de 
știință ai Centrului 
spațial american God
dard au reparat o de
ficiență in sistemul e- 
lectronic al satelitului 
artificial „Explorer 33". 
Satelitul, care încon
joară Pămintul ta o dis
tanță de 404 600 km, 
a fost lansat in iulie 
anul trecut, trnnsinițînd 
de atunci date asupra 
cîmpurilor magnetice

în spațiul cosmic. Cînd 
tensiunea în circuitele 
acestui laborator știin
țific cosmic a scăzut 
brusc de la 18,2 la

Meridian 
științific

13,5 V și instrumentele 
sensibile au început să 
oscileze, s-a hotărit sus
pendarea pe timp de 
40 min. a funcționării

întregii instalații elec
tronice, pentru a o pu
ne din nou în funcțiu
ne printr-o comandă 
prin radio.

Reușita acestei încer
cări a fost demonstrată 
de măsurătorile de ten
siune efectuate la scurt 
timp după aceea. F.ste 
posibil ca din cauza 
supraîncălzirii unur a- 
nuit loc să se fi pro
dus un scurt circuit, 
care a dispărut în tim
pul pauzei.

O cunoștință pe 
care s-o salu
tăm cu întregul 
nostru respect: 
Ilie Stamate 
satul Firizu, 
ionul Turnu 
verin, cel 
în vîrstă om al 
țării (139 de 

ani) 
Foto: 1. CVCU

din
ra- 
Se- 
mai

Deși sociabil și neprotocolai, 
pe acad. Horia Hulubei ne-a 
fost ceva mai greu să-l găsim. 
Și aceasta nu numai din cauza 
multiplelor sale ocupații, ci și a 
deselor sale călătorii, astfel incit 
de cite ori statorniceam o dată 
și un punct de înlîlnire, se în- 
tîmpla, din aceste motive, să fim 
nevoiți să ne amînăm întrevede
rea. Totuși, într-o dimineață, 
convorbirea noastră a început...

★
Horia Hulubei s-a născut la 

Iași la 15 noiembrie 1896.
La Liceul Internat, unde a ur

mat, a fost coleg între alții cu 
Mihail Ralea. Tot la Iași și-a în
ceput și studiile universitare. încă 
de pe timpul studenției a fost 
preparator și asistent, suplinind 
chiar unele cursuri de fizică (fi
zică generală și optică). Și-a luat 
doctoratul la Paris, elaborîndu-și 
lucrarea în laboratoarele marelui 
fizician Jean Perrin, avînd ca 
președinte al comisiei pe Marie- 
Curie. Academia Franceză l-a 
numit membru corespondent și 
și a fost laureat al acestei aca
demii. Este membru a numeroa
se societăți importante de fizică 
din lume (S.U.A., Franța, Elve
ția, etc.) și al academiilor de 
științe din Lisabona și New York.

Științele, în general, și fizica 
în special, l-au atras încă din li
ceu. Datorită acestei pasiuni a 
lucrat ca „asistent" benevol la 
laboratoarele Liceului Internat 
din Iași, în care calitate își pe
trecea uneori toată ziua printre 
aparate și instalații, pregătind 
experiențele profesorilor, citind 
în bibliotecă literatură de spe
cialitate ș.a.m.d.

— Mare lucru nu prea înțele- 
IBeam din halatele și enciclope
diile pe care le aveam acolo la 
îndemînă, dar important era că 
trăiam intens viața aceasta, care 
mă pregătea pentru activitatea 
mea viitoare. Colaboram la „Ga
zeta matematică" încă de pe a- 
tunci, organizam cu colegii sim
pozioane pe teme științifice. In 
sfîrșit, eram fericit că făceam

ce-mi place I — ne țnărturisește 
interlocutorul nostru cu o umbră 
nostalgică în priviri, gîndindu-se 
la vremurile acelea, cînd, absol
vind primul pe promoție liceul, 
numele său a fost săpat pe pla
ca de onoare a școlii.

Evocarea continuă cu anii grei 
ai primului război mondial...

Dintr-o companie de mitra- 
Iiori aflată în tranșeele Mără- 
șeștilor, a fost scos și trimis în 
Franța unde s-a specializat în 
aviație militară. Cînd România a 
încheiat pace separată, el, împre-

Războiul a fost un obstacol se-> 
rios în calea tînămlui Horia Hu
lubei. In primul rînd, i-a între
rupt studiile. Cu toate că în 
tianșeele de la Nămoloasa, ori 
în carlinga avionului ce se înălța 
pe cerul Franței sau al Angliei, 
Hulubei purta în raniță cursul 
de chimie al profesorului Costă- 
ehescu (spre a-și da examenul 
la întoarcere), atunci cînd a re
venit în patrie a trebuit să se 
preocupe în primul rînd de or
ganizarea și punerea la punct a 
unor linii aeriene interne și
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ună cu alții, a înțeles să conti
nue războiul pe frontul 
și l-au continuat tot în

— De unde pasiunea 
aviație ?

— Nici ea n-a venit 
dată... încă din liceu, 
parte dintr-un grup în care mai 
erau Ion Romanescu și Ion Ghi- 
ca. Am construit cu ei unul din 
primele planoare românești. Și 
unde mai pui că l-am construit 
cu mijloacele noastre de elevi 1

— Ați avut vreun
— Ne-am uitat și 

vistele străine.
— A zburat ?
— Da 1 Parcă noi 

prit la jumătatea drumului ? 
zburat tras de un automobil. Dar 
directorul liceului a cerut pre 
fectului poliției să ne interzică 
zborurile, fiindcă îi era teamă 
să nu pățim ceva.

Noi însă ne și ridicasem între 
timp, de cîteva ori, cu cîțiva 
metri de la sol...

francez, 
aviație, 
pentru

dintr-o-
făceam

model ?
noi prin re-

ne-am fi o- 
A

in-

ternaționale. Abia după aceea 
și-a reluat viața de student la 
Facultatea de Științe.

Dintre profesorii pe care i-a 
avut în țară, lui Petre Bogdan 
îi păstrează o vie recunoștință. 
După cc și-a luat licența, Hu
lubei a plecat din nou la Paris, 
unde a făcut studii, în general 
de spectroscopie. In domeniul 
razelor X, a obținut rezultate în
semnate, utilizînd metoda crista
lelor curbe, care permite o pu
tere de analiză mult mai 
și o intensitate luminoasă 
sută de ori mai ridicată 
cea obișnuită. Cu această 
dă a atacat domenii încă
noscute, greu de rezolvat cu ve
chile procedee.

— In laboratorul 
conduceam la Paris 
el — am înjghebat, 
torii mei, o școală
meniu, bine cunoscută 
rile științifice.

Acad. Hulubei își 
cu plăcere cum, la expoziția in-

mare 
de o 
decît 

meto- 
necu-

cu 
în

pe care-1 
ne spune 
colabora- 
acest do- 
în cercu-

amintește

Pantheonul din Atena
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PANTHEON
Procesul selecției și al perpetuării valo

rilor artistice parcurge un drum complex, 
care de-a lungul istoriei a înlăturat sau 
confirmat numeroase creații. Puține sînt 
însă monumentele arhitecturale care să-și fi 
păstrat puterea de comunicare și forța su
gestivă ca excepționalul ansamblu al Acro
polei Atenei.

Sîntem în sec. V î.e.n. După tatonări, 
ezitări și experiențe, arta și arhitectura 
greacă ajunge în sec. V la o deplină ma
turitate a mijloacelor de expresie. Acro
polea Atenei este o reușită întruchipare a 
idealurilor democrației sclavagiste antice 
grecești, ajunsă la o formă superioară de 
organizare și dispunînd de imensele re
surse materiale oferite de existența tezau
rului uniunii maritime a orașelor, în frun
tea căreia se găsea Atena. Centrul politic 
și cultural al Greciei, Atena, condusă de 
Pericle și însoțit de o pleiadă de mari 
sculptori și arhitecți, trece la edificarea 
ansamblului.

Procesiunile anuale și cele pan- 
atenaice, care aveau loc din 4 în 4 ani, 
adunau cortegii impresionante ce se 
desfășurau solemn, festiv, ureînd încet 
drumul care avea să-i conducă spre 
intrarea monumentală a Propileeloi Flan
cate de două colonade și de micul, dar 
elegantul edificiu închinat Victoriei, con- 
trastînd puternic cu dimensiunile intrării, 
Propileele — compoziție complexă de or-

dine dorice și ionice — formau primul 
contact cu vastul complex arhitectural. In 
continuare, privirea era imediat atrasă de 
colosala statuie a protectoarei orașului 
Atena Promachos, operă a lui Fidias, con- 
centrînd, dar în același timp, distribuind 
ingenios și deliberat perspectivele : în 
stîngă Erehteionul, în dreapta Partcnonul, 
monumentul cel mai impresionant al Acro
polei, opera arhitecților Ictinos și Calicrat. 
Așezat pieziș față de intrare, gîndit ca o 
imensă sculptură ce trebuie privită din 
toate unghiurile, ele urmăreau în acest fel 
parcurgerea perimetrală a clădirii pentru 
a putea pătrunde în sanctuar, dînd astfel 
posibilitatea înregistrării succesive a for
melor și detaliilor excepționale ale acestui 
monument, remarcabil în perfecțiunea 
concepției și execuției. Tipul templului 
grec, rodul căutărilor a sute de ani, își gă
sește la Partenon cea mai elegantă solu
ționare, cu toate că folosește în fond toate 
elementele cunoscute anterior : baza cu 
trei trepte, coloanele canelate, antabla- 
mentul, cornișa, frontoanele ce încunu
nează acoperișul în două pante al clădirii, 
corespondențe verticale ale unui plan de 
o mare claritate, în care o colonadă gene
roasă înconjoară încăperile rectangulare. 
Dimensiunile depășesc aici cele mai mari 
clădiri edificate în stilul doric ; 8 și 17
coloane pe latura scurtă și lungă avînd 
consecință directă în relațiile dintre com
ponentele edificiului: coloanele sînt mai

