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Se extinde 
inițiativa 

tinerilor 
de la Reșița

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• Masele plastice vor înlocui metalul la 

15 subansamble • „Cura de slăbire" a 

reperelor supradimensionate • O zi pe 

lună se va lucra cu electrozi economisiți

EWÎ3

Prin înfăptuirea Hotăririi Plenarei C. C. al P. C. R. din 27-28 martie

?

GENERALIZAREA METODELOR
VII DE

ÎN PROBE 
TEHNOLOGICE

La Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu—Dej" de la 
Galati a intrat în probe teh
nologice secția de neferoa
se din cadrul turnătoriei 
mixte — unul din obiective
le principale ale combinatu
lui. Datorită ritmului susți
nut de construcție și montaj, 
folosirii judicioase a forței 
de muncă și mijloacelor teh
nice, prima șarjă de alumi
niu, în cadrul probelor. a 
fost elaborată cu trei luni 
mai devreme decît prevede
rile planului. Noua secție 
este înzestrată cu trei cup
toare. instalații moderne de 
basculare fabricate în tară, 
comenzi complet mecaniza
te, sistem de dublă alimen
tare pentru asigurarea func
ționării neîntrerupte a cup
toarelor. Capacitatea anuală 
a secției este de peste 300 
tone piese turnate.

Comitetului Central 
al partidului cu privire la îmbu
nătățirea conducerii, planificării, 
finanțării și organizării gospodă
riilor agricole de stat a fost inspi
rată de realități practice și con
secințele ei nu se limitează, după 
părerea mea, la modificările 
structurii organizatorice de pfnă 
ecum. Dimpotrivă, constituind o 
nouă dovadă 8 atenției acordată 
de partid pentru sporirea contri
buției agriculturii noasti-e de stat 
la dezvoltarea întregii economii, 
ea x-a determina transformări 
fundamentale atât în viața uni
tăților, cît și în modul de a ac
ționa al oamenilor, al specialiști
lor care lucrează în aceste uni
tăți- Experiența de pînă acum, 
privită retrospectiv și în spiritul 
7 otăririi Plenarei C.C. al P.C.R.

n 27—28 martie, ne dovedește 
că rezultatele obținute în unită
țile din cadrul trustului nostru 
(beneficii în valoare de 15 mili
oane lei în 1966) ar fi putut să 
fie și mai bune, că o serie de ne
ajunsuri nu s-ar fi manifestat 
dacă formele birocratice de 
muncă n-ar fi luat, uneori, locul 
metodelor vii, situate în afara ru
tinei.

I CADRAN

Din totdeauna dascălii 
scolii românești an meri
tat cu prisosință recunoș
tința neprețuită a învăță
ceilor lor. căci dintot- 
dcauna gindul și fapta a- 
ccstora — a celor mal 
buni dintre cei mai buni 
— au fost prea pline de [ 
generozitate. prin aple
carea cu sfințenie ome- 
nrască asupra vlăstarelor 
chemate spre lumina

Comple
zenta 
unor

Mă voi referi numai la două 
aspecte ale muncii noastre, ilus- 
trînd, prin legătura ce există în
tre ele, profunzimea aprecierilor 
făcute de Hotărîre asupra activi
tății gospodăriilor agricole de 
stat așa cum sînt organizate ele 
în prezent. In primul rînd, actua
lul sistem de planificare a pro
ducțiilor, pe baza indicatorilor 
dați de către Departament trus
turilor, n-a influențat pozitiv asu
pra dezvoltării unităților- Ani de- 
a-rîndul, trustul nostru a planifi
cat. datorită aplicării unui coefi
cient propriu de prudență, pro
ducții sub posibilitățile unităților. 
Iată de ce, astăzi, nu ni se mai 
f>ar atît de concludente depășiri- 
e înregistrate, de pildă, la pro

ducția de porumb, de la cîteva 
sute la cîteva mii de kilograme 
la hectar, în unități cum ar fi 
Fundeni. Sălcuța, Periș, nici fap
tul că G.A.S. Fundeni obținea 
rezultate mai bune decît vecina 
ei, G.A.S. Buciumeni. Secretul 
consta, în cazul din urmă, în 
aceea că cifrele de plan stabilite 
de noi erau pentru prima unitate 
cu 25—30 la sută mai mari decît 
pentru a doua, deși condițiile de 
climă și sol erau aceleași în a- 
mîndouă gospodăriile. Pe de 
altă parte, adresele, circularele, 
recomandările, notele telefonice 
prin care fie noi, fie direct De
partamentul dădeam indicații a- 
supra lucrărilor care să se exe
cute într-o perioadă sau alta, au 
frinat, treptat, inițiativa și spiritul 
de răspundere al oamenilor.

Creșterea atribuțiilor pe care 
le vor avea specialiștii în cadrul 
fermelor va contribui, așa cum 
se subb'niază în Hotărîre, pe căi 
directe, la mărirea producției atît

CONSTANTIN CRAlNlCEANU 
inginer șef al Trustului Gostat 

București

(Continuare în pag. a Ill-a)

Tehnicianul proiectant Nicolae Malceolu efec- 
tuînd montajul machetei de execuție la diferite 
instalații de la Fabrica de lacuri și vopsele de 

la Uzina „Policolor" București

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII UTC
GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

In organizațiile U.T.C. din 
regiunea Galați au loo în a- 
ceste zile multiple acțiuni 
legate de întîmpinarea ani
versării a 45 de ani de la 
crearea U.T.C. Printre aces
tea un loc deosebit îl ocupă 
concursul intitulat „Tineret 
— mîndria tării", organizat 
din inițiativa Comitetului 
regional Galați al U.T.C. șl 
încheiat la 25 martie a.c. Or
ganizatorii concursului și-au 
propus ca, prin intermediul 
poeziilor, reportajelor, schi
telor. povestirilor. textelor 
de brigadă etc.. create de ti
neri muncitori, cooperatori, 
elevi și studențl, să reflecte 
mobilizarea tineretului din 
regiune la înfăptuirea măre
țelor sarcini ce stau în fața 
poporului nostru, sarcini re
ieșite din documentele celui 
de al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Pe adresa comitetului re
gional U.T.C. au sosit. în 
cele trei luni cît a durat 
concursul, neste 200 de poe
zii. 14 lucrări în proză, texte 
de brigadă etc.

DE MINA

Inițiativa tinerilor do la Reșița 
„Să utilizăm și să gospodărim 
metalul cu eficientă economică 
sporită'’ a găsit un ecou favora
bil și în rindul tinerilor de la Uzi
na „Vagonul" din Arad. Activul 
U.T.C. din uzină a luat cunoș
tință înlr-o plenară lărgită a co
mitetului U.T.C., de obiectivele 
inițiativei și a analizat amănunțit 
modalitățile practice, concrete, 
prin care sînt chemați să-și spu
nă cuvîntul în economisirea me
talului cei aproape 3000 de tineri 
ai uzinei. Plenara comitetului 
U.T.C. a adoptat, ca și la Reșița, 
un plan de măsuri pe baza că
ruia comitetul U.T.C. coordonea
ză activitatea tinerilor pentru a- 
plicarea inițiativei. Acest plan de 
măsuri prevede obiective concre
te prin care tinerii din sectoarele 
de concepție și cei din sectoarele 
productive vor participa, alături 
de întregul colectiv al uzinei, la 
realizarea unei economii de me
tal în anul 1967 de 500 tone.

Răsfoim planul de măsuri pe 
care comitelui U.T.C. ni-1 pune 
la îndemînă Reținem cu aten
ție un paragraf. „în fiecare sec
ție, colective de tineri muncitori, 
maiștri și ingineri vor analiza po
sibilitățile pe care le oferă locu
rile de muncă ale tinerilor, pa 
secții și ateliere, pentru o mai 
bună folosire și gospodărire a 
metalului și vor prezenta condu
cerilor de secții concluziile aces
tor analize".

Caracterul de lucru al acestei 
măsuri ne îndeamnă să pornim, 
în secțiile uzinei, pe urmele ei.

Secția debitare. Ochiul colec
tivului de aici s-a oprit asupra 
valorificării superioare a deșeuri
lor de metal. Unul din reperele 
vagonului gondolă se execută din- 
tr-o bară în lungime de 4 m. 
Practic din această bară se con
suma doar 2,725 m, restul se a- 
runca la deșeuri ca metal neuti
lizabil. Colectivul de tineri spe
cialiști a demonstrat că acesta 
deșeuri, gospodărite și introduse 
în magazie, pot fi utilizate la 
confecționarea unor repere mai 
mici. Numai la acest reper, pe 
calea arătată, se poate realiza o 
economie de metal de 50 000 lei.

Serviciul concepție. „Proiecta
rea — ne spune inginerul șef de 
concepție, K. Bakony — se află 
în prima linie a luptei pentru uti
lizarea metalului cu eficiență e- 
conomică sporită. Mi-a reținut 
atenția din preocupările tinerilor 
următoarea problemă. Tinerii pro
iectant! au început un studiu 
despre posibilitățile de înlocuire 
a reperelor din metal cu materia
le plastice. Studiul a conturat 
pîna acum un număr de 15 re- 
peie. Aceasta va reduce, pe de o 
parte consumul de metal, iar pe 
de altă parte va contribui la scă
derea prețului de cost.

Secția forjă. Colectivul de ti
neri specialiști care a analizat po-

GH GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a Ul-a)

culturii și căldura iubi
rii de patrie. Din mulți
mea icoanelor ce împodo
besc școala românească 
de-a lungul timpului, nu 
fără temei răsare aici nu
mele lui Iosif Vulcan, 
omul al cărui nume nu 
este legat numai de des
coperirea și lansarea Pp 
orbita marii poezii a lui 
Eminescu. tot faptă no
bilă de dascăl, ci și de un 
Fantheon românesc pe 
care-1 iscodise el cu gin- ■ 
dul de a sădi în conștiin-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
tn pag. a IIl-a)

STINGĂ
« 0 evoluție spre „modern" : de la scrisoarea de reco- 
mandație la... telefonul pentru intervenții • Un sistem sigur 
- „siguranța arsă" și niște cîștiguri ilegale ® Prestabi- 
liții cîștigători ai unor concursuri pentru cel mai bun par

ticipant la... concurs

irnpresii 
matm ale

Dan Dețliu

Primăvara și-a chemat la start prietenii... 
canotorii

Să cultivi relații este un 
lucru normal; uneori chiar 
foarte necesar. Se pune însă 
problema : ce tel de relații? 
A’u de mult inginerul B. 
Florin de la Uzinele „Elec
tronica" îmi povestea :

— Sînt prieten cu mulți 
oameni. îmi place să cultiv 
relații cu băieți inteligenți 
și spirituali. Discutăm des
pre tehnică dar și despre 
artă. Cu cîțiva mă duc la 
concerte simfonice sau ne 
procurăm muzică impri
mată.

Tita Chiper, publicist, 
spunea la rindu-i:

— Un ziarist prin forța 
lucrurilor cultivă numeroa
se relații Profesia te învață 
— te face să fii minte 
nume de oameni chiar și

din creierul munților : un 
pădurar, un botanist, un 
constructor. Sînt relații 
care în timp, în măsura tn 
care nu le dai o interpre
tare și o utilitate care să 
le atenueze farmecul fi
resc devin o mîndrie a 
profesiei. L-am cunoscut 
pe Gh. Cocoș, inginer de 
schimb la baraj. Acum este 
director la un mare șantier
— la Lotru.

— Soția mea — îmi 
spune un alt interlocutor, 
profesorul Cornel Popescu
— prin natura profesiei se 
află întotdeauna în mijlo
cul artelor plastice. Așa 
se face că și eu am 
cunoscut sculptori, pictori, 
critici de artă. Relațiile cu 
acești oameni m-au ajutat 
către ceea ce numim in-

țelegerea superioară a ar
tei. Este un exemplu. Eu 
sînt profesor dar și cer
cetător istoric. Adesea am 
nevoie de verificarea pro
priilor idei; discut cu oa
menii de specialitate, fa
cem schimb de informații. 
In esență: cultiv relații de 
amiciție cu oameni pe ca- 
re-i consider folositori în 
sensul satisfacerii cît mai 
depline a cerințelor de 
ordin spiritual.

