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arătură normală.

prezente

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ce mare e lumea !
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• andrei blaier
• ADRIAN PETRINGENARU
• PETRE SALCI DEANE
• SA VEL STIOPVL
• NICOLAE ȚIC

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ANIVERSAREA U.T.C
Strungarul Emcric Finta, de 
la uzina ..Hidromecanica“ Bra
șov. fruntaș în întrecerea socia
listă doi ani consecutiv, este un 
model de hărnicie și conștiin
ciozitate profesională. Rezulta
tele obținute în primele trei 
luni din acest an (depășirea 
permanentă, cantitativă și cali
tativă a sarcinilor de plan) îl 
recomandă și pentru acest an la 

panoul de onoare.

• Din toata țara tinerii ne 
scriu despre succesele cu 
care întîmpină sărbătoarea 

organizației noastre
Multe din scrisorile care sosesc în aceste zile pe 

adresa redacției se referă la atmosfera de însu
flețire care domnește în organizațiile U.T.C.. în 
rîndul tinerilor. Ia activitățile ce se desfășoară în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a Uniunii Tine
relului Comunist. Corespondenții noștri din dife
rite regiuni ne înfățișează numeroase fapte care 
vorbesc despre hărnicie și pricepere, despre do
rința tinerilor din toate domeniile de activitate de 
a întîmpină ziua de 2 Mai. ziua tineretului, cu 
realizări cît mai însemnate în îndeplinirea sarci
nilor de producție.

*7fel/ ■ ai) Z?

Dobrogea. De multe ori realizările lor erau martorul 
unor comparații, baza plănuirilor de perspectivă. Nu 
mai departe anul trecut — rod al muncii colective de
puse permanent din ianuarie și pînă in decembrie de 
către cei aproape trei sute de tractoriști și mecanici de 
atelier, specialiști și maiștri — succesele i-au situat 
printre primii din regiune. Cu opt procente a fost de
pășit planul de producție, iar la principalele culturi 
semănate, întreținute și recoltate mecanizat, cooperati
vele agricole din raza de activitate a stațiunii au înre
gistrat depășiri apreciabile.

Bilanțul anului încheiat redă și un alt 
ducerea cu 1,03 lei a cheltuielilor stabilite 
cutarea fiecărui hectar

SUCEAVA. — La 
Coșnița și Șarul Dor- 
nci au intrat in func
țiune două linii tehno
logice automate pen
tru imbutelierca apei 
minerale. Noile agre
gate dispun de mașini 
automate de spălat 
sticle. îmbuteliat, im
pregnat. capsat etc. 
Utilizarea lor asigură 
creșterea capacității 
de îmbuteliere a ape
lor minerale din Bazi
nul Domelor, la peste 
13 milioane de sticle 
anual.

(Agerpres)

Din Crăiova, de pe 
șantierul marelui com
binat chimic, NICO- 
LAE NEGULESCU 
dorește — potrivit cu
vintelor sale — să ne 
prezinte doar cîtcva 
din ultimele realizări 
ale tinerilor construc
tori ai întreprinderii 
de montaje. „Mi-ar 
trebui mult spațiu ■— 
ne scrie corespondentul 
nostru, el însuși sudor 
pe șantier — ca să 
povestesc totul. Iată 
ce mă opresc doar 
8ecția de poliacetat 
vinii emulsie. Lotul

ntontori care lucrează 
aici și care cuprinde 
foarte mulți tineri, se 
niîndrește cu cele mai 
frumoase rezultate în 
întrecerea pentru termi
narea cît mai rapidă a 
noilor obiective indus
triale. Ei au terminat 
toate lucrările de mon
taj, precum și probele 
de presiune“. Și pentru 
o apreciere mai aritme
tică a eforturilor, în 
care s-au distins echi
pele de sudori conduse

(Continuare 
în pag. a V-a)

stilisi 
continui 
in filmul

romanesc
CUM S-A NĂSCUT

FANTOMAS
. RED. : In ultima vreme a început să 

se vorbească insistent do premizele 
unei școli românești de film. Producția 
noastră cinematografică actuală este 
preocupată pe deoparte de realizarea 
unor filme de rezonanță istorică și, pe 
de alta parte, de realizarea unor filme 
inspirate din contemporaneitate. In ce 
măsură și una și alta dintre aceste 
direcții, specifice oricărei producții na
ționale.. pol impune filmul românesc, îi 

; pot da particularități care să eonfigu- 
t reze o „școala ?