temațională de la Paris, din anul 
1937, președintele Franței, Al
bert Lebrun, a deschis expoziția 
tăind panglica care dădea acces 
la o instalație construită ad-hoc, 
pentru a scoate în atmosfciă. 
sub o formă spectaculoasă, elec
țiuni de cîteva sute de mii de 
volți. Aparatul a fost imaginat 
și construit de Horia Hulubei, 
care a lucrat benevol un timp și 
la organizarea cunoscutului 
„Palais de la Decouverle" din 
Paris, devenit ceva mai tîrziu 
instituție națională franceză 
Pentru activitatea sa la „Palais 
de la Decouvcrte" în cadrul ex
poziției, a primit medalia de aur, 
iar din lucrările laboratorului 
său de atunci din Paris, unele 
figurează și acum printre piesele 
muzeale.

în 1940 însă, cel de-al doilea 
război mondial a pus capăt co
laborării sale cu știința franceză 
(ani de zile, profesorul Hulubei 
își petrecea șase luni în țară și 
șase luni la Paris). A trebuit 
să-și întrerupă activitatea pînă 
în 1945, cînd a reluat-o, pentru 
nouă luni, ca să-și termine lu
crările și proiectele rămase prin 
sertarele laboratorului său.

De atunci, a rămas definitiv 
în țară, consacrîndu-se promovă
rii fizicii nucleare în România. 
A păstrat în același timp o legă
tură neîntreruptă cu Parisul ști
ințific... In paginile celebrelor 
„Comptes Rendus" ale Acade
miei Franceze de Științe, publi 
carea lucrărilor românești a de
venit o tradiție nedezmințită. De 
altfel, patru români au fost pînă 
acum membri corespondenți a> 
Academiei Franceze : 
L. Mrazec, botanistul 
Teodorescu și savantul 
Ion Cantacuzino, al 
fiind Horia Hulubei.

geologul 
Em. C.

medic 
patrulea

DINU MOROIANU 
I. M. ȘTEFAN

(Continuare într-o pagină 
următoare)

Sonovizorul
După îndelungate experi

ențe la Institutul de acus
tică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. s-a realizat so
novizorul, aparat cu ajutorul 
căruia un semnal luminos 
reflectat se transformă în
tr-o imagine vizibilă. Cu 
acest aparat pot fi examina
te detaliat obiecte 
mari de cîteva zecimi 
milimetru ascunse în 
stanțe absolut opace.

Sonoviziunea este de 
ori mai sensibilă decît razele 
X la studierea corpului o- 
mencsc. Cu ajutorul razelor 
X un os poate fi deosebit de 
un mușchi, dar nu și o tu
moare de un mușchi. Oame
nii de știinfă speră că sono
vizorul va servi și la dece
larea tumorilor.

nu mai 
de 

sub-
200

Inlocuirea unui organ uzat ctj 
unul nou a încetat de mult să 
mai fie o utopie. Dar creierul ? 
Poate fi el înlocuit în anumit^ 
condiții ?

Tentativa părea pînă de curînd 
mult prea îndrăzneață. Este drept 
că în urmă cu cîțiva ani chirur
gul sovietic Vladimir Demihov a 
reușit să transplanteze la cîini un 
al doilea cap. Oricît ar părea de 
paradoxal, grefarea creierului pre
zintă însă dificultăți tehnice mult 
mai mari. Este destul să arătăm 
că pentru a nu se leza celulele 
nervoase atît de „nobile" ale cre
ierului, toată operația trebuie să 
se petreacă în mai puțin de cinci 
minute I

Această performanță spectacu
lară a fost realizată de curînd în 
serie de către echipa savantului 
american Robert J. White de la 
Spitalul General Metropolitan din 
Cleveland. După experiențele ca
re au reușit menținerea în viață 
a creierelor izolate un timp înde
lungat, Robert J. White și cola
boratorii au trecut la o etapă 
nouă : transplantarea cerebrală.

Transferul pe cale chirurgicală 
a creierului de la cîinele „dona
tor" la cel „primitor" a fost per
fectată în cele mai bune condiții 
tehnice, cu o maximă rapiditate. 
In prealabil ambele animale au 
fost tratate și pregătite pentru a 
suporta operația și pentru ca or
ganul grefat să nu fie respins de 
reacția imunologică naturală a a- 
nimalului receptor. Au fost raise 
Ia punct cele mai adecvate kwo- 
de chirurgicale de ligaturari Se
culară a sistemului carotido-jugu- 
lar. de hemostază, de incizare.

Rezultatele sînt considerate de 
către presa de specialitate extrem 
de mulțumitoare.

Timpul mediu de supravie
țuire a creierului grefat a 
fost la început de numai 6 ore. 
După cîteva experiențe, durata 
menținerii în viață a primitor,ilui 
a ajuns la 6 zile 1 Cauza morții" 
creierului transplantat a fost atri
buită în primul rînd unui defect 
în alimentarea acestuia cu since. 
Această deficientă este însă rela
tiv ușor remediabilă. Se speră că 
viitoarele grefe vor supraviețui un 
timp mult mai lung, doar prin 
simpla rezolvare a unor probleme 
de circulație sanguină locală.

Care este semnificația biologi
că a acestor experiențe ? Este cert 
că ele reprezintă nu numai Un pas 
înainte în domeniul spin'll al 
transplantării de țesuturi și orga
ne, ci și o realizare biologică cu 
largi implicații. Experiențele de 
transplantare cerebrală au arătat 
astfel că se poate obține pe cale 
„naturală" un sistem de alimenta
re satisfăcător a organului studiat, 
superior celui realizat prin utili
zarea celor mai perfecționate „or
gane artificiale" de tipul aparatur 
lui ..inimă-plămîni"

Oamenii de știință apreciază că 
în creierul grefat va fi posibil să 
se inducă pe cale experimentali 
diferite boli nervoase studiind 
„direct" evoluția lor. Se va putea 
astfel ajunge la soluționarea mul
tor capitole dificile ale patologiei 
cerebrale în care terapeutica este 
încă ineficientă.

Deși problema mai prezintă nu
meroase necunoscute și soluția 
ideală în 
rioare nu 
plantarea 
una din
realizări ale chirurgiei experimen
tale moderne.

vederea unei faze supe- 
a fost încă găsită, trans- 

creierului reprezintă 
cele mai revoluționare

Dr. E. ROSIANU

RO PO
zvelte, mai puțin masive, cornișa mai re
dusă, determinînd o umbră mai mică și 
deci mai puțin apăsătoare, intervalul în
tre coloane ceva mai mare, creînd un sis
tem diferit de raporturi. In ultimă analiză, 
o imagine mai senină, mult mai echili
brată și care va deveni un model neîn
trecut al proporțiilor clasice în arhitectură

Erehteionul, terminat de-abia în anii 
407—406, se deosebește radical prin com
poziția sa de tipul obișnuit al templului 
grec, soluționare determinată de natura 
terenului și dualitatea programului. O con
cepție originală, a unui plan asimetric, li
ber, rezolvă un spațiu diferențiat, care în 
dimensiuni relativ reduse, crea o intere
santă imagine vizuală, folosind cariatidele 
—- statui cu rol de coloane — ca un mij
loc suplimentar de umanizare și determi
nare a scării edificiului. Compozițional, 
Erehteionul constituie o dezvoltare a prin
cipiilor de echilibru armonios al părților 
și reprezintă de fapt sensul adevărat al 
termenului de simetrie, deformat ulterior 
El nu a mai fost conceput în formele mo
numentale, cu caracter, am putea spune 
eroic, ale epocii lui Pericle ; întîlnim aci 
mai multă grație, mai multă fantezie, mai 
multă libertate în interpretare, o intere
santă soluționare a contrastului plin-gol. 
Detaliile sînt mai bogate, lucrate cu o fi
nețe și bogăție inventivă necunoscută pînă 
atunci. Insolit și rafinat în contextul Acro
polei, Erehteionul, cu toate dimensiunile

L E
sale modeste, nu pierde, ci dimpotrivă, cîș- 
tigă în valoare, alături de celelalte monu
mente. Ne aflăm într-o altă perioadă, cu 
idealuri și gusturi modificate. Armonia 
perfectă a Partenonului, la care au contri
buit numeroase corecțiuni optice, nu a 
mai fost atinsă niciodată ; în schimb ar
hitectura cîștigă în dinamism, varietate, 
îndrăzneală. Repertoriul formelot se va 
îmbogăți și mai mult, avînd la bază asi
milarea procedeelor secolului V, secolul 
de aur al artei antice grecești, secolul cla
sicismului.