Lăsînd însă la o parte 
sfera acestor relații de 
natură generoasă, toată lu
mea știe că există — după 
cum le numește dicțio-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare 
In pag. a lll-a}

Dac-ar fi fost niște cheflii întirziați, poate 
nu-mi atrăgeau atenția. Erau, insă, trei băieți 
arătoși, in jurul a 20 de ani, cu pardesiuri 
elegante, cu alură de intelectuali in devenire 
— băieți studioși, vasăzică — și cu un voca
bular foarte pitoresc. Ședeau in față, pe ban
cheta de lingă ușă, convcrsînd cu volubilitate. 
Din spusele lor se înțelegea că vin de la o re
uniune intimă.

Duminică dis-de-dimineață, autobuzul e a- 
proape gol: o țărancă bătrină, un itebist ieșit 
din tura de noapte, un bărbat fără virstă, o 
țărancă mal tinără, cu niște coșuri, merge, 
probabil, la piață... Totuși, se cheamă că sint 
cițiva pasageri, adică oameni, adică ființe 
cugetătoare. Tinerii cu pricina păreau prea 
puțin incomodați de prezența celorlalți. Pe o 
distanță de 10 stații, firul discuției — apropo 
de petrecere nocturnă — a fost îngroșat zdra
văn cu un adaos de expresii pline de gingășie, 
referitoare la ascendența directă, la anato
mia personală, precum și la calitățile sau de
fectele unor personaje necunoscute. Cei trei 
vorbeau despre toate astea cu glas tare, cu 
un aer nonșalant, ca și cum ar fi făcut unele

observații în legătură cu starea vremii. Re 
pet, nu erau nici măcar aburiți de băutură. 
Erau — ca să zic așa — foarte naturali.

Bătrina ii măsura, încremenită; itebistul se 
uita pe geam, zimbind cam acru; bărbatul 
fără virstă moțăia, nepăsător... Eu ii priveam 
cu oarecare curiozitate. Au observat, dar nu 
s-au deranjat. Și-au continuat „recitalul" — 
calmi, indiferenți, fără urmă de ostentație. 
Pentru ei — restul omenirii nu exista, cel pu
țin in momentul acela. Nu erau, pur și simplu, 
niște băieți prost crescuți — asta ar fi simplifi
cat problema; mă aflam în prezența unei ma
nifestări de egocentrism agresiv, cu pretenții 
de legitimitate. Insul bolnav de așa ceva, con
sideră că „lumea" se reduce la el, la ceea ce-i 
place sau nu-i place lui, la interesele și senza
țiile proprii. Aflat intr-o casă de oameni, in 
compania unor cunoștințe mai vechi sau mai 
recente este capabil să-și așeze picioarele pe 
masă, -a și cum ar strănuta sau s-ar freca 
la ochi: ce să-i faci, așa i-a venit I Dacă două
zeci de muritori de rînd stau... la rind — să

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Stilizările de ultimă oră

contravin cizelării de veacuri
de

MORIA

ARTEI POPULARE R A R E Ș
LOVINESCU

Cu »ni In urmă, cind în 
Dunitrie Gușii $i <*i 

doi principali colaboratori 
a’ lui. X’ictor Ion Popa și 
Henri H Mafii terminau 
de clădii Muzeul Satului 
în prima lui lonnă, linul 
din persouagiile influent? 
ale vremii «e oprea în iața 
unei case din muzeu. Casa, 
cu pereții din lemn și aco
perișul înall de paie, ve
nită din Munții \pu<eni si 
caracterizînd o întreagă 
arhitectură din trecut, 
a atras din partea lui o 
obsenatie binesoitoar? dar 
fi comică „Frumoasă 
casa asta, dar de ce nu 
mi-ați spus mie să vă dau 
ceia bani, să fi pu< pe a- 
coperi? tablă nu paie". Cu 
altă ocazie, un funcționar 
zelos, doldora de dosare, 
ținea să afle pentru ce se 
tin atîtea case «oale și la 
ce pot servi dacă sînt ne- 
locuite, trezind la rindul 
lui risul ascultătorilor. Și 
primul personaj. $i cel de 
al doilea exprimau în mo
duri diferite incapacitatea 
de a înțelese x aloarea edu
cativă a unui muteu alcă
tuit din piese tradiționale 
autentice, și încercau 
pe pozițiile lipsei de 
tură să modifice, să 
feefioneze, o realizare 
constituia un punct 
glorie al tării noastre.

Din momentul cînd 
arta noastră populară a 
îficeput să se afirme în 
conștiința criticilor de artă 
și pe plan internațional, 
cucerind un loc de frunte 
în cadrul artei popoarelor 
europene, și pină astăzi, 
n? este tot mai greu să 
acceptăm deformările care 
se mai produc uneori.

Avem o artă populară, 
faimoasă, rodul unei cize
lări de veacuri și uneori 
de milenii (formula a de- 
■venit banală prin repetiție, 
și aproape că nu-i mai 
pricepem adevărata gra- 
xntate și însemnătate). Per
fecțiunea atitora din pro
dusele ei este rezultatul a 
doi factori care nu pot fi 
în nici un fel ignorați 
dacă vrem să o numim 
artă populară . creația co
lecții ă și durata în timp, 
care șlefuiesc și-i dau 
acea rotunjime pe care o 
capătă pietrele ce stau în 
apă și sînt roase xTeme în
delungată, cu răbdarea pe 
care o are timpul. De ce 
atîta nevoie să o „stilizăm“ 
cînd această operațiune s-a 
efectuat de multă vreme ? 
Pseudo-stilizarea modernă 
e>te prea 
eu producerea de fa_. 
iar raliul artistic este 1 
mm condamnat In ori 
țară ; întreaga știință 
întreaga critică 
cere respectarea 
tfctii.

Ne soseac din 
mai mulți oaspeți străini, 
turiști în număr impresio
nant. zeci și sute de mii 
de oameni care vor să 
vadă în România artă ro
mânească, să ducă acasă o 
amintire autentică, ceva 
caracteristic poporului nos
tru și nu ceva ce se poate 
găsi oriunde. Desigur, ca 
oameni ce ne iubim trecu
tul nu vom vinde nimănui 
piesele autentice vechi, d 
le vom păstra în muzeele 
noastre. Dar se pot face 
copii, în care formele, cu
lorile. tehnidle de lucru, 
să fie păstrate aidoma ce
lor tradiționale.

Departe de mine gîndul 
de a predica imobilismul 
în artă. Folosirea tradiții
lor naționale de către ma
rii compozitori, pictori, 
sculptori, poeți, necesară 
fi obișnuită, este însă cu 
totul alteex-a decît produ
cerea in serie a unor o- 
bk'cle care pot fi numite 
falsuri.

Pentru ce trebuie să 
păstrăm cu orice preț tra
diția noastră '

Motivele sînt multe. 
Iată cîteva. Mai întii pen
tru că valoarea ei este tot
deauna mai mare decît a 
stilizărilor și adaptărilor. 
Apoi, pentru că ea este 
exprimarea însăși a ființei 
noastre. In ea se manifestă 
sufletul creatorilor, cu gus
tul și concepția lor despre 
lume : regăsim în ele gin- 
durile și sentimentele lor. 
Mai mult, arta noastră 
populară este dovada de 
a trexiitului nostru, a sta
bilității noastre în aceste 
locuri. în olărie. spre pildă, 
se recunosc elementele pe 
care daci, romani, bizan
tini. le-au folosit după cum 
se recunosc legăturile ax’u- 
te în cursul istoriei cu 
Onentul sau cu Occidentul

Ele sînt mărturia vechimii 
noastTP in artă.

Există, credem, cîteva 
probleme care trebuie să 
fie studiate concomitent.

La discuoia 
noastră : -Artiza- 

natul în conflict 
cu arta popular ă?"

de 
cul- 
per- 
care

de

r__ adesea totuna
iroducerea de falsuri,

• una- 
ce 
D 

de artă 
autentici-

ca în ce

Mai întii. este desigur ne
cesar să se cunoască tra
diția artei populare, care 
sînt domeniile vechii arte, 
cum lucrează fiecare cen
tru și care sînt particula
ritățile locale. Studiile 
efectuate în institutele A- 
caderoiei și de către mu
zee au scos la lumină nu
meroase informații; multe 
din ele sînt publicate. In 
unele domenii (portul, ce
ramica, arhitectura)
ajuns la prezentări de sin
teză. Ele sînt departe de a 
fi epuizat materialul din

s-a

sate. dar atîtea cît? sînt, 
pot son i ca un bun punct 
de pornire. Așadar, evi
dența bazată pe o înregis
trare sistematică a tot ce 
merită să fie cunoscut din 
arta populară.

Apoi, apare ca necesar 
studiul sociologic al vieții 
meșteșugarilor. Arta nu 
este rezultatul exclusiv al 
unei dorințe de frumos sau 
o ocupație benevolă exer
citată în orele libere, după 
terminarea lucrului. Ea 
cere un efort intens, meș
terii trebuie să lucreze din 
greu pentru a-și des.'ivîrși 
produsele. O reglementare 
corespunzătoare a utilizării 
materiei prime, a con
dițiilor de lucru, se im
pune și ea.

In sfîrșit. problema în
semnată a desfacerii măr
fii.

Posibilitățile sînt multi
ple și ele pot avea două 
scopuri : să ducă la popu
larizarea largă a produse
lor și să le pună la înde- 
mîna tuturora. Există unele 
ocazii, cum sînt tîrgurile 
țărănești încă atît de nu
meroase. Ia care produsele 
tradiționale trebuie să aibă 
un loc privilegiat.

Sînt numai cîteva ob
servații și sugestii alături 
de care, desigur, pot fi 
formulate numeroase alte
le, toate făcute din dorin
ța sinceră de a îmbunătă
ți activitatea într-un do
meniu ale cărui resurse pot 
fi puse mai mult și’ 
bine în valoare. Model de pieptar pseudo-cize ’at

PRACTICA STUDENTELOR AGRONOMI

a-

La recenta dezbatere in Fa
cultatea de agricultură din Cra
iova a documentelor celei de-a 
Vi-a Conferințe a UASR, mulți 
studenți s-au referit și la modul 
in care au efectuat practica
gricolă, formulind o seama de 
observații critice, de propuneri 
utile Acestora, am avut ulterior 
prilejul să le adăugăm altele, 
in timpul unor convorbiri cu 
studenți și cadre didactice.