PETRINGENARU.
consider că această școală există în sta
diul de deziderat. O școală de film, de 
literatură sau pictură cred că ar trebui, 
în primul rina, să reușească atragerea 
atenției asupra ei, în cercurile largi ale 
publicului intern și internațional, ca 
eveniment global definit de o serie 
întreagă de trăsături comune care s-o 
individualizeze, să o definească și să o 
lege de trăsăturile specifice ale artei și 
sufletului unui popor.

oi din ei sînt însoțiți de mi
lițieni. Sînt niște copii 
15 ani, elevi in clasa 
de liceu. Se numesc 
Gheorghe și Icnim Marcel.

Ceilalți doi sînt colegi de ai lor, 
și ei elevi în clasa a nona la Li
ceul nr. 2 din Tecuci. Ei insă sînt 
bine imbrăcați, poartă ceas la 
mină, și din tonul cu care vorbesc 
se observă o anumită degajare, o 
distanțare de propriile lor fapte. 
C’alapodescu Gheorghe și Papii 
Dan vor astfel să dea impresia 
că pe ei ii privește mai puțin 
ceea ce se petrece in sală.

Cu aceștia doi am stat de vor
bă multă vreme înainte de a în
cepe procesul. Îmi relatau, ci în
șiși stânjeniți, isprăvile lor.

Ale lor și ale celorlalți doi. 
Totul le părea o imensă co
pilărie. Ceea ce au făcut se ex
plică, ziceau ei. printr-o căutare 
de „senzații mai tari", printr-o 
dorință de aventură ieșită din co
mun. Și din nou observația : 
„Prostii! Copilării ! Noi știam de 
la bun început, că nimic din ceea 
ce voiam nu era realizabil

Și cu toate acestea s-a ajuns 
pînă aici, in fața instanței. Acum 
încearcă să se dea înlături, cău
tând să ascundă fiecare partea lui 
de vină sau să dea vina pe cei
lalți doi. Iar sentimentul acesta 
de vinovăție care ii răscolește nu 
se ma> împacă cu nuanța de nai
vitate, de copilărie, invocată tot 
de ei. Cu atit mai mult, cu cit ei,

cei de lingă mine, au avut ideea 
care a declanșat restul. Calapo- 
descu și Papi) sînt insă elevi frun
tași în clasă și in școală.

— Am auzit că înveți bine, zic.
— Am învățat.
— Ai note bune, nu-i așa ?
— Am avut.
Perfectul compus este corect 

utilizat aici. Cei patru „au fost" 
intr-adevăr elevi, pînă in mo
mentul ■ exmatriculării. Lui Cala- 
podescu Gheorghe i se pare însă 
prea severă sancțiunea. „Pentru 
atita lucru '... Vor să dea un 
xem.plu întregului oraș și de 
ceea s-au purtat atit de rău 
noi".

Așa să lie oare ? Să vedem 
spun faptele...

Despre aceste succese s-a 
amintit și în adunarea gene
rală a organizației U.T.C. din 
luna trecută, a cărei ordine de 
zi — o problemă de producție 
— a fost inspirată din docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 ; „Con
sumul de motorină pentru 
executarea fiecărui hectar ară
tură normală e mare ; ce tre
buie să facem, noi, tinerii, 
pentru reducerea lui ?“. Tema 
era interesantă, de mare va
loare economică. Și, pentru a 
stabili măsuri cît mai potrivi
te, a căror înfăptuire să con
ducă la realizarea de econo
mii, materialele pregătite pen
tru adunarea generală au fost 
date spre studiu la foarte mulți 
tineri, iar la ședința amintită 
au fost invitați și, tovarăși 
din conducerea stațiunii.

— Deși bune, totuși pe mine 
nu mă mulțumesc rezultatele 
anului trecut — a ținut să-și 
spună părerea mecanizatorul 
NICOLAE MIU, din brigada 
Fîntînele în cadrul adunării ge
nerale a organizației U.T.C. Mă 
refer îndeosebi la prețul de 
cost, care trebuia să fie mai 
scăzut, dar pe ici pe colo, a 
fost ros de ceva precum lem
nul de carii. La noi, aceste ca
rii au săpat galerii pe care 
s-au pierdut carburanții. Nu
mai la brigada noastră cred că 
vreo șapte-opt mii de litri...