Partenonu) reprezintă apogeul unei la
borioase variațiuni pe aceeași temă; Ereh
teionul este o uimitoare improvizație pe o 
temă dată, interpretată cu o venă excep
țională, folosind un vocabular bine cu
noscut.

Acum 2 500 ani, la aproximativ 40 m 
distanță, pe un platou stîncos, sub un cer 
senin, asistăm la un pasionant dialog care 
a pus bazele unui sistem de valori arhi
tecturale veșnic prezent, viu și aproape 
nealterat.

In conștiința omenirii, Acropolea Ate
nei, adevărată simfonie urbanistică și ar
hitecturală, sinteză a geniului grec, este o 
continuă provocare la perfecțiune.

Arh. I. SIMIONESCJJ



Vă invităm la deschiderea festivă

a clubului nostru

Pe adresa
dumneavoastră

Nu, n-aveți nici un motiv să 
rămîneți surprinși. E drept, 
invitația n-ați primit-o încă. 
■Elevii Grupului școlar de 
construcții au insistat chiar să 
nu le divulg secretul). O veți 
primi, însă. Vă asigur. Deo
camdată, de pe invitație lip
sesc două elemente : data și 
ora cînd va avea loc deschi
derea clubului. Dar și aces
tea vot apare; cu siguranță. 
Aveți numai ceva răbdare, să 
se mai împuternicească puțin 
primăvara, și cele două ele
mente vor apare firesc, acolo, 
la locul rezervat. Pentru că 
așa s-a născut și conținutul a- 
cestei invitații; treptat, gtn- 
dit, chibzuit. Cu fiecare etapă 
de timp epuizată, cu fiecare 
acțiune întreprinsă, pe invita
ție apăreau cuvinte, propozi- 
țiuni, idei. Desigur, dumnea
voastră nu le mai vedeți acum 
înscrise pe toate pe acest car
tonaș dreptunghiular. Elevii 
acestei școli au ținut să treacă 
numai esențialul, ca în orice 
situație de acest gen. Restul, 
însă, cu puțină imaginație, 
poate fi bănuit, intuit, sesizat. 
Este, de altfel, surpriza pe 
care v-o rezervă această invi
tație. Și pentru că tot am a- 

ns la destăinuiri (îi rog pe 
■ elevii Grupului școlar din Pi
tești să-mi ierte și acest lu
cru) vă voi spune eu în ce 
constă surpriza.

...Era prin iarna lui 1965. 
Elevii se retrăseseră de pe 
șantierele de practică la „cen
tru", în școală, pentru cursuri. 
Restul timpului și-l petreceau 
la meditație și-n internat. Dar' 
parcă tot mai simțeai nevoia 
unei destinderi, a unei recre
ări. Joaca cu zăpada, bătaia 
cu bulgări nu le puteai repeta 
în fiecare zi. Se simțea nevoia 
unui loc unde să joci un șah, 
să citești o carte, să mai joci 
un ping-pong ; a unui club, cu 
alte cuvinte. Au urmat discu
ții în organizația U.T.C., sfă- 
tuin cu conducerea școlii, 
dezbateri în dormitoare pînă 
noăptea tîrziu. Și... Primăvara, 
tot prin această lună, martie, 
lingă școală, în stingă interna
tului a apărut un șantier. Au 
apărut și constuctorii: un de
tașament întreg. Nu lipseau 
zidarii, dulgherii, electricienii, 
tinichigiii — toate meseriile 
serioase de pe un șantier. Au 
fost rezolvate în prealabil, cu 
aceleași forțe, dificile chestiuni 
tehnice și de proiectare : do
cumentație, încercări geodezi
ce, calcul de teren. Și a în
ceput construcția; s-au turnat 
fundații, s-au înălțat ziduri, 
s-au clădit acoperișuri.

In toamna următoare, 
'66, clubul a fost gata. Fețele 
grave ale acestor constructori 
serioși s-au deschis în zîmbet, 
arcuit parcă cheie de boltă pe 
frontalul edificiului clădit cu 
propriile lor mîini. Îmi 
greu acum să citez 
nume de evidențiați. < 
că toți cei 250 de 
prezenți activ pe 
acestui șantier de 
luntar-patriotică. 
însă, numele celor care 
îndrumat in această acțiune . 
ing. Nicolae Teodoreanu, di
rector adjunct al școlii, Nico
lae Orăscu, Dumitru Angeles- 
cu, Ion Șerhănescu, Gheorghe 
Boțea, maiștri. Și mai rețineți 
că toți cei 250 de elevi erau 
pe atunci în anul I.

...Așadar, „vă invităm 
clubul nostru". După această 
largă explicație cred că sînteți 
convinși, dragi cititori, că in
vitația este întemeiată. Cele 
două elemente care ii lipsesc 
— data și ora deschiderii — 
vor apărea în curînd. In pre
zent, elevii Grupului școlar de 
construcții din Pitești își de
pun ultimele semnături pe 
„cartea de vizită" a edificiului. 
Și aceste semnături aparțin 
mozaicarilor. Pentru că atît a 
mai rămas de făcut ■ turnarea 
mozaicului.

i vine 
cîteva 

Pentru 
elevi au fost 
meterezele 

muncă vo- 
Rețineți, 

i-au

CONTINUĂRI

Formalismul 
intersectat 

in cîteva puncte

• CONTINUĂRI

de vacantă 
numeroși 

regiune.

Pregătiri

Festivitatea dezvelirii bus
tului lui Constantin Brăn- 
cuși, în fața liceului din 

Pestișani

pentru vacanța

Fotflf AGERPRES

ORADEA — (de la cores
pondentul nostru).

La agenția O N.T. Carpați 
din Oradea se anunță un 
bogat program turistic pen
tru vacanta de primăvară. 
Elevii de la Centrul școlar 
din Oradea, însoțiți de ca
drele didactice, vor pleca la 
Hidrocentrala de pe Argeș.

Pe parcursul drumului vor

fi vizitate și alte localități : 
Curtea de Argeș, Valea Ol
tului, orașul București, Va
lea Prahovei etc. Punctele 
turistice locale : Stîna de 
Vale, Piatra Craiului, Mo- 
neasa, Pădurea Neagră sînt 
deocamdată asaltate doar pe 
liste. în prima zi 
ele vor găzdui 
elevi din oraș și

Construcții pentru studenți
complexul social

din centrul 
a 

în folosință un 
bloc-cantină, 

dintr-o sală de

La 
studențesc 
universitar Timișoara, 
fost dat 
modern 
compus

mese, cu o capacitate zil
nică de 3 000 de locuri, 
bucătărie înzestrată cu 
aparatură și utilaje per
fecționate, spălătorie me
canică etc.

ACT U A L I TA

PRONOSPORT
Concursul nr, 11

maes- 
AL.

La etapa din 19 martie, 
trul emerit al sportului 
APOLZAN a acordat pronos
ticurile :

1. Atalanta Lanerossi
2. Cagliari — Juventus
3. Fiorentina — Foggia
4. Mantova — Venezia
5. Milan — Brescia 

Napoli — Bologna 
Roma — Internazionale 
Spal — Lazio 
Torino — Lecco 
Pisa — Potenza 
Palermo — Modena 
Arezzo — Padova

13. Catania — Livorno

Mai, 23 August, 30 Decembrie 
și-au căpătat un profil pro
priu și au început să se con
stituie în tradiții, solemnitățile 
menite să marcheze evenimen
tele vieții personale sau ale 
colectivelor mici sînt încă ade
sea sărace și puțin semnifica
tive. Să ne amintim că obice
iurile populare cum ar fi, ae 
pildă, atît de frumoasa nuntă 
țărănească prezentată în „Dia
logul la distanță" de către re
giunea Brașov avea ceva din 
măreția și forța de sugestie a 
operei de artă, fiind în același 
timp un ceremonial trăit intens 
de participanți și cu profundă 
rezonanță în conștiința lor. 
Păcat că frumusețea se pre
zintă uneori doar la concurs.- 

Vorbind acum despre spec
tatorul care vine la teatru, deci 
care acceptă deliberat conven
ția de a asista la o „iluzie", 
participînd la ea de parcă lu
crurile s-ar petrece aevea, mi 
se pare că el este adesea victi
ma aparentei identități a spec
tacolului cu viața. Dacă în 
ceea ce privește muzica sau 
pictura toată lumea este con
vinsă că adevărata înțelegere 
a operelor solicită o pregătire 
specială, o cultură de speciali
tate și anumite deprinderi, in 
privința teatrului există adesea 
prejudecata „accesibilității au
tomate". N-am auzit despre 
existența vreunor preocupări 
pentru ca publicul să-și însu
șească sistematic măcar unele 
elemente ale limbajului scenic 
și nu cred că simplul contact 
cu spectacole bune ar fi sufi
cient pentru asta. Oamenii sînt 
obișnuiți adesea să urmărească 
exclusiv ce anume se întîm.plă 
dar nu și cum este transmis 
scenic mesajul ideologico-emo- 
țional al unei piese.

Dacă majoritatea spectatori
lor își formează totuși o pă
rere despre felul în care au 
interpretat actorii — mai ales 
cei care dețineau rolurile 
principale —, concepția re
gizorală asupra ansamblului 
și mai ales decorul sau, atunci 
cină este cazul, muzica tree 
neobservate și nu formează 
obiectul judecății de valoare 
emise.