Numeroase obiecții au vizat 
practica de o zi pe săptămină, 
in anul 1. Adesea, această așa- 
zisă „practică“ s-a rezumat doar 
la prezentarea unor referate de 
către cadrele didactice la facul
tate, în loc să prilejuiască stu
denților. în stațiuni și unități a- 
gricole, familiarizarea cu pro
blemele practice și specificul 
producției agricole într-o anu
mită perioadă a anului. Ba mai 
mult, uneori, din cauza timpului 
nefavorabil pentru ieșire in te
ren, în zilele destinate practi
cii, s-au organizat pînă și ac
țiuni cultural-educative. La un 
mod eficace de desfășurare a 
practicii in anul 1 se consideră 
că s-ar ajunge numai prin modi
ficarea actualului plan de invă- 
țămint. zilele de practică fiind 
concentrate in două perioade : 
una in timpul campaniei agrico-

le

PRETINDE „AMELIORĂRI“
de toamnă și alta in timpul 

celei de primăvară. In acest fel 
studenții ar fi prezenți pe teren 
tocmai in perioade de virf, ar 
avea posibilitatea să participe 
efectiv la un număr important 
de lucrări agricole, urmărindu-le 
in succesiunea lor organică. In- 
sistind asupra conținutului să
rac al practicii din anul II, in 
raport cu specificul muncilor a- 
gricole și cu perioada amplă in 
care ea se desfășoară, interlocu
torii noștri au insistat și din a- 
cest motiv asupra utilității unor 
schimbări ale planului de învă
țământ. Intre 15 iunie și 4 au
gust. intr-o perioadă de șapte 
săptămîni, studenții-practicanți 
din anul 11 pot participa doar la 
un ciclu foarte mic de lucrări 
agricole. De pildă, in caietul 
de practică 
Ioan Pavel 
in legătură 
cută vara trecută la G.A.S. Se- 
garcea : 12 zile — strinsul lu- 
cernei, 18 zile — copilit de port- 
altoi; o zi — recoltat griu, o zi 
aliniat și strins baloți de paie. 
Cu toate că profilul facultății 
era agricol și nu horticol, acesta

al
am
cu practica fă-

studentului 
găsit notat

și colegii săi participaseră infim 
de puțin la recoltar ea cerealelor. 
Desigur, deficiențe de orga
nizare și îndrumare se a- 
daugă in acest caz celei princi
pale. generată de planul de in- 
vățămint. Intr-o perioadă mai 
scurtă de timp (15 iunie — 15 
iulie) am putea cunoaște, in con
dițiile unei mai bune organizări 
și printr-o îndrumare plină de 
răspundere din partea specia
liștilor unității agricole, o mai 
mare varietate de lucrări — a- 
firmă pe bună dreptate studenții.

Printre măsurile de natură să 
asigure un randament superior 
contribuției practicii agricole la 
pregătirea viitorilor ingineri a- 
gronomi, studenții susțin și înca
drarea lor efectivă în muncă. 
Aceasta ar fi posibil incepind cu 
practica din anul al III-lea — 
afirma studentul Nicolae Bălașa 
— cind avem suficiente cunoș
tințe pentru a putea fi încadrați 
efectiv in posturi ee pretind o 
pregătire medie de specialitate, 
pe lingă tehnicienii agronomi, 
încadrarea noastră efectivă în 
muncă nu trebuie înțeleasă insă, 
ca pină acum, doar ca o repar

RESTA URANT

UJ-UJV, I

tizare în echipe, pentru munci 
necalificate. Asupra utilității 
participării efective a studenți- 
lor-practicanți la procesul de 
producție, prin încadrarea lor 
în anumite posturi retribuite 
corespunzător, am solicitat și pă
rerea conducerii facultății, a 
unor cadre didactice. In princi
piu se consideră că aplicarea 
unei asemenea măsuri ar angaja 
mai puternic responsabilitatea 
practicanților. Dar s-a subliniat 
totodată, că este necesar mult 
discernământ in folosirea acestui 
sistem, aplicarea lui diferenția
tă după calitatea rezultatelor la 
învățătură, obținute pină atunci 
de fiecare student în parte. Iar 
In ce privește studenții anilor 
IV și V nu trebuie pierdut din 
vedere faptul că în timpul prac
ticii aceștia trebuie să adune și 
material pentru lucrarea de di
plomă. S-a precizat, de ase
menea, că este necesară ela
borarea unor normative pre
cise, unice, prin care să se 
legifereze căite și mijloacele de 
retribuire a muncii studenților- 
practicanți.

ION TRONAC

Istoria reprezintă un rezervor 
imens de inspirație din care 
pină acum s-au atins abia 
citeva subiecte care rămin, in 
ciuda unor imperfecțiuni ale 
autorilor, interesante și in
structive pentru publicul avid 
de a se întoarce la paginile 
trecutului național. O exigen
ță artistică mai ridicată se 
impune însă tratării temelor 
istorice pentru a fi cu ade
vărat la înălțimea faptelor de 
care se ocupă. In acest sens, 
Petru Rareș. de Horia Lovi
nescu. reprezintă fără îndoială 
un succes. Petru Rareș ră- 
mine pentru căutătorul de 
personalități complexe ale 
istoriei naționale un domnitor 
de prim rang. Primul care i-a 
sesizat însemnătatea a fost 
Deiavrancea in trilogia istori
că închinată lui Ștefan. Rareș, 
Ștefăniță. Comună dramatur
gilor este conceperea marilor 
domnitori ca personaje de mi
tologie. In trilogia lui Dela
vrancea. Moldova e un teri
toriu sanctificat prin existen
ța lui Ștefan, un fel de templu 
în care urmașii au numai ro
lul de a oficia cultul marelui 
dispărut. Spiritul lui Ștefan 
străjuiește tutelar, terorizant 
chiar, asupra gesturilor și ini
țiativelor celor ce i-au urmat 
la tron.

Aceiași strivitoare atmosfe
ră stă la originea impulsuri
lor care fac din Rareș domn 
în piesa lui Horia Lovinescu. 
Dramaturgul nu părăsește 
aura mitologică a succesiunii 
dinastiei moldovene, dar își 
reconsideră personajul. Rareș 
nu va fi un timorat de ilustra 
existență a lui Ștefan. El și-a 
acceptat lucid și inteligent 

-rpkil.- înțelege să-l realizeze pe 
Ștefan nu printr-un cult pasiv 

'ci prin unul activ. Rareș și-a 
înțeles înaintașul <'(.și-i reedi
tează în condiții mult mai vi
trege politica. Piesa nu se de
dică descrierii tuturor eveni-

Un viitor sculptor de talent ? 
Poate. Deocamdată elevul 
Marcel Mînăstireanu își face 
ucenicia în cercul de arte 
plastice de la Casa pionieri

lor din Botoșani.
Foto : AGERPRES

mentelor domniei lui Rareș și 
face portretul lui Rare? prin 
selectarea unor împrejurări 
caracteristice. Dezideratul lui 
G. Călinescu, care reproșa lui 
Delavrancea păcatul de a fi 
încercat să-l înfățișeze pe Ra- 
reș în durată și nu în adîn- 
cime, e atins intr-o măsură 
mai mare de Hori a Lovinesfiu, 
deși nici aici nu lipsește o oa
recare discursivitate a desfă
șurării dramei. Consistența ci 
este dată de consistența per
sonajului principal care există, 
nu e o schemă rezultată din 
inmănuncherea unor principii 
etice, ci un om care subordo- 
nîndu-se cu inteligență și te
nacitate unui singur țel, acela 
de a fi instrumentul lui Ște
fan pe pămint, reușește să-și 
evidențieze latura excepțio
nală a caracterului. Rareș are 
conștiința inevitabilității des
tinului său, și între tihnita 
viață de măjar și zguduitoa
rea și nesigura povară a tro
nului moldovean o alege pe 
aceasta din urmă. Nota dis
tinctă pe care o dă Hoiia 
Lovinescu personajului său 
este intransigența născută 
dintr-o luciditate și o inteli
gență subordonate fără ezitări 
unui unic scop : autonomia și 
permanenta țârii Moldovei. 
Felul cum l-a construit dra
maturgul ne amintește seria 
de eroi intelectuali și lucizi 
ai lui Camil Petrescu așezați 
toți sub dramatica zodie a 
intransigenței care ucide pină 
la urmă omul din ei. Rareș 
își păstrează însă echilibrul 
uman. El nu aleargă după 
scopuri eterice, e un pragma
tic care știe că trebuie să 
ucidă cu calm și chiar cu so
lemnitate. dacă e cazul și in
teresele o cer, să înșele fără 
scrupule pe cei ce inevitabil 
și ei îl vor înșela, să riște, 
atunci cînd nu mai are altceva 
de făcut, propria lui viață.

Finalul piesei îl găsește pe 
Rareș intr-o părelnică situa
ție de blînd și trist umor. 
Stăpîn în țară despuiată. Ra
reș recapitulează cu umanism 
și nu lipsit de tristă bonomie 
cu ce rămășițe de visterie ar 
mai putea mitui pe vizirul : 
bilanț precar !

Totul nu e decît un

de suprafață, căci Rareș mai 
a re o ultimă și amenințătoa-

l țrfi de viu 
in morminlul ce și l-a pregătit 
singur ! Dramaturgul își pro- 
iclează personajul in mit, lin
gă neîmpăcatul Ștefan.

Nu numai Rareș e o pre
zență consistentă. Huru. Ioni- 
țâ Roșea, Mihu sînt și ci bine 
portretizați. Dar calitățile pie
sei nu decurg doar din trăsă
turile ei realiste, ci și dlntr-o 
studiată întrepătrundere a a- 
cestui plan al evidențelor 
reale cu un stil voit nevero
simil, fantastic aproape, ex
presia predestinării unui 
erou și succesul spectacolu
lui va depinde de înțelegerea 
alternării sau întrepătrunderii 
de planuri caro trebuie să cre
eze adeseori pe scenă o atmos
feră de mister medieval, 
solemn, încărcat de sem
nificații latente. El se anunță 
în scena dintre Rareș și Roșea 
la mormintul lui Ștefan. în 
aceea a „însemnării la nas“ 
și condamnării lui Bogdan, in 
invocarea lui Ștefan după de
tronare, în monologul nebu
nesc din munți care cere o 
dotație actoricească excepțio
nală, shakespeariană. în stra
nia întâlnire masonică cu 
breasla pescarilor. în ireala 
întâlnire cu Soliman, în ce
remonia de îngropăciune a 
fiului ostatic și în mistica in
trare in pămint a lui Rareș, 
aidoma celei a preoților daci 
ce dispăreau pentru a apare 
după un număr de ani știut 
numai de ei. Măreția și mo
destia acestui domnitor sînt 
subliniate de alternarea reală 
de planuri și registre: omul 
constrins la abilități și vicle
șuguri cotidiene e proiectat in 
atmosfera de solemnitate a 
unor rituri vechi care ne a- 
mintesc substanța și învesti
tura lui divină.

Dramaturgul Horia Lovi
nescu a creat cu singulara-i, 
astăzi, pricepere dramaturgiei 
un Rareș viu. prin omenescul 
balans intre deznădejde și 
speranță, slăbiciune- și ’forță, 
un Rareș mare- prin -încredere 
in destinul său.

M. UNGHEANU

VULPI

ARGINTII,
abur NUTRII,

IOx\ RÎUREANU 
corespondent voluntar

NURCI...
In medie, in fiecare 

zi cite 10 blănuri de 
vulpi argintii, platinate 
și albastre, de nutrie și 
nurcă. Desigur că acest 
bilanț merită să fie in
vidiat de orice vinător 
El răsplătește, munca 
pricepută a colectivu
lui crescătoriei de ani
male cu blana prețioa
să situată nu departe 
de orașul Tîrgu-Mureș. 
Și încă un amănunt • 
crescătoria de animale 
cu blană prețioa-s^ a 
devenit, in ultimii ani, 
o adevărată pepinieră, 
furnizînd, pînă în pre
zent, puiet pentru or
ganizarea de astfel de 
unități in mai toote re
giunile țării.

NECUNOSCUTUL DIN

filmeDouă cinematografe cu . 
pe care le-ai văzut de mult in 
alte părți și. în centru, douâ-trei 
străzi mai animate dar și ace
stea aproape pustii după ora 
nouă seara. Fără să știe nici el de 
ce, reporterul a cerut voie necu
noscutului să se așeze la masa 
lui, deși erau destule mese li
bere in jur. Acesta a aprobat cu 
o mișcare leneșă din cap, 
care care i 
in tot corpul, 
tremur 
un om
cerea

mif- 
s-a transmis însă 

imprimîndu-i un 
scurt. Necunoscutul era 
obez; orice gest îi 

parcă efortul tuturor

părților corpului. Avea 
o respirație grea, zgomotoasă. 
Și nu părea totuși trecut (le 30 
de ani. Vâzînd geamantanașul pe 
‘are reporterul îl așezase pe un 

' aun. alături, necunoscutul a în
trebat politicos :

— N1u sin te fi de pe aici, așa-i?
— Intr-adevăr, răspunse re

porterul. Mă aflu numai de 
trei zile în orașul dv. Sînt ziarist.