Cele citeva clipe de tăcere, 
de meditare, de găsire a celei 
mai plastice expresii a ceea ce 
urma să spună în continuare 
Miu au fost acoperite de scîr- 
țîitul scaunelor, de foșnetul 
filelor întoarse în carnețele. 
Folosirea carburanților era 
locul sensibil, era punctul ce 
concentra gîndurîle multora 
dintre cei din sală, era obiecti-

vul preocupărilor 
de perspectivă.

— Cred că la nivelul sta
țiunii pierderile sînt destul de 
mari. Sigur, nici unul dintre 
noi n-am văzut motorina 
scurgîndu-se precum șuvoaiele 
de apă. N-am văzut, dar ea a 
curs ! S-a strecurat printre de
gete. Popescu și Ionescu au 
umblat brambura cu tractoa
rele ; Constanținescu a venit 
de șase ori la S.M.T. ca de fie
care dată să prindă cîte o piu
liță pe care o pierduse pe 
brazdă; Vasilescu nu putea 
mînca dacă la ureche nu-i 
„cînta“ motorul tractorului, 
Ștefănescu își amintea abia la 
prînz că n-a alimentat și ve-
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FANTOMAS
RE(CI)DIVIVUS
Nu c prea tîrziu. Să toi fie vreo opt 

și jumătate însă e un ger grozav. Sea
ră de iarnă... Cei patru colegi nu au 
paltoanele pe ei. Le-au lăsat la Cu- 
rigan acasă și acum merg prin oraș, în 
haine. în căutare de aventuri. Cu vreo 
jumătate de oră mai înainte îl urmări
seră pe profesonil lor de latină, fiindcă 
aflaseră că a luai salariul. Voiau să-i ia 
banii, dar nu știau cum și, apoi, prea 
era multă lume pc strada mare. Lui 
Ichim îi vine o idee :

D. MATALA

tene
Trec pe străzile orașu

lui și impresia e una so
lară cu un orizont larg 
deschis spre Dunăre. E 
primăvară și chiar vîntul 
prezent în rafale tăioase 
nu tulbură oglinzile ora
șului. Noile cartiere, Ți- 
glina I, Țiglina II și, de 
curînd prezentul cartier 
pe harta orașului, Tiglina 
III coboară în trepte arhi
tectonice lejere și nuan
țate spre centrul orașului. 
Scuarul despărțit în două 
de una din străzile cen
trale trăiește un moment 
memorabil prin întregirea 
unei anumite simetrii. 
Peste drum de statuia în 
piatră albă a lui Emines- 
cu, o mulțime de curioși 
asistă la instalarea, pe so
clul proaspăt rostuit, a 
statuii în bronz a lui Cos- 
tachc Negri. Dezvelirea ei 
oficială c anticipată în a- 
ceastă dimineață și sem
nificațiile sale se asocia
ză secret, primăverii.

Peisajul citadin în per
manentă efervescentă pre
gătește noi surprize viito
rilor săi vizitatori. Turis
tul de mai tirziu va avea 
plăcerea să descopere nu 
peste multă vreme, noi

V. AKACHELIAN
(Continuare 

in pag. a II-a)
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Evoluția picturii ImcìOì hum. drxfâșurrrtii 
pe (i prrtonrfd ralativ urte Iti, r ncgftpptrită 
și deosebită prin intensitățile conținute, 
prin rișligănlr evidente, tranșante de la 
etapă la etapă Ea ift la^'i impresia unei 
lupte surde cu 'sine, cu materia pictutalà, 
a unei munci și a unei exigențe definitorii 
pentru calitatea unui artist, Fața de lucră
rii' ,hn antenoura expoziție personolO ide 
debut) ta și țață de cele expuse in codrul 
unor manifestări colective, calc de astăzi 
vădesc calități de materie, o potențare' po
lo alerită a imaginii artistice, put picturale 
de astă dată. <> renunțare h discursivități 
ș> Io ușoara ( ; 'ilare dc ordin formal. Simți 
că preocupările de găsire a unui limbaj 
plastic adecvat și personalizat continuă fi 
astăzi de pildă numeroasele „studii" pre
zente in expoziție dirijate exclusiv către 
punerea in valoare n structurii, a materia
lității suportului și culorii, cu un interes 
de experiență infima de atelier wwi mult, 
a căror prezență in expoziție nu acordă 
operelor >n ansamblu un plus de conținut), 
afingind prin cifria lucrări reușite un 
acord fericit intre idee și realizare. ..Lo
godna" (patru personale robuste reunita 
prințr-o Iartă de atracție indefinibilă. ma
sivă și statică intr-o unitate perfectă) in 
acerași viziune monumentală care e pro
prie artistei, marchează trecerea de la lu-

eràri In crtrf amintireir lartileloi (artista a 
obiolvit sfotta de arte decorative a Institu
tului „N. Grigorescu") era Iney t ic, la cele 
mai nni. circumscrise fericit genului.