Inițiativa spectacolelor și a 
studiourilor experimentale ni 
se pare în acest sens salutară 
deși, evident, ea nu rezolvă 
încă problema, mai ales că 
adesea ele nu se deosebesc cu 
nimic de spectacolele obișnui
te.

pentru a putea lucra în bune 
condiții. Ne spune că nu cu
noaște dacă aceștia au sau nu 
inventarul de scule complet. 
Nu-1 au, tovarășe maistru. Vă 
spunem noi acest lucru și dum- 
neavoastră-1 puteți verifica. N-au 
nici inventar de scule și nici 
dulapuri în care să le păstreze.

...Reluăm discuția începută la 
comitetul orășenesc cu secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină.

— Sînt deci mult mai mulți 
tineri decît spuneați dv. care 
nu-și realizează normele. Ce a 
făcut comitetul U.T.C. pentru e 
îndrepta această situație ?

— Faptele ne contrazic poate 
— arată secretarul, dar noi. să 
știti, am acționat...

Spre a fi cît mai convingător, 
tovarășul Pintea scoate din ser
tarul biroului un referat și un 
plan de măsuri. Ambele poartă 
data de 29 noiembrie 1966. în 
cea de-a unsprezecea lună a a- 
nului — deși tineri care nu și-au 
realizat norma au existat în fie
care lună — comitetul U.T.C. 
al uzinei s-a hotărît să în
treprindă o acțiune concre
tă. A organizat o consfătu
ire la care au fost invitați 
toți tinerii care nu-și reali
zau normele, maiștri, șeful sec
ției, tovarăși din conducerea uzi
nei, părinții unor tineri. Consfă
tuirea — prin confruntarea opi
niilor celor prezenți — a contu
rat principalele cauze ale rămî- 
nerii tinerilor sub plan. Despre 
cele care priveau conducerea 
secției și a uzinei, am vorbit mai 
sus. Cel puțin asupra unora din 
cauzele reieșite din acea consfă
tuire putea acționa cu eficiență 
și organizația U.T.C. în urma 
consfătuirii — și pentru a se fi
naliza rezultatele ei — a fost al
cătuit și un plan de măsuri. El 
cuprindea cinei puncte : „1. mo
bilizarea și încadrarea tinerilor 
aflați sub normă la cursurile de 
ridicare a calificării ; 2. asigura
rea aplicării în practică de Către 
tineri a cunoștințelor dobîndite 
la cursuri ; 3. întărirea discipli
nei în muncă astfel îneît nici un 
tînăr să nu mai absenteze ne
motivat ; 4. păstrarea unei legă
turi permanente cu maiștri pen
tru a cunoaște cum își îndepli
nesc tinerii sarcinile ; 5. păstra
rea unei legături permanente cu 
părinții tinerilor care nu-și rea
lizează normele".

Să analizăm pe rînd cele cinci 
puncte. Ridicarea calificării. 
Cursurile s-au deschis dar sînt 
pe cale de a se... autodizolva. 
De ce ? înscrierea la cursuri s-a 
făcut de către maiștri prin în
tocmirea unor tabele fără a se 
fi stat de vorbă cu tinerii, fără 
să li se fi explicat de ce ei, și 
nu alții, trebuie să-și îmbogă
țească, în primul rînd, cunoștin
țele profesionale. Un prim rezul
tat — peste 50 la sută din ti
nerii care nu-și realizează nor
mele n-au fost cuprinși la 
cursuri. Un al doilea rezultat : 
deși cursurile au început de mai 
bine de o lună, de o frecventă 
bună nici nu se poate vorbi. 
Faptul că la comitetul U.T.C. 
se știe că toți tinerii au fost în
scriși la cursuri, că, în general, 
frecvența este bună (sigur era 
nevoie de acest „în general" 
pentru că el reprezintă un coefi
cient de siguranță pentru cel 
care nu cunoaște situația) este 
certificat autentic al formalis
mului cu care acesta muncește.

Ce fac atunci organizațiile 
U.T.C. din această secție ? Greu 
de spus. Cert este că acțiunea 
întreprinsă de comitetul U.T.C., 
și care promitea atît de mult, a- 
pioape că s-a autodesființat pe 
parcurs. Inițiatorii ei s-au mulțu
mit doar cu cîteva descinderi 
timide în miezul unei probleme 
atît de importante. Comitetul 
orășenesc Arad al U.T.C. se a- 
măgește și el socotind că la uzi
na de strunguri lucrurile merg 
bine. Ecourile acțiunilor organi
zației U.T.C. de aici de cam 
multă vreme nu se mai aud. Aici, 
la sediul Comitetului orășenesc 
Arad al U.T.C., se știe atît : că 
sînt 30 de tineri sub normă (rea
litatea e alta) care au început 
să pornească pe un drum bun. 
Dacă vreți să fie așa, dacă vreți 
ca lucrurile să se îndrepte, mer
geți tovarăși activiști în uzină și 
cercetați realitatea, turnați-o pe 
ea în tiparele planurilor pe care 
le întocmit*, și nu invers, și veți 
avea satisfacția unei munci mă
surabile în faptele dv. și ale ti
nerilor pe care-i conduceți 1

Măria sa, publicul
vinte despre toate, nicăieri însă 
nu se discută în mod special 
despre Măria sa, spectatorul. 
Nu ne închipuim că vom putea 
umple acest gol prin articolul 
de față, intenția noastră nu 
este decît de a sugera unele 
probleme care merită atenție 
și care în ceasul de față deși 
vizează numai pe cei ce con
templă spectacolul teatral sînt 
de fapt coordonate ale aces
tuia însuși.

O primă problemă o repre
zintă după noi cadrul vieții în
săși, măsura în care manifes
tările acesteia au sau nu un 
caracter spectacular, asigurîn- 
du-i expresivitatea care să 
transmită semnificații și ast
fel, Să-l pregătească pe viito
rul contemplator al operei tea
trale. Merită să ne întrebăm 
cu toată seriozitatea dacă ce
remoniile vieții sociale menite 
să reliefeze momentele im
portante ale vieții omului și 
ale grupului social sau chiar 
ale întregii societăți poartă în 
sine valențele estetice care să 
îmbogățească spiritualicește pe 
viitorul spectator și să-l facă 
să trăiască el însuși ca „actor" 
pe marea scenă a vieții. Cred 
că dacă sărbătorile, aniversă
rile, demonstrațiile închinate 
reliefării unor momente în
semnate ale istoriei poporului 
nostru, cum sînt 24 Ianuarie, 1

— Normele sînt destul de 
strînse, e de părere ing. Dumi
tru Popa, tehnologul secției. Ar 
putea fi totuși realizate, dar ti
nerii vin din școala profesională 
cu o pregătire inadmisibil de 
slabă.

în treacăt fie spus, normele nu 
sînt de loc strînse. Dimpotrivă. 
Media depășirii lor pe ianuarie 
și februarie trece de 40 la sută. 
Atunci ?.,.

— Cauzele sînt altele — in
tervine maistrul principal U. Tu
dor. Să le spunem pe nume : 
indisciplina, slaba calificare pro
fesională și schimbarea muncito
rilor de la o meserie la alta.

— Eu pun totul — spune in
ginerul Zoltan Lenghel, adjunc
tul șefului de secție — pe sea
ma indisciplinei. De ce unii ab
solvenți își realizează planul, iar 
alții nu ?

Admitem toate aceste puncte 
de vedere. în primul rînd fap
tul că cei care nu-și realizează 
planul fac parte din categoria 
celor certați cu disciplina mun
cii. Am cercetat fișele de pon- 
taj și am constatat că unii dintre 
ei absentează nemotivat cel pu
țin de 3—4 ori pe lună.

Legile producției sînt drastice 
cu cei care nu le respectă. Ce 
se întîmplă însă în uzina din 
Arad ? Conducerea uzinei azi 
desface contractul de muncă u- 
nui tînăr pentru absențe nemoti
vate, mîine îl angajează din nou. 
Noțiunea de disciplină se demo
netizează astfel cu bună știre.

Nu-i, de asemenea, mai puțin 
adevărat că unii absolvenți ai 
școlii profesionale vin în uzină 
cu o pregătire practică slabă. 
Dar, tovarășe director, tovarăși 
maiștri, de ce faceți această con
statare abia după ce ei de
vin muncitori ? De ce nu 
vă puneți astfel de proble
me în timpul cît ucenicii 
fac practică în uzină ? A- 
tunci — cum se întîmplă și cu 
elevii din acest an — uitați că 
ei vor fi muncitorii uzinei peste 
un an, doi.

Ziarul nostru a criticat în mai 
multe rînduri această situație. 
Nu crede Ministerul Industriei 
Constructoare de Mașini că este 
cazul să intervină și să clarifice 
odată pentru totdeauna această 
problemă ? Sînt sau nu obligate 
uzinele să creeze condiții uceni
cilor de anul trei de a lucra e- 
fectiv la mașină ? Dacă da, uzi
nele să fie obligate să le - res
pecte. O simplă statistică — și 
ea este strîns legată de cele 
arătate mai sus — poate oii- 
cînd demonstra că procentul 
cel mai ridicat al muncito
rilor care nu-și realizează nor
mele în uzinele constructoare 
de mașini provine din rîndul 
absolvenților școlilor profesio
nale.