— Și măcar acum vă duceți 
acasă ?

— Nu. Trebuie si trec mai în
tii pe la regiune. După ace.ea...

— Nu vă vine greu să umblați 
din oraș în oraș, cu ăsta după dv?

— Chestie de obișnuință, făcu 
reporterul. Fiecare cu profesia 
lui.

Cîteva clipe de tăcere. Fiecare 
își duse halba la gură și sorbi 
din lichidul amărui.

— Eu unul nu cred că m-aș 
putea obișnui cu o asemenea 
viață, plescăi necunoscutul, așe- 
zînd cu atenție halba pe masă, 
în dreptul său. Reporterul îl eta
mină din fugă cu privirea, se 
uită la miinile necunoscutului, 
cu degetele ca niște crenvurști 
ștrangulați și nu spuse nimic dar 
tăcerea sa aproba. Celălalt simți 
nevoia să-și precizeze mai mult 
poziția :

— Vedeți, eu am nevoie de niș
te elemente, mai bine - zis de 
niște repere după care să mă o- 
rientez în fiecare zi. Știu că 
dimineața la șapte și jumătate 
trebuie să fiu la servict, unde 
mă așteaptă biroul pe care îl 
cunosc în cel» mai mici amă-

nunte, și niște oameni pe care 
îi știu de ani de zile. După-a- 
miază mă duc la un film sau îm
brac pijamaua, mă întind în pat 
yi privesc la lucrurile din jur. 
Știți cum arată camera mea ?

— Ca orice cameră, probabil. 
Are un pat, un șifonier, o masă...

— Sigur că da, fără îndoială, 
dar cum sînt așezate lucrurile as
tea nu mai știți. In ce loc e pus 
patul, care e poziția șifonierului, 
n-aveți de unde să știți. Bănuiți 
probabil că la capătul patului 
este o noptieră cu o veioză. Dar 
ce fel de veioză e aceea ? Dv., 
cînd dormiți in alte camere care 
au cam aceleași lucruri pe care 
le aveți și dv. acasă dar așezate 
altfel, în alte poziții, nu vă 
piedicați mereu de ele ?

— N-am obiceiul să mă 
peste noapte.

— Dar nu despre asta 
vorba, se amuză necunoscutul, 
tremurînd din tot corpul, deși fi
dea discret. Eu ziceam, așa. in 
principiu. Sper că mă înțelegeți.

Reporterul ridică din umeri cu

rm-

scol

este

o indiferență cam neatentă. Se 
gîndea la faptul că omul din 
fața lui are tot dreptul să-și a- 
pere felul său de viață dar deo
camdată nu i-l atacase nimeni 
și de aceea elocvența lui cădea 
in gol. își privi ceasul dar era 
încă prea devreme să plece. Ce
lălalt ti văzu gestul și nu vru 
să piardă prilejul :

— Uite, dv. aveți o grijă a- 
cum : să ajungeți la gară, să nu 
pierdeți trenul. Și de ce ? Ca să 
plecați. Dar unde ?

— V-am mai spus : la regiune.
— Dar știu, n-am uitat deloc. 

Eu voiam să spun că de fapt 
plecați în necunoscut. într-un 0- 
raș străin, cu desăvârșire străin.

— Nu-i adevărat, am mai fost 
de două ori acolo.

In oftatul prelung scos de ne
cunoscut pe nări se simți un în
ceput de enervare resemnată, ca 
a unui om care nu se poate face 
de loc înțeles.

— Vai de mine, tovarășe, nu 
știu cum de înțelegeți totul nu
mai la propriu. Urmăriți-mă, vă 
rog, eu vorbesc mai ales la fi
gurat... Eu, în fiecare scară a- 
jung acasă — mă înțelegi ? aca
să ! Aprind lumina, mă bag în 
pat și citesc din vreo carte. Fi

nii
nu

indcă, vă rog să mă credeți, 
pot niciodată să adorm pînă 
citesc vreo 2—3 pagini.

— La lumina t ‘ 
noptieră, nu-i așa ?

— Da. intr-adevăr, așa fac 
ohicei dar aseară mi s-a ars be
cul și acum va trebui să citesc 
la lumina cea mare, din tavan.

veiozei de pe

Recapitulînd însă întrebarea 
pusă de reporter, necunoscutului 
i se păru că deslușește o umbră 
de regret și se hotărî să fie mai 
îngăduitor. întrebă și el, strădu- 
induse să dovedească interesul 
cel mai sincer :

— Probabil că și profesia dv. 
are totuși părțile ei bune, altfel 
ați fi renunțat la ea pină acum... 
Dar chiar m-ați făcut curios ■ nu 
vi se urăște tot umbli nd din loc 
în loc, singur peste tot ?

Reporterul ridică din nou din 
umeri, de data asta trădindu-și 
neputința. Ar fi vrut și el să 
spună că, de pilda, dacă stă o 
săptămină încheiată acasă, i 
pare că n-a făcut nimic și 
așa îi place lui, să se întoarcă me
reu de undeva, dar era convins 
că n-are cui să-i spună toate astea. 
Trebuia totuși să zică ceva.

— Cum să vă spun... la Arad, 
pe o stradă de lingă Teatrul de 
Stat, se află o vitrină cu anun
țuri de vînrări de case Anunțuri 
puse unul lingă altul, prinse in 
pioneze, cu cerneala aproape 
ștearsă de vreme și nimeni nu 
se uită la ele. Știați lucrul ace
sta ? Sau știți ce film a rulat 
săptămină trecută la Vaslui ?

Celălalt își mișcă doar ochii 
mari, perfect rotunzi, într-o parte 
și în alta și tăcu.

— Ei. vezi, ripostă reporterul, 
eu ?fiu, fiindcă ani fost acolo. Sau 
altceva .- acum vreo cinci ani am 
ajuns pînă într-un raion din mar
ginea de nord a țării, nu mai 
spun care e. Oamenii de acolo

se 
că

au fost atît de bucuroși că a ve
nit și la ei un ziarist de la Bucu
rești. O noapte întreagă nume- 

\ roși dintre ei au povestit despre 
viața din satul lor, au răspuns la 
întrebările reporterului, îndem- 
nindu-l generos să le adreseze 
altele și alte. O noapte întreagă. 
Si acuma dacă m-aș intîlni cu 
oricare din ei...

— Stufi puțin, interveni necu
noscutul, cu o oarecare nesigu
ranță, cred că n-am auzit bine : 
o noapte întreagă ați spus ?

Reporterul confirmă cu o miș
care din cap.

— Și cînd ați .......................
Da. ce vă uitați așa ? V-am în
trebat cînd ați 
noaptea aceea. Eu unul mă cuh 
în fiecare seară la zece jumătate 
e lucru sfînt... Uite, e deja zece 
fără un sfert, peste cîteva minute 
trebuie să plec. Ce :mi pare răii 
e că mi s-a ars becul de la 
veioză. F. atît de greu să mă 
scol din pat, după ce am citit 
cele cîteva pagini și să mă duc 
tocmai lingă ușă ca să sting lu
mina 1

Fu rindul reporterului sà ridà 
Izbucni într-un rîs zgomotos șt 
rise pînă îi dădu lacrimile.

Apoi se ridică, își hău restul 
de bere în picioare și puse halba 
goală pe o masă, mat încolo Ple
că fără să-i zică 
„hună seara". Era 
îndrepte spre gară.

mai dormit ?..

mai dormit îi,

nici măcar 
timpul să se

D. natala

j
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macist, mi-âți pretinde poate 
să gust toate medicamentele 
pe care le vînd ?

Italia, undo a urmat un tra
tament.cu iuțeală rețelele, 

regimuri in mod 
zale.

pictarea unui diagnostic, bate 
compune 

strict do-

nă • în a 
agină® în INFORMAȚII

TELEVIZIUNE
In cinstea aniversării a 45 de ani de la crearea Uniu

ni’ Tineretului Comunist, ziarul „Scinteia tineretului" 
organizt ază un concurs de poezie intitulat ..TINEREȚE 
— VlRSTA ȚARU". deschis tuturor celor ce doresc să 
participe, creatorilor amatori, cit și membrilor Uniunii 
Scriitorilor.

Concursul fși propune să stimuleze șl să valorifice crea
ția literară inspirată d( trecutul de luptă a partidului, al or- 
c mizați ct noastre revoluționare de tineret, munca entuzia
stă a censtmctoriloT socialismului, să reflecte în profunzime 
Spiritul epocii contemporane, idealurile și năzuințele tinere
tului nostru.

Concursul se va desfășura între 1 aprilie — 1 mai 1967. 
Cele mai bune poezii vor fi publicate periodic în ziar. 
Lucrările vor fi expediate pe adresa: *SCÎNTEIA TINE
RETULUI", Piața Scinteii, București, cu mențiunea : Pentru 
concursul „TINEREȚE — VlRSTA ȚARII".

Un grup de elevi din orașul Pitești în vizită la Muzeul de Istoric a Partidului Comunist, 
a Mișcării Revoluționare și Democratice din România

Foto: AGERPRES

16,45 — Mini-baschet (Trans
misie de la Sala Fim casca) ; 
17,00 — Repriza a Ii-a a întâlni
rii de baschet feminin dintre 
echipele României și Australiei ; 
17.30 — Pentru cei mici : Ala- 
Bala ; 17,50 — Pentru tineretul 
școlar : Balade și legende : „Vîniî- 
Loarca lui Dragoș” (Prelucrare 
după povestirea lui Dumitru Al- 
maș) ; 18,10 — Cupa campioni
lor europeni la volei masculin. 
(Întâlnirea dintre echipele Rapid 
București și Ruda Hvezda Pra
ga) ; 19,30 — Telejurnalul de sea
ră ; — Buletinul meteorologic ; 
20,00 — Orașele muzicii : Varșo
via. (Emisiune de George Sbîr- 
cea) ; 20,30 — Tclecronica eco
nomică ; 21.00 — Filmul artistic: 
„Lumina verde“ ; 22,30 — Pano
ramic ; 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

SPORT
Șt. Suciu premiat 

la Bordeaux

Cu prilejul feitlvltaiil de în
chidere a Turului ciclist al le
giunii Bordeaux, ciclistului roman 
Ștefan Suciu I s-a decernai pre
miul oferii Je Ministerul tinere

tului și sportului din Franța, pentru cel mai combativ concurent.
De asemenea. Șt. Suciu ii primit și premiul orașului Bordeaux, 
acordat cehii mai bine clasat dintre cicliștii străini. După cum se 
știe tânărul rutier român a câștigat o etapă in această cursa și s-a 
situat pa locul trei in clasamentul final. In 31 secunde in urma 
francezului Bemard Dupucli, învingătorul întrecerii.

Ion Țiriac

din nou învingător

Concursurile de tenh cunoscu
te sub numele de „Circuitul 
Caraibilor“, continuă in aceste 
zile cu turneul de la San Juan 
(Porto Rico). în primul tur al

probei dc simplu bărbați, jucătorul român Ion țiriac l-a învins cu 
6—6—1 pe portoricanul Courbello.

După consumarea a 14 runde, 
în turneul zonal de șah de la 
Halle continuă să conduca Por
tiseli și Hori cu cile 11,5 puncte 
fiecare, urmați dc Matulovicî 10 
puncte. Ultimami și Bcsser 9 

runda a 14-a Portiseli a remizat cu Ublmann și Hort 
Șahislul român \ ictor Ciociltea l-a învins (cu piesele 

“ 5 puncte.

Ciociltea in concursul

de

pe unitatea de suprafață, cît 
pe unilatea de fonduri fixe, 
sporirea productivității mirnou, 
va stimula Ârțiativa oamenilor, 
spiritul lor gospodăresc.