Uzina din Arad intră în con
tradicție, din acest punct de ve
dere, cu propria-i logică. Se sus
ține, cu cauzele în mînă, că ti
nerii nu-și realizează normele. 
Dar tot uzina, în loc să elimine 
aceste cauze, le amplifică. Cum? 
O parte din absolvenții școlii 
profesionale, de exemplu, au fost 
repartizați să lucreze în alte me
serii decît cele pentru care au 
fost pregătiți. Și aceasta pentru 
că planul forțelor de muncă n-a 
fost corelat judicios cu sarcinile 
de producție și uzina s-a trezit 
în situația de a avea excedent 
de muncitori la anumite meserii 
și deficit la altele. (Lăcătușii au 
fost puși să lucreze ca găuritori 
și rectificatori etc.). Dacă pro
cesul de producție impune o a- 
semenea situație — calificarea 
în a doua meserie — atunci să 
se ia măsuri pentru ca însușirea 
acesteia să se facă pe baza unei 
pregătiri speciale în uzină.

Organizarea științifică a pro
ducției presupune, în primul 
rînd, o utilizare rațională a for
ței de muncă. Faptele relatate 
mai sus sînt o dovadă că la u- 
zina din Arad se stă „bine" la 
teorie și slab la practică. între
băm pe tovarășul maistru prin
cipal U. Tudor dacă tinerii au 
asigurat setul de scule necesar

O vină pentru faptul că tea
trul nu este întotdeauna 
judecat în specificitatea sa o 
poartă și critica. O succintă 
rezumare a textului piesei 
(care nici pe departe nu atinge 
profunzimea cronicilor literare 
bune) unită cu o telegrafică 
amintire a contribuției actori
lor face ca adesea despre tea
tru, ca ramură aparte a artei, 
cititorii să nu afle aproape 
nimic. Se resimte, de aseme
nea, lipsa unor studii de sin
teză asupra artei spectacolului 
ca și a unor discuții (la care 
să fie stimulați să participe nu 
numai specialiștii ci și publicul 
larg) asupra problemelor tea
trului contemporan, a școlilor 
și orientărilor regizorale care 
circulă, a modalităților con
crete de punere în scenă a 
unei piese.

Ne interesează apoi mult 
prea puț,in care sînt gusturile, 
preferințele, nivelul de cultură 
al publicului ce vine la teatru. 
Alcătuirea repertoriului, siste
mul de programare al specta
colelor, aș spune chiar distri
buția, ar putea constitui obiec
tul unui studiu sociologie 
complex ale cărui concluzii ar 
fi cred bogate în învățăminte 
pentru unii directori de teatru, 
sau regizori. Evident, nu este 
vorba de o simplă înregistrare 
a unei stări de fapt și nici de 
subordonarea politieii teatrale 
față de gusturile sau nivelul 
de pregătire care se dovedesc 
predominante din punct d.e 
vedere statistic, dar, oricum, 
în cunoștință de cauză, educa
ția estetică a publicului ar 
putea fi mai bine orientată. Ar 
interveni cred unele diferen
țieri între teatre său in struc
tura repertoriului unuia și 
aceluiași teatru în funcție de 
vîrsta, sexul, 
timpul liber 
preocupărilor

rundei s-a 
disputat intre cunos
cuta jucătoare sovie
tică Zatulovskaia și 
campioana României, 
Alexandra Nicolau. 
Intr-o variantă a 
partidei spaniole, Za
tulovskaia (cu albele) 
a avut inițiativa și a 
obținut victoria 
mutarea

cadrul turneului 
ternațional de tenis 
de la Caracas, cam
pionul României, Ion 
Țiriac și maghiarul 
Gulyas au dispus de 
perechea Franulovici 
(Iugoslavia) — 
Maso (Italia) 
17—15, 6—3.

In proba de sim- 
Țiriac l-a

• Jucătorul român 
Ilie Năstase continuă 
să se afirme în tur
neul internațional de 
tenis de la Alexan
dria (R.A.U.). După 
victoria înregistrată 
în sferturile de finala 
ale probei de simplu, 
în care l-a învins cu 
1—5, 4—6, 7—5 pe 
suedezul Jean Erik 
Lundquist, Ilie Năs
tase s-a calificat și 
în semifinalele pro
bei de dublu mixt, 
în pereche cu Helga 
Schultze 
Cuplul Năstase 
Schultze 
cu 4—6, 6-—2, 6—2 
perechea G.
tropp — 
Riede (R.D.G.).

(Urmare din pag. 7)

Di 
cu

de a trăi și munci ome
nește. Flăcările erau și 
amenințătoare ca atunci 
vederii cotropitorilor și 
izbăvitoare acuma de ne
dreptate și silnicia jefui
torilor dinlăuntru. Și 
mînia și armele aceleași 
ca și atunci. A fost bătă
lie mare, s-a ridicat a- 
tunci toată tara — po
vestesc bătrinii. supravie
țuitorii de atunci, frați de 
singe și de luptă cu cei 
11 000 de martiri căzut* 
peste cîmpul ieșit la pri
măvară cu același și ace
iași gind bun de rod. Și 
vorba lor nemeșteșugită, 
căci mînia nu poate fi 
mlădiată de canoanele 
frumosului, deschide o- 
chiului tînăr de azi pa
gini orale de epopee, — 
de a cita și a cîta epope
ică ridicare spre dreptate 
și adevăr — neasemui
tă altundeva prin mînia 
și puterea de sacrificiu 
ale acestui erou colectiv. 
Avem in statornicia din- 
totdeauna pe aceste pă- 
minturi chipuri legenda
re de eroi, deveniți mi
turi prin năzuința 
limanul propășirii, 
dintotdeauna 
lor a fost și va 
trecind peste 
acest erou colectiv 
porul țarinei mănoase și 
al munților falnici din 
care cei 11 000 de martiri 
au nutrit prin jertfa de 
singe, nu numai ogorul 
țării dar și setea de 
dreptate a poporului nos
tru așezat în cele patru 
zări ale spațiului legen
darei Miorițe. Flămînzi, 
la cei 60 de ani de la 
intrarea sa in istorie, se 
dovedește un monument 
al sacrificiului pe alta
rul dreptății sociale ce nu 
va fi nicicind atins de 
uitare.

la
39.piu, Ion 

întîlnit pe renumitul 
tenisman
John Newcombe, cîș- 
tigătorul concursului 
de la Barranquilla, 
de care a fost învins 
în trei
3—6, 6—1.

australian

(R.F.G.).
seturi: 6—4.

a întrecut

Lut-
Helga

• In proba 
dublu bărbați

Vail (Colo-

Grupul școlar 
de construCții-Pitești 
Pentru conformitate 

A. ION
P. S. O veste sosită ieri la 

redacție ne anunță că prime
le „litere" ale acestei origi
nale semnături au și fost „ca
ligrafiate".

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

• Turneul interna
țional de șah de la 
Belgrad a continuat 
cu desfășurarea par
tidelor din runda a 
șaptea. Partida

• La 
rado) au început în
trecerile concursului 
internațional de schi 
alpin dotat cu „Cupa 
Națiunilor", la care 
participă sportivi din 
Austria, Canada, El
veția, Franța, S.U.A. 
și alte țări.

Proba de slalom 
special bărbați a re
venit multiplului 
campion francez Jean 
Claude Killy.

Cupa orașului București la motocros a prilejuit o dispută pasionantă

SÎMBĂTĂ 18 MARTIE 1967

18,00 : Pentru cei mici : E- 
cranul cu păpuși : „Sarea-n 
bucate", de Alecu Popovici și 
Viniciu Gafița, după basmul 
lui Petre Ispirescu. 18,35 : 
Pentru tineretul școlar : „Nota 
zece la... coregrafie", 18,50 : 
Publicitate. 18,58 : Ora exactă. 
19,00 : Telejurnalul de seară. 
19,20 : Buletinul meteorologic. 
19,23 : Panoramic. 19,40 : Feli
citări muzicale. 20,00 : Tele- 
enciclopedia. 21,00 : Film se
rial : Baronul. 21,50 : „Iubirea 
e un lucru foarte mare" ! de 
ion Băieșu cu Coca Andrones- 
cu și Octavian Cottescu. 22.30: 
Cîntă pentru dumneavoastră : 
Danielle Darrieux, Remonal, 
Annie Cordy, Tino 
Charles Asnavour și 
22,55 : Telesport. 23,05 : 
jurnalul de noapte.

Rossi, 
alții. 

Tele-

spre 
Dar 

fundalul 
rămîne, 
secole, 

po-

profesiunea, 
și ansamblul 
culturale ale

CINEMATOGRAFE
DACII — cinemascop

rulează la Patria (orei? 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

DRAGA BRIGITTE
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la București (orele 
8,45: 11,15; 13.45; 16,15; 18,45; 
21), Feroviar (orele 8; 10,30; 
13,15; 15,45: 18,30; 21,15), Me
lodia (orele 8.30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21)

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30: 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9.15; 
11,30: 13,45; " -----
Arta (orele 9; 11,15;
15.45; 18,15; 20.30), 
(orele 9; 11.15; 13,30;
18.15; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Festival (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),

16; 18,30; 21),
13,30; 

Flamura 
15,45;

Excelsior (orele 9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

DOAMNA CU CĂȚELUL 
Central 

17,45;
(orele
21).

rulează la
8,45; 11,45; 14,45;

ÎNTRE DOI
rulează la Union
20.30)

MOSUL MOSHI -
FONIA

rulează la Doina
13,45; 16; 18,15; 20,30).

CAMPIONII EUROPEI - 
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
COMOARA DIN T*" 
RIȘTE - VREAU 8A ȘTIU 
TOT NR. 47 — BOMBOANE 
MUZICALE

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

ZORBA GRECUL
rulează la Dacia (orele 8,45; 
14,30 în
20.30) .

EL GRECO
rulează
15,30; 18;

(orele

ALO,

(orele

15,30;

JA-

11,30;

ORI-
1 — 

PANAGIU-

continuare 17,30—

— cinemascop 
la Buzești (orele 
20,30)

FANTOMA DIN MORRISVILLE
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20.45).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
19).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

ÎNAINTE de război 
rulează la Miorița (orele 10; 
12; 14,15; 16,15; 18.30: 20,30).

UN MARTOR IN ORAȘ 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

NU S1NT DEMN DE TINE 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

NOTRE-DAME DE PARIS — 
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează la Moșilor (ore’e 15; 
17; 19; 20,45).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Colentina (orele 
15,40; 17,45; 20).

OGLINDA CU DOUA FETE 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30), Volga (Orele 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Progresul (orele 
10; 15,30; 18; 20.30).

NEVESTE PERICULOASE 
ridează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop 

rulează la Drumul Sării (fi
rele 15,15; 18; 20,30),

Cadru din filmul „Un martor 
în oraș"

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15), după a- 
miază EVADAREA IN TĂ
CERE (orele 18,30; 20,30).

JUANA GALLO
rulează la Floreasca (orele 
9; 11.15; 13,30; 16), după a- 
miază INTRE DOI (orele 
18,30; 20,45).

JANDARMUL DIN SAINT
TROPEZ

rulează Ia Aurora (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16) după
amiază INTRE DOI (orele 
18,30; 20,30).

spectatorilor care îl frecven
tează cu o anumită regulari
tate. Ar putea fi depistate în 
mod științific lacunele pregăti
rii cultural-artistice ale pu
blicului, tendințele de unilate- 
ralizare.

In asigurarea unei relații 
active a teatrului cu spectato
rii săi prezintă un deosebit in
teres și o problemă aparent 
strict organizatorică: ampla
sarea teritorială a sălii de 
spectacol. Impetuoasa activi
tate in domeniul construcției 
de locuințe, restructurările 
urbanistice au făcut adesea ca 
între publicul din cartierele 
noi și localul teatrului să 
apară mari distanțe, uneori 
incomod de străbătut, mai 
ales, cînd o nouă pretendentă 
— cu mari virtuți dar și cu 
defecte — televiziunea și-a 
propus să acopere pe virtualii 
spectatori. Chiar dacă nu se 
poate constitui cite un teatru 
în fiecare cartier — o mai 
bună folosire a sălilor de spec
tacole ale caselor de cultură, 
cluburilor, căminelor culturale 
se impune.

Dincolo însă de măsurile dis
cutate mai sus, depășind căile 
concrete prin care se poate 
asigura o mai vie relație a pu
blicului cu teatrele, se află 
posibilitatea bazată pe o expe
riență milenară ca spectacolul 
să cîștige inimile spectatorilor 
prin valorile care-i sînt spe
cifice : mai mult decît alte 
ramuri ale artei, el transformă 
pe fiecare dintre spectatori 
intr-un creator.
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Reuniunea de la 
Iu. apoi Conferința 
Manila, în prezent 
rea din insula Guam. Trei 
conferințe politice militare 
cu participarea președintelui 
Johnson in intervalul de un 
an. Știrea despre aonvoca- 
rea reuniunii din insula 
Guam a survenit oarecum 
pe neașteptate. La Washing
ton atmosfera politițeă era 
deosebit de încărcată. în ur
ma criticilor tot mai deschi
se la adresa Administrației 
formulate de o serie de se
natori și congresmeni prin
tre care s-a încadrat și re
centa intervenție a lui Ro
bert Kennedy. Opinia pu
blică internațională condam
nă Statele Unite pentru in
tensificarea bombardamen
telor asupra RL D. Vietnam. 
In plus s-a aflat că și în 
rîndul vîrfurilor militare a- 
mericane ar exista deosebiri 
de păreri în ce .privește po
litica ce trebuie urmată în 
Vietnam.

In acest context au inter
venit simultan două fapte 
noi : demisia ambasadorului 
american ia Sa®on, Cabot 
Lodge și întrunirea proiec
tată de președintele Johnson 
cu principalele oficialități 
militare americane, iar ulte
rior și cu șeful .^guvernului" 
de la Saigon, generalul Ky.

Există, fără îndoială, o 
anumită legătură între toate 
aceste evenimente. Ele de
notă o defecțiune marcată a 
mecanismului 
tar american 
Cabot Lodge 
simplu ambasador. El poate 
fi considerat un fel de coau
tor al politicii americane în 
Vietnam. înlocuit în urmă 
cu cițiva ani în funcția sa 
de către generalul Maxwell 
Taylor, el a revenit. Numi
rea sa la Saigon fusese pre
zentată ca un „suprem 
efort" al diplomației ameri
cane în Asia. La aceasta se 
poate adăuga că ambasado
rul Lodge a fost prezent la 
toate momentele mai impor
tante ale politicii S.U.A. în 
Vietnam. Chiar recent, el a 
prezidat o reuniune a amba
sadorilor americani în zona 
Pacificului și a pregătit ceea 
ce este numită în momentul 
de față „a doua Manilă", o 
conferință care se va desfă
șura cu aceeași participare 
ca și întrunirea care avuse
se loo in capitala Filiplne- 
lor.

De aceea, demisia Iul Lod
ge în plină perioadă de in
tensificare a agresiunii ame
ricane în Vietnam, intr-un 
moment în care Washing
tonul pare să se fi angajat 
fără nici un echfvoc pe linia 
preconizată de conducerea 
Pentagonului, este interpre
tată de observatori ca o 
nouă manifestare a nemul
țumirii cercurilor politice 
față de „capitularea Admi
nistrației în fața militarilor".

In al doilea rînd, mai exis
tă încă un motiv care se 
pare că rezidă în posibilita
tea adoptării unor noi pla
nuri agresive de 
în Vietnam. Presa occiden
tală a menționat 
unui așa-zis 
propus de președintele Co
mitetului mixt al șefilor de 
state majore, generalul 
Wheeler.

Observatorii sînt de păre
re că întrunirea din insula 
Guam, acest „consiliu de 
război" are de aceea, drept 
scop să sancționeze noi pla
nuri de amploare în Viet
nam : „întrunirea din insu
la Guam — scrie din Wash
ington corespondentul agen
ției FRANCE PRESȘE — va 
decide o serie de măsuri mi
litare deosebit de importan
te care vor fi în curind tra
duse in practică pe teatrul 
de operațiuni, se arată în 
cecurile competente din ca
pitala americană". Cores
pondentul continuă : „In a- 
ceste cercuri se crede că 
vor fi parcurse citeva noi 
trepte în escaladarea mili
tară... Conflictul va intra 
intr-o nouă etapă Impor
tantă". Acest punct de vede
re este răspîndit în rîndul 
multor experți în problema 
vietnameză care nu văd o 
altă explicație a acestei re
uniuni decît în intensifica
rea războiului din Vietnam, 
hotărită la Washington, în 
pofida vastei mișcări de pro
test, care s-a extins și la 
unele cercuri politice din 
Statele Unite.

Monolu- 
de la 

imtruni-

politico-mili- 
in Vietnam, 
nu este un

amploare
existența 

„mare plan"

S. VERONA

Agendă post-electorală 
franceză

PARIS 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Franței, Georges 
Pompidou, a primit joi după- 
amiază pe membrii Biroului Po
litic al grupului parlamentar 
U.N.R.-U.D.T. Discuțiile s-au 
purtat pe marginea organizării 
majorității guvernamentale în ca
drul viitoarei Adunări Naționale. 
Biroul Politic al U.N.R.-U.D.T. 
a fost de acord să invite pe 
deputății acestei formațiuni po
litice să adere la „Grupul de 
acțiune pentru cea de-a V-a Re
publică", denumire sub care va 
figura majoritatea guvernamen
tală în noua Adunare Națională.

Comitetul executiv al Federa
ției Stîngii Democrate și Socia
liste care s-a întrunit la 16 mar

tie, a propus crearea unei co
misii permanente cară să repre
zinte toate partidele de stingă, 
din componența căreia1 să facă 
parte reprezentanții grupurilor 
parlamentare ale acestor partide 
in Adunarea Națională a Fran
ței.

In comunicatul dat publicită
ții după încheierea ședinței, Co
mitetul executiv „își exprimă sa
tisfacția în legătură cu disciplina 
de care au dat dovadă în timpul 
votului alegătorii de stingă și re
publicanii, care li s-au alăturat 
în cel de-al doilea tur de scrutin 
aprobînd în felul acesta acordul 
încheiat între partidele de stînga 
și asigurtnd succesul candidați- 
lor de stînga în întreaga țară".

Revendicări 
la Rio

Opinia publică braziliană 
continuă să ceară noului gu
vern conclus de Costa e Silva 
revizuirea legii securității na
ționale, promulgată de mare
șalul Castello Branco în ulti
mele sale zile de guvernare. 
Presa braziliană califică a- 
ceastă lege drept un „atentat 
la libertate". Ea, scrie ziarul 
„Journal do Brasil", reflectă 
ura puterii contra presei, știr
birea drepturilor omului și 
nu o reglementare democra
tică". Președintele Tribuna
lului suprem militar, genera
lul Mourao Filho, a afirmat, 
de asemenea, că această lege 
constituie o „încălcare a li
bertății".