A.1 doilea aspect asupra căruia 
a$ vrea să mă opresc se refeia la 
simplificarea operațiunilor de 
finanțare și creditare a produc
ției și investițiilor. Centralizarea 
excesivă în acest domeniu, avea, 
cum se arata și în Hotărire, un 
caracter rigid și ducea la situații 
anormale. Pentru alimentarea cu 
apă a sectoarelor zootehnice din 
cadrul G.A.S. Tărtășești și Fun- 
deni. de exemplu, ni s-a îngăduit 
să cheltuim bani cu transportul 
anei cu sacaua, dar nu ni s-au 
alocat operativ fonduri pentru 
forarea unei fintâni. La G.A.S. 
Mihăilești s-a amenajat o supra
față pentru cultura lucemei iri
gate, dar condițiile de sol și sub
sol impun, pentru recuperare« 
rapidă a investiției, aplicare« 
unor măsuri suplimentare de îm
bunătățiri fundare. Necunoscînd 
situația reală, forul tutelar nu 
le-a planificat, astfel îneît pro
ducția de lucemă se menține Ia 
un nivel care nu poate fi apre
ciat ca mulțumitor.

Sînt convins că 
organizatorică a 
gricole de stat va 
inabile, va înlesni 
mai deplină a 
mico-finandare, umane și mate
riale de care dispunem. Măsurile 
întreprinse de partid în direcția 
îmbunătățirii conducerii, planifi
cării, finanțării și organizării gos
podăriilor agricole de stat vor în
lesni folosirea mult mai bună a 
potențialului de producție pe 
care îl avem ; inițiativa, spiritul 
de răspundere, simțul gospodă
resc al specialiștilor în rîndul că
rora se numără și cei care lu
crează în cadrul gospodăriilor din 
Trustul G.A.S. București, se vor 
manifesta fără să întâmpine ob- 
stacole, ceea ce va duce la trans
formarea unităților agricole de 
stat în centre puternice ale pro
ducției modeme, de mare randa
ment și eficiență economică.

noua formă 
unităților a- 
înlătura ano- 
valorificarea 

resurselor econo-

CALCULATORUL

DE DIAGNOSTICIAN
Le vestitul Institut Karo- 

linska din Stockholm, păstra
rea dosarelor medicale a fost 
încredințată unei mașini elec
tronice. Dar. iată o altă nou
tate în acest domeniu despre 
care ne informează cunoscu
ta revistă pariziană „Science 
et Vie“: dr. ]. Schmid, din

Viena, și-a asigurat concursul 
unei mașini de calculat.

Acest colaborator electro
nic, întrutotul devotat, cu 
memorie prodigioasă, cu o lo
gică infailibilă și cu o fan
tastică rapiditate de lucru. îi 
dă deplină satisfacție. El l-a 
dresat, punînd la punct pe 
îndelete cu specialiști în do
meniul ..programării“ o 
todă de lucru extrem de 
elaborată.

Mașina citește dintr-o
gură privire dosarul medical 
al unui bolnav, furnizează e- 
lementele care permit corn-

rii e- 
bine

sin-

In primăvara anului 1937, 
niște pescari sicilieni au prins 
o broască țestoasă uriașă. Pes
carii nu au fost atît de ui
miți de proporțiile animalului, 
care cîntărea aproape 100 ki
lograme, cît de inscripția gra
vată pe carapacea ei : ,,1-am 
dat drumul broaștei mele țes
toase la 1 aprilie 1922. Ea 
cîntărește 52 kilograme și 
are lungimea de 90 cin. li 
plac foarte mult sardelele. 
Semnat ■ Maxim Gorki“.

După cum se știe. Maxim 
Gorki a trăit mult timp în

Bemard Shaxv se adresă 
odată unui librar cerîndu-i lă
muriri asupra unei cărți pe 
care dorea s-o cumpere.

— E interesantă ? — între
bă autorul lui Pygmalion.

— Nu știu — răspunse sin
cer librarul.

— Cum. dumneata vinzi 
cărți fără să le citești ?

— Mă rog. răspunse libra
rul, dacă aș fi de pildă far-

La Bagdad se proiectează 
construirea unui nou turn Ba
bei. înalt de 360 m. Conform 
tradiției, aceasta era îiiălfi- 
mea turnului, după litera 
Bibliei, construit și distrus 
cu cîteva milenii în urină și 
considerat una din cele șapte 
minuni ale lumii.

puncte. în
cu Mînev. ,. . _.........
negre) pe suedezul Kinnmark, și ocupă locul 8 cu 
ctHort

Cupa României

la fotbal

Tntilnirile din cadrul „optimi
lor" de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal se vor desfășura 
astăzi pe terenuri neutre «lupă 
cum urmează : Brașov : Medicina

Cluj—Steaua București ; Craiova : Crișul Oradea — Farul Con
stanța ; Pitești: Minerul I.upeni—Rapid București; Ploiești: 
Forcsta Fălticeni—Politehnica Timișoara : Reșița : C.F.R. Timi
șoara—U.T. Arad : Hunedoara : Universitatea Craiova—C.S.M.S. 
Iași ; Bistrița : Chimia Suceava—Minerul Baia Mare, locul 
Progresul București—Dinamo București va avea loc pe stadionul 
„23 August“ din Capitală. Toate meciurile vor începe la ora 15,45, 
pentru a fi timp de eventuale prelungiri.

RELAȚII DE

(Urmare din pag. I)

CINEMA TOGRAFIC
De vorbă cu regizorul Gh. Vitanidis despre noul său Ulm

„Șeful sectorului suflete“

Irina Petrescu fi Radu Beligan — protagoniștii filmului

După mai bine de 100 de «pec- 
tacole pe scena Teatrului de 
comedie din București, piesa lui 
Alexandru Mirodan „Șeful sec
torului suflete“, a cucerit nu 
numai publicul nostru și pe cel 
de peste hotare, ci cu prilejul 
turneelor de la Praga. Berlin și 
Bonn și adeziunea cineaștilor.

— Deși piesa a avut succesul 
cunoscut — ne spune regizorul 
Gh. Vitanidis - nu acesta a 
fost criteriul alegerii mele. Și 
în al doilea rînd. nici nu am in
tenționat să fac o adaptare sau 
un spectacol filmat după piesa 
lui Mirodan. Am vrut sa fac un 
film in care personajele cunos
cute de noi de pe scenă să tră
iască cinematografic într-o ac
țiune dinamică, definitorie pen
tru caracterizarea personajelor 
principale. Magdalena și Gore, 
care pe ecran nu vor aminti cu 
nimic de spectacolul teatral. 
Pentru robustețea și finețea di-

alogurilor am apelat la autorul 
piesei, Alexandru Mirodan, sce
nariul literar fiind semnat de 
Marica Beligan.

— „Șeful sectorului suflete" 
este filmul Întrebărilor pe care 
generația contemporană le pune 
vieții ; el încearcă să dea și 
răspunsuri. S-ar părea că viața 
a fost darnică cu Magdalena. Și 
totuși frământările ei denotă 
existența unor simptome ale ne
mulțumirilor interioare, genera
te din revelația unor adevăruri 
ascunse pînă acum de comodi
tate, de superficialitate.

Ea va fi ajutată tot 
de un personaj ciudat,
apare peste tot. și care are în
fățișarea unui tînăr cunoscut în
tâmplător, cîndva demult. Aces
ta este „Șeful sectorului sufle
te" și tot acesta este șl Gore, 
in film, meteorolog la stația de 
pe vîrful Omul.

— De fapt șeful sectorului su-

flete are pentru eroină valoare 
de simbol, prezența lui in ima
ginația fetei contribue la defi
nirea propriilor ei procese de 
conștiință ; stimulată de înțelep
ciunea și omenia acestuia, ea va 
acționa cu o hotărîre pe care 
încă nu și-o mai cunoscuse. Cum 
va fi el dublat pe planul reali
tății de prezența fizică a perso
najului Gore ?

— Trebuie să adaug că fil
mul încearcă un sondaj psiho
logic, o îndreptare a personaju
lui spre propriul său univers 
sufletesc, necunoscut pînă a- 
tunci. Fiindcă „șeful sectorului 
suflete" reprezintă pentru Mag
dalena însăși conștiința ei. a- 
ceastă conștiință care In imagi
nația ei a luat chipul unui om 
care a impresionat-o sufletește 
cel mal mult.

In film cele două apariții de
osebite nu se marchează osten
tativ. prin mijloace tehnice spe
ciale și trucaje obișnuite. Ele, 
cele două personaje, reprezen
tând fiecare ambianța reală sau 
cea imaginară se întrepătrund, 
își transmit acțiunile, beneficia
ză de aceleași importante cali
tăți : înțelegere, dragoste de via
ță, curajul marilor hotărîri. nă
zuința spre adevărata fericire. 
Asistăm astfel la o permanentă 
corespondență între eroină și 
cele două personaje, care sim
bolizează nu numai năzuința 
sufletească a eroinei spre feri
cire dar și forța efectivă a a- 
cesteia, de a-și transpune dorin
țele, visele, în realitate...

timpul 
care-i

ION MIHU

Complezența unor
(Urmare din pag. I) 

ța învățăceilor săi valori
le de prc-( ale neamuiui. 
S; nu-i trebuie mul? .io
dului s.’ alle ce valoare 
educativă a avut in 
ti-: nul sân acezstâ carte 
d'-rre g»nlul românesc.

Zilele trrcvte. am aflat 
câ doi profesori — 
I. Chcșcă și I. Ște- 
ff.nescu — de la școala 
nr. 32. au terminal o 
foarte instructivă geogra
fic biografică notând pe 
hartă nume ilustre năs
cute de-a lungul și de-a 
latul tării Muncă migă
loasă de bibliotecă, 
p-'z-ntarea gratâcă 
însoțită ele note

R-- 
este 
bîo-

bibliografice substanțiale. 
Să adăugăm incontesta
bila valoare educativă a 
unei asemenea întreprin
deri îneît credem că mun
ca celor doi profesori 
merită toată lauda, dove
dind preocupări a căror 
luare in atenție se impu
ne. Și numai ido*a unui 
dicționar a) oamenilor 
noștri de seamă prezintă 
un remarcabil interes 
educativ, pedagogic. Lu
crarea — cel puțin un ex
celent materia) didactic 
— a circulat, din cîte a- 
flâm. prin cîteva miinl 
care au cercetat-o cu in
teres șl atât. F. drept că 
formula e de o simplitate 
nebătatoare la ochi : ta-

care consumă

fonduri

aplauze
blouri sinoptice, hărți cu 
indicația locului <le naște
re, sumare date bio
bibliografice. Autorii au 
considerat, și pe bună 
dreptate. că strădania 
lor dacă nu poate fi nu
mită o ambițioasă lucrare 
de un inedit spectaculos, 
nu e mal puțin o foarte 
utilă stimulare a cu
riozității elevului. Și cum 
obiectul de fapt al aces
tei curiozități stimulate 
anume e consolidarea iu
birii prin cunoaștere a 
unor personalități mar
cante din istoria culturii 
românești, ne întrebăm 
dacă atarl nespectaculoa- 
se inițiative merită numai 
aplauze de complezență.

Zilnlc la Lupeni 
sînt extrase din a- 
dîncuri mii de tone 
de cărbune care a- 
jung, apoi, pe dru
murile de fier, în 
toate colțurile țării. 
O mare parte o for
mează cărbunele spe
cial, pentru cocs, 
destinat Hunedoa
rei, căruia, înainte 
de plecare, i se face 
la Preparație o ade
vărată toaletă. Efor
turile celor de la 
Preparația Lupeni 
sînt însă mult îngre
unate de către Re
gionala C.F.R. Timi
șoara, care - con
trar „Tarifului loca’ 
de mărfuri" — diri
jează spre stația d? 
încărcare numeroase 
vagoane murdare. Și 
nu așa cît să poată 
fi înlăturat dintr-un 
măturat. în unele, 
gunoiul are o greu
tate de pînă la 6 
tone ! Privindu-1, ai 
impresia că te gă
sești în fața une< ■’.i- 
secții a scoarței Dă- 
mîntești în care stra
turi de pietriș, nisip, 
ciment și argilă al-

rite alte zăcăminte. 
Gurile rele spun că 
localnicii își îngrașă 
porcii numai cu sfe
cla și produsele a- 
gricole deșertate aici, 
pe malul Jiului.