Din viața 
tineretului lumii

La Stockholm a avut loc o 
conferință a organizației din 
capitala Suediei a Uniunii tinere
tului social-democrat, consacrată 
situației din Asia de sud-est. 
Intr-o rezoluție adoptată Ia con
ferință este condamnat războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam și se 
cere încetarea imediată a bom
bardamentelor asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam.

incinta amfiteatrului Facultății 
de științe politice și economice 
din Madrid, au cerut joi autori
tăților spaniole ridicarea sancțiu
nilor împotriva lui Manuel Por- 
tela, delegat al „Sindicatului 
liber" studențesc din capitala 
Spaniei. Participanții s-au pro
nunțat, de asemenea, pentru 
desființarea tribunalului ordine! 
publice.

1500 de itudenți reuniți In 
cadrul unei „adunări libere" în

te»

LIBAN. —La Saida au avut loc recent puternice demonstra
ții studențești în semn de protest împotriva creșterii taxelor 
de înscriere la examene. în cursul ciocnirilor cu forțele po
lițienești s-au înregistrat morți și răniți. în fotografie : cor

doane de poliție în fața studenților demonstranți

îndoieli
la New Orleans

încrederea acordată lui Perry Russo, agent de asi
gurări, de către juriul din New Orleans care conduce 
o anchetă pentru obținerea dovezilor privind exis
tența unui complot pentru asasinarea președintelui 
Kennedy, este acum pusă la îndoială.

La chemarea Uniunii națio
nale a studenților francezi în 
orașul Clermont-Ferrand a avut 
loc o demonstrație la care au 
participat peste 3 000 de studenți. 
Participanții Ia demonstrație au 
protestat împotriva reducerii 
alocațiilor acordate de guvern 
instituțiilor de învățămînt su
perior, ceea ce a determinat o 
creștere substanțială a taxelor de 
învățămînt.

R. S. CEHOSLOVACA. Vedere exterioară a noului hotel 
„Skoda" din PIzen
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• OAMENI DE ȘTIINȚA de 

la Universitatea din statul Ari
zona consideră că au descoperit 
o stea cu planete ce se află în 
proces de formare. Obiectivul 
observațiilor este corpul ceresc 
R. Monocerotis. Acesta este un 
obiect de magnitudinea 12, ce 
se află lingă capul nebuloasei 
variabile Hubble, la nord de 
constelația Orion, la o distanță 
de 2 000 ani-lumină de Pămînt.

Se consideră că această stea 
face parte dintr-o clasă de o- 
biecte cerești despre care astro
nomii presupun că ar fi stele 
în proces de formare.

• LA BELGRAD a fost sem
nat un protocol cu privire la 
colaborarea comercială între 
Iugoslavia și Uniunea Sovieti

că. Protocolul prevede importul 
de materii prime din Uniunea 
Sovietică și exportul de produ
se finite iugoslave. Valoarea 
schimburilor prevăzute în acest 
protocol se cifrează la 50 mi
lioane dolari.

V SENATUL american a rati
ficat cu 66 de voturi pentru și 
28 împotrivă, convenția consu
lară între Statele Unite și Uni
unea Sovietică.

O BANDA de hoți a jefuit în 
noaptea dintre 12 și 13 martie 
vila Sophiei Loren de la Roma, 
luînd cu ei aproximativ 30 de 
casete conținînd bijuterii de aur 
și de argint, tablouri, servicii

de argint, precum și toate pre
miile pe care actrița le-a cuce
rit de la începutul carierei sale 
artistice. Hoții au subtilizat, de 
asemenea, și garderoba lui Car
lo Ponti, compusă din circa 50 
de costume. Toate obiectele fu
rate, în valoare de aproximativ 
100 de milioane lire, erau asi
gurate. J.

■■■■
• LA MONTHLY a început 

joi instalarea primei secții ci
lindrice a mezoscafului „PX- 
15", conceput de inginerul 
elvețian, Jacques Piccard. Des
tinat cercetărilor științifice 
la o adîncime de mai multe 
șute de metri în apa oceane
lor, mezoscaful va fi terminat 
la sfîrșitul acestui an. Con
strucția sa, finanțată de o 
societate americană de aviație, 
va costa aproape un milion de

Russo, unul din martorii 
cheie citați de Jim Garrison, 
care pretinde existența com
plotului, a făcut declarații con
trarii celor din prima zi cînd 
a fost supus unui nou intero
gatoriu cerut de avocatul lui 
Clay Shaw, om de afaceri din 
New Orleans si învinuit de 
Garrison ca făcînd parte din 
complot, Răspunzînd timp de 
opt ore la întrebările avocatu
lui Irving Dymond, Russo a 
mărturisit că înainte de a face 
depoziții el .,fusese hipnotizat 
de trei ori în sediul procuro
rului districtual Jim Garrison", 
subliniind însă că nu-și aduce 
aminte exact zilele în care el 
a fost hipnotizat.

Medicul Edmond Datter, nu
mit de Russo coautor al hip- 
notizării sale, a declarat juriu
lui, în continuarea anchetei, 
că intr-adevăr el a injectat pe

martori cu sodium pentothal, 
recunoscut in general ca medi
cament care reactivează me
moria și ajută persoana res
pectivă să-și amintească eve
nimente și fapte pe care le 
uitase. Medicul a precizat că 
Russo a fost de altfel de acord 
cu aplicarea acestui tratament, 
exprimînd credința sa că prin
cipalul martor în această afa
cere s-ar fi aflat în deplină 
cunoștință de cauză atit înain
te de a depune mărturie cît și 
după interogatoriu. El a încer
cat să dovedească că declara
țiile lui Russo ar fi fost clare 
și că au fost făcute de un om 
perfect sănătos. După cum se 
știe insă, în depoziția sa de 
miercuri Russo a declarat in
stanței că a suferit un trata
ment îndelungat de psihiatrie 
continuînd să fie consultat 
chiar și în acest an de medici.

Ar fi greu de precizat cite date 
limită au fost fixate pînă acum pen
tru negocierile Kennedy. Numai in 
ultima jumătate de an s-au putut 
număra vreo șase. La sfirșitul lunii 
trecute se mai vorbea încă de 31 
martie ; astăzi limita oficială este 30 
aprilie.

Există bune șanse ca 
șfîrșitul lunii viitoare să 
fie, totuși, ultima fron
tieră. Aceasta pentru că 
nu prea ar mai fi timp 
pentru o alta. Se știe că 
l'mitarea dezbaterilor de
curge dintr-o aită dată 
limită, aceea a împuter
nicirilor primite de gu
vernul american din par
tea Congresului pentru 
tratativele tarifare. împu
ternicirile expiră la 30 
iunie și de aceea dezba
terile de la Geneva tre
buie să se încheie cu cî- 
teva săptămînl ma îna
inte pentru ca, pînă la

data respectivă, Congre
sul S.U.A. să poată dez
bate și hotărî asupra ce
lor realizate de emisarii 
airiericani la rundă. In- 
trucît oficialitățile S.U.A. 
au făcut cunoscut ca 
„Trade Expansion Act" 
nu va fi prelungit peste 
termenul fixat inițial (30 
iunie 1967), s-ar putea ca 
și 30 aprilie să reziste.

în acest caz e necesar 
ca operativitatea negoci
erilor să fie, în următoa
rele șase săptămîni, pro
porțională cu tergiversă
rile din cei trei ani de 
discuții. Evident, nici

vorbă nu mai poate fi de 
o reducere tarifară gene
rală cu 50 la sută. Cea 
mai optimistă cifră care 
se avansează acum este 
'25 la sută. Fiecare și-a 
redus din pretenții. Se 
pare că pentru țările Pie
ței comune miza constă 
în renunțarea Statelor U- 
nite la „American Sellin- 
ge Price", sistem care o- 
crotește. industria chimi
că americană prin obsta
cole netarifare împotri
va produselor străine, iar 
pentru S.U.A. în renun
țarea de către cei șase la 
tarifele vamale care o- 
crotesc agricultura lor.

Americanii argumen
tează că înlăturarea res
tricțiilor netarifare, în 
speță a lui „American... 
etc" (prescurtat A.S.P.) 
necesită un lung studiu 
din partea Congresului, 
lungi dezbateri care n-ar 
putea să rezolve proble
ma în timp util. $i apoi, 
susține Washingtonul, 
A.S.P. reprezintă o ba
rieră. minoră... Apreciere 

■cu care industriașii din 
C.E.E., și mai ales cei 
francezi, nu sînt de loc de 
acord ; de aceea ei au 
cerut delegaților Comuni
tății să obțină neapărat 
abolirea A.S.P., să nu se 
lase „înșelați" sau „a- 
dormiți cu promisiuni".

La tarifele agrare, mai 
ales la cele cerealiere, a 
fost rîndul americanilor 
să preia ofensiva. Se știe 
că în prezent țările Pie
ței comune își acoperă 
din producția proprie 86.6 
la sută din necesarul de 
cereale. Restul de 13,4 la 
sută este acoperit din im
port, mai ales din S.U.A. 
Cei șase au hotărît însă 
să se autoaprovizioneze 
în proporție de 90 la sută,

limitînd astfel importuri
le la numai 10 la sută 
din necesar. Statele U- 
nite nici n-au vrut să au
dă de așa ceva; șeful de
legației americane la Ge
neva, William Roth, a a- 
vertizat că S.U.A. vor 
respinge orice concesie 
tarifară în sectorul in
dustrial. dacă nu se va 
realiza la Geneva un a- 
cord asupra cerealelor, 
care să nu limiteze pene
trația produselor ameri
cane și, totodată, să re
ducă tarifele în vigoare. 
Pentru a analiza situația 
și a se pune de acord a- 
supra poziției comune, 
cei șase au hotărît să în
trunească Consiliul mi
nisterial în zilele de 10— 
12 aprilie. Pentru orice 
eventualitate, o a doua 
reuniune este prevăzută 
la 17 și 18 aprilie.

Pe fundalul negocieri
lor de la Geneva se su
prapune — în chip nedo
rit pentru S.U.A. — ten
tativa Marii Britanii de 
a adera la Piața comună. 
Anglia, cel puțin, se află 
într-o poziție destul de e- 
chivocă. Pe de o parte, 
ca tară — deocamdată 
— din afara C.E.E. ea are 
același interes ca și 
S.U.A., adică interesul 
ca tarifele externe ale 
celor șase să fie la un ni
vel cît mai redus. Dar, 
pe de altă parte, ca 
aspirantă la intrarea 
în Piața comună, An
glia trebuie să mena
jeze toate susceptibilită
țile prezumtivilor ei par
teneri de mîine. De aceea 
scria „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE", pentru 
a nu da ocazia la critici 
cu privire la o „cîrdășie 
anglo-americană". Londra 
a cerut diplomaților săi

să evite chiar și cea mai 
mică aparență de compli
citate cu negociatorii a- 
mericani în cadrul run
dei. Ca atare, afirmă zia
rul, dacă se va ivi o cri
ză, în cel mai bun caz 
Anglia va fi pentru 
S.U.A. un aliat numai pe 
jumătate, slăbind în 
acest fel poziția de nego
cieri a americanilor ; la 
Washington există temeri 
că tocmai în momentul 
în care America are mai 
multă nevoie de sprijinul 
Angliei, cele două țări 
s-ar putea îndrepta fie
care în altă direcție.

Spuneam la început că 
termenul de 30 aprilie are 
șanse să fie ultimul. Dar 
ultimul poate să fie în 
două ipostaze. Dacă 
chestiunile deosebit de 
importante pentru nego
ciatori — trecute mai sus 
în revistă — vor fi rezol
vate, la 30 aprilie se va 
înregistra o umbră de 
succes (poate jumătate 
sau un sfert din ce era 
să fie). Dacă nu, fiecare 
se va întoarce acasă cu 
mîna goală. Ziarul amin
tit consideră că proble
mele implicate sînt atît 
de dificile iar mecanis
mul pentru luarea de ho- 
tărîri atît de greoi „îneît 
ar fi suficente doar cîte- 
va mici fricțiuni pentru 
ca întreaga activitate des
fășurată în decurs de trei 
ani a rundei Kennedy să 
se ducă pe apa sîmbetei". 
Avînd, însă, în vedere 
antecedentele, nu trebuie 
să excludem definitiv 
nici posibiltatea unei noi 
amînări. După atîtea al
tele, una în plus nu poa
te provoca nici un fel de 
mirare.

ION D. GOIA

dolari. El va avea o lungime 
de 14 metri și un diametru de 
3,50 metri și va fi echipat cu 
patru motoare electrice cu 
curent alternativ. Prima mi
siune experimentală a mezosca
fului „PX-15" este prevăzută 
pentru 1968 între coastele 
Floridei și Noii Scoții. El va 
putea coborî sub apă pipă la 
adîncimea de 700 metri. **

• HEINZ JENTSCH, Alfons 
Gross și Helmut Kluge, foști 
subofițeri S.S. în conducerea 
lagărului de concentrare de la 
Gusen, vor fi deferiți tribuna
lului din Hagen (R.F.G.) sub 
învinuirea de a fi supus la 
cele mai inumane torturi pe 
deținuții aflați în acest lagăr. 
In plină iarnă, cei trei călăi 
naziști au silit 1 600 de deținuți 
să rămînă sub apa rece a 
dușurilor timp de peste o oră 
pînă la încetarea lor din viață.

Misterul 
quasari- 

lor

Uniunea Sovietică:
Imagine generală a

orașului Tbilisi

„Cosmos-144" transmite...
Ziarul „IZVESTIA" a publicat o fotografie realizată de satelitul 

„Cosmos-144", lansat la 28 februarie pe o orbită circumpolară la 
înălțimea de 625 km. Satelitul a fost destinat, culegerii de infor
mații meteorologice și transmiterii lor pe Pămînt.

Comentînd fotografia transmisă de satelit în ziua de 2 martie, 
specialiștii sovietici conchid ca „perspectivele ademenitoare ale 
folosirii sateliților artificiali ai Pămîntului în meteorologie se con
firmă cu succes în practică".

Aparatajul satelitului „Cosmos-144" (de televiziune și pentru 
fotografii cu raze infraroșii), permite să se obțină imagini ale stra
tului de nori, învelișului de zăpadă, câmpurilor de gheață, din 
părțile luminată și întunecată ale Pămîntului, să se măsoare radiația 
reflectată și emisă de sistemul „Pămînt-atmosferă".

Satelitul este alimentat cu energie electrică de două baterii so
lare alcătuite din mai multe mii de fotoelemente.

In timpul zborului, satelitul a fost orientat necontenit spre Pă
mînt. Specialiștii consideră că orientarea precisă, continuă și de 
lungă durată în spațiu, cu ajutorul motoarelor electrice volante, 
reprezintă „d realizare remarcabilă a tehnicii cosmice sovietice".

Alegeri 

in Sierra Leone
Populația Sierrei Leone 

s-a prezentat ieri în fața 
urnelor, în cadrul alegerilor 
legislative generale care se 
țin în această țară africană, 
pentru a doua oară de la 
obținerea independentei, în 
1961.

Sierra Leone este o țară 
africană, situată pe coasta 
Oceanului Atlanic, cu o 
populație de 2,3 milioane 
locuitori. Fiind membră a 
Commonwealthului, Sierra 
Leone este republică, dar 
are ca șef de stat pe regina 
Marii Britanii, care este 
reprezentată de un guver
nator.

In . cursul alegerilor ur
mează să se stabilească 
dacă Sierra Leone va con
tinua să aibă acest statut.

Ne vor duce qua- 
sarii Ia descifrarea 
tainelor originii Uni
versului ? In paginile 
publicațiilor științifice 
de peste hotare, locul 
ocupat de descrierea 
cercetărilor în legătu
ră cu aceste misteri
oase conglomerate de 
materie din Cosmos, 
este, pe zi ce trece, 
mai important.

Quasarii (prescurta
re de la Quasi-stelar) 
sînt corpuri stelare 
mai mici decît galaxi
ile, dar de sute de ori 
mai strălucitoare. Ele 
emit pînă Ia 1,5 ori 10 
urmat de 47 ze
rouri ergi pe se
cundă. E uluitor chiar 
și în coordonatele 
cifrice astronomice 
ale... astronomiei. Pre
supunerile converg în 
cea mai mare par
te spre teza că 
quasarii se află la 
distante de mai multe 
miliarde ani lumină 
de Terra și că, în 
consecință, ar fi cele

mai îndepărtate cor
puri stelare cunoscute.

In acest stadiu, 
ipotezele cele mai 
fantastice își croiesc 
drum. Un mare număr 
de cercetători de 
prestigiu din Statele 
Unite, Republica Fe
derală a Germaniei, 
Polonia, Franța, su
gerează că enigmati
cii quasari ar fi 
locurile prin care ma
teria, conform teoriei 
creației continue, pă
trunde în Universul 
nostru, cu alte cuvin
te, am avea de-a face 
cu veritabile univer
suri miniaturale în 
expansiune. Aceasta 
seamănă cu un capi
tol de roman știin(i- 
fico-fantastic. Dar sa- 
vanții afirmă cu su
ficiente motive, că nu 
sîntem încă în postu
ra de a spune exact 
ce este posibil și ce 
e fantezie în acest 
domeniu.

în genere, sîntem 
actualmente în fa(a

quasarilor în aceeași 
poziție in care se aflau 
savanții anilor 1866- 
1867 in fața radiației 
solare. Necunoscînd 
energia termonuclea
ră, aceștia din urmă 
n-au fost în stare să-și 
explice radiația sola
ră. Același lucru se 
întîmplă cu quasarii. 
Există acolo, Ia origi
nea quasarilor o sursă 
de energie necunos
cută, mult superioară, 
probabil, chiar celei 
degajate prin anihila
rea totală a materiei.

Nici o explicație a 
unei asemenea elibe
rări uriașe de energie 
nu este posibilă și 
satisfăcătoare în actu
alul stadiu al fizicii 
moderne. S-a imagi
nat prăbușirea unui 
cîmp gravitațional ca 
și alte cîteva ipoteze. 
Nici una din aceste 
ipoteze nu a putut ex
plica nimic pînă a- 
cum. Marele mister al 
quasarilor rămâne...

E. R.
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