Pentru a curăți va
goanele, exploatarea 
minieră plătește zil- 

’ a
n-o 

con- 
altă

pen-

altele 
zahăr 
mine

ternează cu 
de sfeclă de 
sau furajeră, 
reu de fier și dife-

nic 12 muncitori 
căror strădanie 
poate 
testa, 
parte, 
C.F.R. 
exploatării 
locații pentru depă
șirea timpului legal 
de staționare a va
goanelor. Pe trimes
trul I al acestui an, 
din 3 223 vagoane 
puse la dispoziția ex
ploatării miniere de 
către Direcția regio
nală C.F.R. Timi
șoara, 2 126 au fost 
murdare. Pentru cu
rățirea unui vagon 
se pierd. în medie, 
4 ore. O oră de sta
ționare se penali
zează cu 20 lei. Deci, 
pentru staționarea 
celor 2 126 de vagoa
ne murdare, exploa
tarea minieră a plă
tit 170 080 lei. Si așa 
ies locațiile, la care 
se adaugă remune
rarea celor 12 oa-

nimeni 
Pe de

Regionala 
vine șl cere 

miniere

meni angajați 
tru curățenie.

S-au făcut nenu
mărate intervenții 
pe lingă Regionala 
C.F.R. Timișoara, au 
apărut articole criti
ce în presă, proble
ma a ajuns și la Ar
bitrajul de Stat, dar 
nimeni nu a luat 
pînă acum nici o 
măsură de redresare 
a situației. Dimpo
trivă ! Combinatul 
carbonifer al Văii 
Jiului a făcut și di
verse propuneri de 
înlăturare a acestei 
stări de lucruri in
tolerabile. în una 
din acestea se cerea, 
bunăoară, ca trans
portul cărbunelui 
special spre Hune
doara să se tacă în
totdeauna cu ace
leași vagoane (în cir
cuit închis) pentru 
că. actualmente, va
goanele astfel ..îm
podobite" vin tot de 
ia Hunedoara și Si- 
meria. Regionala 
C.F.R. a îmbrățișat 
propunerea... dar n-a 
tradus-o în practică. 
Vorbele au intrat pe 
o ureche și au ieșit 
pe cealaltă.

ALEXANDRU 
H U.GRADE ANU

nărui limbii române și — „relații 
de mina stângă“ — adică legături 
nepermise, puțin onorabile. (Vreau 
să avertizez cititorul că unii din
tre interlocutori, vorbind despre 
asemenea relații, au citat în pri
mul rînd experiențele personale 
povestind cazuri aflate. Oricum, 
unele lucruri au ieșit la iveală).

La magazinul general din Ca
lea Rahovei 299 ani adresat în
trebarea de anchetă vînzătorului 
Stelian Soare :

— Eu, tovarășe, nu cultiv nici 
un fel de relații, că nu cunosc pe 
nimeni. Pe cine să cunosc eu ?!

— Pe Traian Cismaru — de 
pildă — pe care l-ați servit înain
tea cumpărătorilor ce așteptau la 
rînd, așa cum reiese din această 
declarație — și am apăsat pe 
clapa magnetofonului de reportaj. 
Cu cîteva zile mai înainte înre
gistrasem declarația de nemulțu
mire a cumpărătoarei Cristescu 
Maria. Ea nu primise marfa soli
citată ; în schimb înaintea ei fu
seseră serviți cîțiva cunoscuți ai 
vînzătorului.

Am adresat întrebarea și res
ponsabilului de la magazinul „Ro
manța“. Paul Turcuș.

— Despre relațiile pe care le 
cultiv eu, nu prea am ce tă vă 
spun. Dar, în ceea ce privește sis
temul „cu siguranța arsă" prac
ticat de unii vînzători aveți drep
tate există Intr-adevăr, unii vîn
zători „defectează" singuri apa
ratele pentru a le putea retine 
cunoscuților. Vînzătorul practică 
asemenea relații. Nu însă la noi. 
Eu controlez zilnic marfa în ma
gazin și nu admit să fie pus ni
mic deoparte, decît dacă are un 
defect real. In plus, telefonul 
se află aici, pe biroul meu.

— Deci, dacă toți responsabilii 
ar proceda astfel...

Fapte cum sînt cele înfățișate 
aici nu sînt descoperiri de ultimă 
oră ale reporterului. în comerț 
sistemul de relații de mina stingă 
este răspîndit și destul de cunos-

cut. La o discuție fără carnet de 
note și magnetofon de reportai 
— sînt convins — mulți dintre 
conducătorii unităților din co
merț ar recunoaște acest lucru 
Și dacă faptele sint cunoscute, 
de ce nu se iau măsuri ? — veți 
întreba dumneavoastră. Se iau, 
dar uneori sînt simple paleative, 
de genul celei cu „mustrarea seri- '.. 
sa" Se face, un control de slabă 
calitate și insuficient de periodic 
La mai toate magazinele se află 
o plăcuță cu un număr de fele/on 
al inspecției comerciale. Am tele
fonat și noi solicitînd — dai nu 
în numele reporterului — ajuto
rul. Am așteptat o oră în maga
zin ■ n-a venit nimeni.

Ancheta dc față a cuprins, fi
rește și alte domenii. Dincolo de 
fapte care au un caracter 
meschin și necinstit direct vi
zibil există și altele la fel de 
condamnabile. E practica — ser
viciu contra serviciu, pe sea
ma statului si a intereselor gene
rale spre folosul tău.

— Cunosc un caz — spune 
Cristina Tacoi, actriță la Teatrul 
C. I. Nottara, cînd un telefon a 
hotărît soarta unui om. Un actor 
venise la un director de teatru 
spre a fi angajat. Directorul care 
avea sau nu nevoie de oameni 
i-a spus : „Dacă aș primi un te
lefon de la... s-ar face imediat". 
Și probabil telefonul a fost pri
mit, fiindcă actorul a fost anga
jat. Unele concursuri pentru ocu
parea de locuri sînt simple for
malități : cei care vor fi angajați 
sînt bine cunoscuți dinainte. Eu 
am vrut să particip la un ase
menea concurs și un regizor ca
re-mi fusese profesor la facultate 
m-a sfătuit: „Nu te mai deran
ja. drăguță, locurile sînt deja ocu-, 
pate“.

Problemele acestei anchete nu 
s-au epuizat. Numeroase pot fi 
încă exemplele unde relațiile sub
terane subminează interese co,>'-, 
tive și personale. Dumneavoastră, 
cititorii, întilniți asemenea cazuri. 
Scriefi-ne despre ele.

i»hmhh 1lĂMHiOr .continuări!
Impresii
matinale

zicem, la bilete — el 
nu-i observă, nu-i in
teresează, nu contează, 
n-are chef de ei. Ei sînt 
„ăia“. El este EL, și, dacă 
vrea, trece peste ei, se duce 
drept în fața, anulîndu-i 
printr-un simplu gest. Cu 
alte cuvinte, „ăia" nici nu 
există. După cum nu exis
tă altcineva în localul în 
care a intrat, dimineața, la 
prinz, seara — cînd îi aba
te : există masa lui și a ce
lor cu el, unde se poate 
vocifera, exclama, înjura 
— mă rog, ca la mama 
acasă. Cui nu-i place —

liber, nu-l ține nimeni cu 
de-a sila !

Spre deosebire de mito
canul veritabil, care este 
așa pentru că nu pricepe 
cum ar putea fi altfel, bă
ieții in genul celor descriși 
mi se par mult mai pri- 
mejdioși, întrucît au și „ar
gumente“ : pe scurt, cel care 
nu se poartă ca ei, o face 
din ipocrizie, din convenție. 
După ei, toți „ceilalți" sint 
deplorabili și vrednici de 
dispreț; autentici, nor
mali adică — sint ei și 
cei ca ei. Mă gîndeam în
grijorat la această diferen
ță importantă privindu-i 
pe cei trei tineri prezenta
bili, bine hrăniți, siguri de 
sine, care continuau să con
verseze în termenii suge
rați. Mă întrebam cum or 
fi la ei acasă, cum s-or fi 
comportind în prezența pă
rinților, a surorilor, a mu
safirilor.^

Nu știu de ce, mi-a tre
cut un fior prin șira spi
nării, parcă aș fi zărit niște 
copite în pantofi de lac. 
M-am uitat mai bine : nu 
erau de lac, erau din cei 
obișnuiți, de 360. Ei, vezi, 
așa mai merge !

Se extinde
inițiativa
tinerilor

de la Reșița
siBilitățil« 
talului in

de economisire a me- 
secția forjă a descope-

rit și el mari rezerve. Reperele 
supradimensionate au fost supu
se unei serioase cure de... slăbi
re“. Consumurile specifice ale 
multor produse au fost revizuite 
sau sînt în curs de revizuire. 
Analizele practice au demonstrat 
că sînt rezerve care a- 
dăugate altora — vizate în pla
nul M.T.O. al secției — ca de 
pildă, reducerea cu 50 la sută a 
adaosurile de prelucrare la con- 
trapresă (măsură prin care se va 
realiza o economie de 2 700 kg 
metal lunar), reducerea adaosuri
lor de prelucrare la piulițele me
tric 64 (măsură care se va con
cretiza într-o economie dc 20 
tone metal anual) vor mări can
titatea de metal redat producției 
printr-o mai bună utilizare și 
gospodărire.

Secția sudură. Colectivul care 
a analizat posibilitățile tinerilor 
de economisire a metalului a re
abilitat aici spiritul gospodăresc 
pe bază de... calcul. Dacă fiecaie

sudor — a arătat colectivul — va 
economisi zilnic 2—3 electrozi 
(lucru perfect realizabil), dacă 
capetele electrozilor vor fi slrin- 
se și nu aruncate se poate reali
za anual cel puțin 40 tone elec
trozi economisiți. Calculele au' 
determinat o atitudine și mai ac
tiv a față de gospodărirea electro
zilor. Tinerii din secție au hotă
rî t să lucreze o zi pe lună cu 
electrozi economisiți.

Am urmărit doar o măsură din 
planul comitetului U.T.C. al u- 
zinei. El conține și altele care, tra
duse în viața cu perseverență vor 
contribui, alături de măsurile 
stabilite de conducerea uzinei, la 
sporirea „caratelor metalului“. 
Am insistat asupra unei singure 
măsuri — cea referitoare la gos
podărirea metalului — pentru că 
ea arăta ce valoare mare au ..re
zervele mici“ cînd sînt d«scofC-_ 
rite și fructificate la timp?
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S.U.A. Demonstrație a 
profesorilor din New 
Vork in sprijinul unor 
propuneri pentru îmbu
nătățirea procesului de 

invăjâmint

• Numeroase victime • Starea excepțională
va fi prelungită

UN NOU MANDAT

DE ARESTARE

„MARATONUL“
FtnpA importantă a „mart tonului** tarifar de la 

Geneva, „micul connilin la nivel înalt" și-a încheiat 
dezbaterile dind din nou ciștig dc cauză scepticilor. 
l.a capătul unor vil controverse nu s-a ajuns la 
nici un acord în principalele probleme aflate în 
dispută.

Apropierea „datei fati
dice" (LA TR1RUNE DES 
NATIONS) de 30 iunie, 
(la care expiră împuterni
cirile Congresului ameri
can acordate prin „Trade 
Expansion Act" președin
telui S.U.A.). precum și 
faptul că în cei patru ani 
care s-au scurs de la in- 
teperea negocierilor tiu 
s-ati făcut pași in realiza
rea proiectatelor reduceri 
laiifare vamale, i-a deter
minai pe șefii delegațiilor 
din cadrul „rundei Kenne
dy" să adopte un program 
dc lucru „fără întrerupe
re" astfel ca pină la 30 
ale lunii curente, asupra 
principalelor probleme să 
fie încheiate acorduri. 
.Alicului consiliu la nivel 
înalt" (in componența că
ruia au intrat reprezentanți 
ai Pieței comune, State- 
lot Unite, Angliei, țărilor 
nordice) îi revenea sarci
na de a apropia pozițiile 
în două din chestiunile

importante aflate pe agen
da „rundei Kennedy" 
încă din 1962. Prima din 
ele se referă la „Ameri
can Sclling Price" (siste
mul prețurilor americane) 
in conformitate cu care, 
ptoduselor chimice impor
tate pe piața nord-ameri- 
cauă nu li se percep taxe 
vamale la valoarea decla
rată de exportatori străini, 
ci in corelație cu prețul 
produselor similare ameri
cane. Această legislație a 
'ost elaborată în urmii cu 
l~ de ani cu scopul de a 
proteja industria chimică 
americană, pe atunci în 
perioada de pionerat. 
După părerea cercurilor 
economice cest-europene 
menținerea acestui sistem 
creează serioase dificultăți 
exporturilor lor de produ
se chimice (in special co- 
loranți) spre piața Statelor 
Unite. Oficialitățile ameri
cane aflate la Geneva sus
țin că „American Selling

Price" nu mai exercită nici 
o influență la importurile 
dc produse chimice fiind... 
depășit și că. renunțarea 
la el ar fi dificilă din 
punct de vedere proce
dural. „Cei șase" la care 
s-au alăturat Anglia și El
veția au cerut S.U.A. să 
renunțe la practicile pro- 
tecționistc chiar și „depă
șite". Observatorii pre- 
zenfi pe malul lacului Le- 
man apreciau însâ, că în 
spatele „motivărilor" dele
gației americane s-ar afla 
de fapt, puternice interese 
ale industriei chimice a 
S.U.A., care ar exercita 
presiuni din culise pentru 
menținerea legislației „A- 
merican Selling Price". A 
doua problemă la fel de. 
spinoasă se referă la în
cheierea unui acord inter
național privind desface
rea cerealelor. De astă 
dată cei care „au atacat" 
au fost americanii. Ei au 
ridicat, numeroase obiecții 
împotriva barierelor va
male agricole practicate 
de Comunitatea Economi
că Europeană. După cum 
au declarat la Geneva ne
gociatorii de la Washing
ton, „piața verde a celor 
șase" amenință exporturile

TARIFAR
imerirane de produse a- 
gricole spre Europa occi
dentală. Dacă luăm 
considerare că aceste 
porturi se ridică la

In 
ex- 

r„___  ,_ ... circa
6 miliarde de dolari anual 
sumă destul de importantă 
in cadrul balanței de plăți 
a S.U.A., interesul părții 
americane pare justificat. 
O diminuare a exporturi
lor de produse agricole, 
spre „cei șase" ar însemna 
implicit accentuarea defi
citului balanței americane.

Agenția FRANCE PREȘ- 
SE consemna la aflarea 
eșecului „micului consiliu 
la nivel înalt" că înlătu
rarea sistemului prețurilor 
americane „rămîne condi
ția sine qua non a C.E.E, 
pentru menținerea oferte
lor sale". Și, în continuare 
agenția sublinia că „dacă 
nu se va ajunge la o înțe
legere în problema produ
selor chimice... scăderea 
ofertelor va reduce mult 
succesul final al negocieri
lor".

Nici în privința prețului 
cerealelor „micul consiliu 
la nivel înalt" nu a putut 
ajunge la un compromis. 
Ca și pină acum, aceste 
probleme alături de cele 
ale disparităților tarifare, a

aluminiului, a produselor 
siderurgice etc., vor con
stitui subiectul unor noi 
reuniuni în zilele rare ur
mează. Pe hună dreptate, 
comentatorul economic al 
ziarului NEW YORK TI
NI ES compara cu cîteva 
săptămini in urmă „run
da Kennedy" cu „un nu
măr fantastic de prestidi
gitație in rare majoritatea 
mingilor se află in aer".

IOAN TIMOFTE

Expoziție
românească
la Havana

Din inițiativa Direcției de 
relații Internaționale și pu
blice a Universității din Ha
vana, în cadrul Bibliotecii 
Centrale „R. M. Villcna” din 
Havana, a fost prezentată 
expoziția de fotografii „Pei
saje șl tipuri din România" 
5( obiecte de artă populară 
șl artizanat românesc, trimi
se de I.R.R.CS. Expoziția 
s-a bucurat de succes. Ea va 
fi prezentată șl In alte orașe 
cubane.

Victime ale
foamei

copiii

Știri sosite din capitala Bo
liviei informează că în zonele 
Laguoillas și Văile Grande d*’n 
provincia Santa Cruz conții.uă 
ciocnirile dintre detașamente
le de partizani și corpul expe- 
diționar al guvernului cuprin
zând unități de infanterie, arti
lerie și aviație. Numărul mili
tarilor trimiși să înconjoare 
zona, depășește o devizie și 
noi unități se află în drum 
spre Văile Grande. Se succed 
bombardamente de aviație ce 
fac numeroase victime în

rîndul populației sătești. Se 
anunță oficial că poliția 
a arestat în ultimele zile sute 
de persoane cu vederi demo
cratice, între care cunoscuți 
lideri sindicali. Totodată, a fost 
interzisă orice manifestație 
publică.

Un purtător de cuvînt al 
cartierului general al armatei 
a declarat * că președintele 
Boliviei, generalul Rene Bar
rientos, examinează extinderea 
stării excepționale, în vigoare 
în provincia Santa Cruz, asu
pra întregii țâri.

LA NEW ORLEANS

PROCURORUL districtual Jlm 
Garrison, care desfășoară în 
prezent o anchetă in legătură 
cu împrejurările în care a fost 
asasinat președintele Kennedy, 
a emis un mandat de arestare 
împotriva lui Sergio Arcacha 
Smith. El este acuzat de compli
citate cu David Fcrrie. decedat 
la 22 februarie în împrejurări 
misterioase, și cu Gordon Novei, 
deținut in prezent în închisoa
rea din Coliimbus (statul Oliio). 
Fcrrie și Novei ar fi implicați 
intr-un complot, care, potrivit

părerii procurorului Garrison, 
ar fi avut ca scop asasinarea 
președintelui Kennedy. Garri
son. care, cu cîteva luni in 
urmă, a redeschis dosarul asa
sinării lui John Kennedy, a re
fuzat să precizeze dacă Arcacha 
este sau nu implicat în acest 
eventual complot.

AGENȚIA P.A.P. anunță 
zece case de discuri din 
țări, printre care și din 
blica Socialistă România, 
anunțat participarea la 
înregistrărilor", care va
loc în cadrul celui de-al VII-lea 
Festival internațional al 
cului de la Șopot.

că 
nouă 

Repu- 
și-au 

„Ziua 
avea

DUPA FORMAREA
NOULUI GUVERN

GREC
Noul guvern al Greciei prezi

dat de liderul E.R.E., Panaiotis 
Knnelopoulos. s-a întrunit luni 
seara după depunerea jurămîn- 
tului intr-o primă ședință. Cu 
acest prilej s-a hotărît sâ se so
licite Parlamentului totul de în
vestitură. Observatorii din Atena 
apreciază că Farlamentul va re
fuza sâ-i acorde lui Kanelopou- 
los votul cerut. Pină în prezent, 
trei din partidele politice gre
cești • uniunea de centru, E.D.A. 
și partidul progresist, care împre
ună dețin 183 de locuri din cele 
300 ale actuolului Parlament, au 
anunțat că vor vota împotriva in
vestitura guvernului E.R.E.

Suspendarea

legii marfiale
la Freetown

Autoritățile militare 
Sierra Leone au suspendat 
legea marțială decretată in 
țară cu două săptămini in 
urmă cind a avut loc lovi
tura de stat care a adus la 
conducerea țârii actualul 
regim militar.

In același timp. Ia Frjee- 
town s-a anunțat că „Consi
liul reformei naționale" (gu
vernul militar) din Sierra 
Leone a hotărît destituirea 
comandantului suprem al 
armatei. David Lansana și 
l-a trimis in Statele Unite 
cu o misiune specială.

Lansana este autorul pri
mei lovituri de stat militare 
din Sierra Leone. organizată 
după alegerile din luna tre
cuta. De asemenea, preșe
dintele Curții supreme. Gcr- 
shon Collier. o personalitate 
legată dc fostul prim-minis- 
tru. Albert Margai. a fost 
demis și inlocuit.

Campioni olimpici
cu inima artificială ?

ÎN 
TEA 
va in 
crările 
doilea congres al so
cietății europene de 
chirurgie experimen
tală. La lucrări par
ticipă și specialiști 
din alte continente, 
în expunerea sa, 
profesorul american 
W. J. Kolff a decla
rat că dacă expe
riențele care se fac 
în prezent în S.U.A. 
vor reuși, n-ar fi 
imposibil ca cîștigă- 
torul probei de ma
raton la jocurile o- 
limpice din anul 
1984 să fie un spor-

LOCALITA- 
belgiană Lou- 

au început lu- 
celui de-al

tiv cu inima artifi
cială. în Statele Uni
te se lucrează la 6 
proiecte de inimă 
artificială, finanțate 
de stat. Profesorul 
Kolff consideră că 
In fiecare an 100 000 
de americani vor 
trebui să fie dotați 
cu inimi artificiale 
pentru a supraviețui, 
înlocuirea totală a 
inimii printr-o pom
pă mecanică a ' ' 
experimentată 
succes timp de două 
zile la un animal 
de mărimea unui 
om. la Cleveland,

Există rinichi ar
tificiali forma

fost 
cu

POMPIER... INCENDIATOR

SAVANTUL american, Otto 
J. Plescia, profesor la Universi
tatea Rutgers (New Jersey), a 
anunțat luni la Palm Beach, în

PAKISTAN. Imagine din centrul orașului Karaci 
Foto : GH. VINTILA

PREȘEDINTELE Braziliei, 
Artur da Costa e Silva, a invi
tat partidul Mișcarea democra
tică braziliană (M.D.B.), unicul 
partid de opoziție autorizat, 
să-și desemneze reprezentanți 
în delegația braziliană care va 
participa la reuniunea președin
ților țărilor membre ale O.S.A. 
S-a aflat, de asemenea, că de
putatul Amarai Neto, din par
tea M.D.B., l-a vizitat pe șeful 
statului brazilian căruia i-a pro
pus realizarea unei alianțe cu 
partidul guvernamental. Alian
ța renovatoare națională (Are
na).

Pe de altă parte, primarul o- 
rașului Sao Paulo, Faria Lima, 
ale cărui legături cu fostul pre
ședinte brazilian, Janio Qua- 
dros, sînt bine cunoscute, a a- 
nunțat crearea unei „Mișcări de 
uniune națională", care să fie 
opusă partidului guvernamental 
— Arena.

încordarea
din
Aden

Turneul Filarmonicii 
bucureștene 

în U.R.S.S.
Turneul întreprins în Uniunea 

Sovietică de Filarmonica de Stat 
,.George Enescu“ s-a încheiat 
luni printr-un concert de gală, 
care a avut loc în sala mare a 
Conservatorului dir. Moscova.

Concertul, dirijat de Mircea 
Basarab, artist emerit al Repu- 
blic'i Socialiste România, avînd 
ca solist pe violoncelistul Mihai 
Constantinescu. s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Reprezentanții mișcării de eliberare națională din Aden au 
declarat incă de multă vreme că misiunea O.N.U. însărcinată cu 
studierea situației din Arabia de sud este în prezent inoportună. 
Secretarul general al Frontului dc eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.), Abdul Kawee Mackawee, a ținut insă, 
în repetate rînduri, să precizeze că adeniții nu au nimic împotriva 
investigațiilor O.N.U. dar că atita vreme cit F.L.O.S.Y. nu va fi 
recunoscut ca reprezentant al populației țării și nu se va trata 
direct cu el, comisia respectivă nu va avea practic ce investiga. In 
condițiile actuale, a arătat Mackawee, misiunea O.N.U. nu-și 
poate îndeplini sarcina încredințată întrucît membrii ei nu au 
posibilitatea sâ se întâlnească cu adevărații reprezentanți ai popoa
relor sud-arabe, sâ afle părerile lor. Aceasta deoarece in protecto
ratele așa-numitei Federații a Arabici de sud este menținută în 
continuare starea excepțională, deținuții politici nu au fost elibe
rați iar autoritățile britanice și „guvernul" Federației colaborează 
pentru a înăbuși orice manifestare în sprijinul acordării unei inde
pendențe reale.

Este cunoscut că Marea Britanie a hotărît mai de mult ca în 
1968 sâ acorde Arabiei de sud independența, iar trupele aflate 
in aceste teritorii, în special în Aden. să fie retrase. Se înțelege 
de la sine că Londra a făcut multă vîlvă în jurul acestei hotărîri 
prezentind-o ca pe o expresie a renunțării la teritoriile sale colo
niale. a hotărîrii de a pune în aplicare Declarația O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței țârilor și popoarelor coloniale. 
S-au auzit și voci, mai ales printre conservatori, care condamnau 
decizia de retragere din Aden considerind-o ca o „abandonare“, o 
„capitulare“.

In realitate, afirmă presa arabă, „abandonarea“ nu există, iar 
britanicii nu au intenția serioasă de a pleca din Aden. Potrivit 
săplămînalului egiptean „AK1IBAR EL YOU“ Londra intențio
nează să-și înlocuiască propriile-i trupe cu așa-numita „gardă 
federală" aflată în slujba sultanilor și șeicilor din această regiune, 
oameni de încredere ai Angliei. „Garda” se va afla tot sub condu
cerea comandantului britanic din Orientul Mijlociu. La rîndul său 
AL AHRAM scrie că prin retragerea trupelor sale, Marea Britanie 
urmărește să creeze impresia că în Arabia de sud ar exista o luptă 
internă intre arabi și nicidecum o mișcare de eliberare națională, 
împotriva dominației britanice.

In aceste condiții, oricît de mare ar fi dorința membrilor 
comisiei O.N.U., de a cerceta situația cu obiectivitate, ei nu vor 
putea afla adevărata stare de spirit a sud-arabilor întrucît repre
zentanții autentici ai acestora nu-și pot exprima părerea. în con
cluzie, conducătorii F.L.O.S.Y. au arătat că ei nu sini împotriva 
O.N.U., ci „împotriva imperialiștilor și interpușilor lor“.

Cu loate acestea, cei trei membri ai misiunii — Manuel Perez 
Guerrero (Venezuela), Abdul Salar Shaliz (Afganistan) și Moussa 
Leo Keita (Mali) — împreună cu reprezentanții Departamentului 
pentru tutelă și teritorii neautonome și-au început cu două săptă- 
mini în urmă turneul și, după popasuri la Londra, Cairo și Jeddab, 
au sosit duminică la Aden.

întrucît F.L.O.S.Y. avertizase că va iniția ample acțiuni de 
protest la sosirea misiunii, autoritățile britanice au luat măsuri 
severe de securitate. Patrulele au fost puse să circule în perma
nență pe străzi, aeroportul a fost îngrădit cu sîrmă ghimpată și 
pus sub puternică pază armată. Cetățenii dc origine britanică au 
fost masați într-o uriașă tabără înconjurată și aceasta de sîrmă 
ghimpată și păzită de trupe ; școlile armatei britanice au fost 
închise. La chemarea Frontului de Eliberare, în Aden, duminică 
a început o grevă generală, care a paralizat întreaga activitate a 
orașului și portului Aden. Totodată, în capitală ca și în localitățile 
Maal și Krater au izbucnit puternice demonstrafii de protest, 
soldate în urma intervenției poliției cu morți și răniți.

Nu se poate ști dacă în atari împrejurări misiunea își va con
tinua sau nu turneul, dar este cert că ea nu va putea face mare 
lucru în absența adevăraților interlocutori. In schimb, apreciază 
ziarul londonez GUARDIAN, lupta de eliberare se va intensifica 
și mai mult, deoarece „năzuința de a se elibera de feudalism și de 
influența străină există și va exista in Aden cit timp șeicii vor 
conduce Federația și cit timp Anglia sau vreo altă putere străină 
va încerca să domine această țară arabă“.

ION D. GOIA

unor instalații corn-* 
plicate care permit 
doar supraviețuirea 
și nu vindecarea. 
Vorbitorul a arătat 
că, deocamdată, nu 
există un ficat arti
ficial, dar că în a- 
cest sens experien
țele efectuate în Ja
ponia și Canada, au 
dus la rezultate în
curajatoare. Dacă 
realizarea unui plă- 
mîn artificial pare 
să fie încă de dome
niul utopiei, chirur
gii britanici au reu
șit în mod 
mental 
inimi și 
mini pe

experi- 
grefa unei 
a doi plă- 
un animal.

științific or-cadrul Congresului ,__ ,__  „
ganizat de către societatea ame
ricană a cancerului, că a pus 
la punct un nou procedeu teh
nic de tratare a cancerului ce
lulelor, care ar putea duce la 
elaborarea unui vaccin. Pornind 
de la principiul că această boală 
aduce elemente străine în or
ganismul în care apare, profe
sorul Plescia a descoperit o 
substanță biochimică destinată 
să întărească acțiunea defensivă 
a organismului atacat de boală. 
Făcind experiențe asupra ani
malelor, ale căror organisme 
prezentau tumori avansate, acest 
tratament a dat rezultate.

TlNĂRUL argentinian Carlos 
Roman, in vîrstă de 18 ani, 
pompier voluntar din localitatea 
Marcos Paz, este judecat pentru 
un delict fără precedent în ana
lele judiciare argentiniene. în
trucît în localitatea unde trăia 
nu se înregistrau incendii și era 
lipsit astfel de posibilitatea de 
a-și etala virtuțile de pompier, 
Carlos Roman incendia el în
suși case în timpul nopții și apoi 
sărea imediat cu grupul său la 
stingerea incendiilor, distingîn- 
du-se prin abilitate și curaj în 
fața publicului. în acest fel a 
provocat daune în valoare de 
aproximativ 20 milioane de pe- 
sos. Suspectat și urmărit, el a 
fost prins acasă fabrieîndu-și 
smocuri de cîrpe îmbibate în 
benzină. Interogat la poliție, 
originalul pompier a răspuns : 
„îmi era milă să-mi văd colegii 
inactivi cazarma de pom
pieri“.

Este oare admisibil ca in epoca noastră, cind ști
ința și tehnica obțin răsunătoare succese, să poată 
exista sute de mii de familii care nu au ce mînca 
iar altele nu au un acoperiș pentru a se adăposti ? 
Cel mai grav este însă faptul că acestor familU 
le lipsesc posibilitățile pentru a-și educa copiii, pen
tru a-i apăra de îmbolnăviri ; numeroși părinți ișl 
văd copiii plecind în fiecare zi, dar nu la școală, 
ci pe cimp sau în fundul minelor pentru a muncii 
din greu. Pentru motive diferite — de ordin politic, 
economic sau social — se refuză familiilor In care 
cresc milioane de vlăstare ale omenirii bunurile 
materiale și 
le creecază 
le-ar putea

spirituale pe care civilizația modernă 
șl le înmulțește continuu, și pe care 
oferi.

Tinînd seama 
observații și 
aparținind unor persona
lități eminente din dome
niul social și științific se 
poate afirma că mai mult 
de o treime din omenire 
suferă din cauza subali- 
mentațici calorice — su
feră, in sensul cel mai 
propriu al cuvintului — 
de foame. In fiecare zi, 
un miliard și jumătate de 
persoane se culcă fără a 
ști dacă, a doua zi, va a- 
vea posibilitatea de a-și 
asigura hrana. Cifrele a- 
rată că din cele 3 miliar
de de locuitori ai pămîn- 
tului, aproape 2 miliarde 
trăiesc în interiorul 
granițelor marcate de 
„hărțile foamei". Numai 
1 miliard scapă de acest 
flagel și consumă trei 
sferturi din toate alimen
tele produse în lume, în 
timp ce celelalte două mi
liarde trebuie să se mul
țumească cu sfertul care 
rămîne — după cum 
s-a arătat cu prilejul A- 
dunării generale F.A.O. — 
Roma 1965. în cursul a- 
cestei adunări, directorul 
general F.A.O. a decla
rat : „Aproape 500 de mi
lioane de oameni nu dis
pun nici măcar de un mi
nim vital, iar în plus, u- 
nui miliard îi lipsesc cele 
necesare, in special in 
regiunile slab dezvoltate".

Lipsa unei alimentații 
suficiente, corespunză
toare, are consecințe a- 
larmante și dureroase : 
dintr-un miliard de copii 
care trăiesc pe pămint, 
600 de milioane suferă de 
foame și sînt bolnavi 
(potrivit datelor F.A.O.). 
Foamea, bolile endemice, 
sărăcia, aduc în fiecare 
zi moartea a 30 000 de co
pii.

Subalimentația este iz
vorul unei maladii nu
mită „distrofia" foarte 
răspîndită in Africa, Asia 
și în America Latină 
(mai bine cunoscută sub 
numele său african 
„Kwashiorkor"). Din pu
blicațiile F.A.O.

în Africa 
parazitoza,

de studii, 
declarații

fluiență asupra Indiciilor 
de mortalitate infantilă 
din grupa de vîrstă de la 
0—5 ani ; acest indice se 
ridică la 250 la mie pen
tru a atinge 625 la mie 
in anumite țări din Africa. 
„Curierul U.N.E.S.C.O." 
conține dale, care deși di
ferite, exprimă aceeași si
tuație grea a copiilor a- 
fricani : „Indicele general 
al mortalității infantile in 
Africa este unul din cele 
mai ridicate din lume; 
el se ridică la 200 la mie 
în orașe pentru a atinge 
300 și chiar 400 la mie 
în anumite regiuni rurale. 
Prin contrast, indicele de 
mortalitate a copiilor albi 
este de 27 la mie, unul 
din cele mai scăzute din 
lume“. „La Capetown — 
scrie aceeași publicație — 
gastro-enterita aduce 
moartea copiilor de cu
loare într-o proporție de 
O SUTA DE -----
dicată decît 
albi..."

Conform 
publicate de 
o mie de născuți vii mor 
din cauza subnutriției 
259 în Rhodesia, 250 în 
Africa neagră occiden
tală, 180 in Haiti, 104 in 
Ecuador, 116 in Chile, 
125 în Indonezia. în A- 
merica Latină, unde în 
mai mult de jumătate din 
țări, rația alimentară nu 
acoperă minimul de ca
lorii și proteine, mortali
tatea infantilă este de 
10—40 ori mai ridicată 
decît în Europa. Statele 
Unite și Canada, după 
concluziile celui de-al 
3-lea seminar internațio
nal privind alimentația 
copilului. Alte date do
vedesc că aproape jumă
tate din copiii născuți în 
țările Americii Latine 
mor înainte de a atinge 
vîrstă de 6 ani.

Faptele amintite, de
parte de a epuiza datele 
problemei, demonstrează 
în mod dramatic, odată 
mai mult, această reali
tate cunoscută sub nume
le de „geografia foamei".

ORI mai ri- 
a copiilor

statisticilor
O.N.U. din

aflăm 
ane- 

__ Kwa- 
shiorkor-ul au o mare in- CAROL Rf IAN

R. S. CEHOSLOVACA. Construcția unui nou internat pentru ucenici din Rybitvi în a- 
pfopiere de Pardubice
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