„Pomjnd dinspre Sucrav a" ni se pare 
cu totul deosebit in contextul expoziției. 
Pinzn aduce un pcisal fonta-si, cretos, do
minat la orizont de o cetate, prhaf ce tră
iește prințr-o vibrantă masă de țărani înar
mați, cu chipurile nedefinite, pe care o în» 
registrrzi ca pe o torță colectivă. Aluziile 
la o narafiune. In un subiect oarecare sînt 
excluse, peisajul trăind intr-un etern și mi
tic timp Mutic pe care artista îl evocă ca 
pe o prezentare a unor senzații pregnante, 
dar aburite ca și timpurile pe care le re-

IPOSTAZELE 
MONUMENTALULUI •)

„Rod". titlul metaforic pentru reprezenta
rea unei familii ca $1 „Mireas.V sau ..Cân
tec” tind să evoce un unicei' urnon. cald, 
viguros (în ciuda cttoroa fizionomii contor
sionate) de o candoare, de o naivitate rus
tica, apropiată de cea a naturii. Nu întîm- 
plător Lucia loan intenționează să le reu
nească intr-un ciclu al vieții.

cheamă. Istoria e sublimată aici in senti
ment, in stare sufletească, în idee. Ea son
dează istoria cu instrumentele artistului. 
Mi s-a părut că această lucrare este un 
răspuns demn dc luat in scamă dat acelo
ra cărora inspirația istorică ll se pare mi
noră pentru pictură, pentru artă în general. 
Majoritatea lucrărilor sale în care culorile

s-au mal potolit apropiindu-se cit mai mult 
de culorile, naturale (argile, pdmintun, cal
care) sini construite pe dominante mari de 
culoare, cîteodată unice, ce tind să tradu
că integral sentimentul care le-a generat, 
unii și definitoriu prin ipostaza sa croma
tică Astfel lucrările „Mireasă" sau „Cin
ice" construite exclusiv pe tonuri de alb 
aduc o puritate, o necesitato do liniște în 
timp ce „Logodnă", trăiește printr-un roșu 
brun, mal, mineral, Iar lucrarea „Zbor", 
printr-un difuz albastru sinonim spațiului, 
infinitului. Deși nu toate lucrările sînt 
egale ca valoare, și nu toate reprezintă sta
diul la care a ajuns creatoarea (unele cum 
am mai amintit sînt mai mult experiențe 
dc laborator și poale ai fi fost midi mai 
bine să nu părăsească niciodată zidurile 
atelierului) sînt în expoziție cîlcra pinze 
deosebite care vădesc acumulări substan
țiale, de profunzime, devenite de acum cer
titudini, trepte ale unor stadii care vot 
urma și pc care le bănuim superioare. În
cerci regretul că această pictură, prin exce
lență monumentală, ești silit s-o guști nu
mai ca operă de șevalet, că nu ai posibili
tatea de a-i recepta calitățile la dimensiu
nile reclamate, pe perete, în frescă de pil
dă, coca ce ar aduce o experiență supli
mentară șl artistei în eforturile sale de a-și 
purifica cit mai mult pictura de amănuntul 
intim, de șevalet.

CORNEL RADU CONSTANTINESCU

(• Expoziția dc pictură, Lucia loan, 
Sala N. Crlstea.
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Inițiere

Impresii 
gâlățene 

(Urmare din pag. I) 

puncte de mare atracție. 
Și cum primavara aceasta 
se pare că dezgheațâ lip
sa de inițiativă din re
țeaua alimentației publice 
atenția ne-a fost atrasă 
de surprizele viitoare din 
acest sector. Pc malul 
stinc al Dunării, orașul 
se va împodobi cu un res
taurant pescăresc con
ceput intr-o plastică ar
hitectonică cc va înscrie 
localul in peisajul speci
fic al orașului dunărean. 
Restaurantul. imaginat 
concentric, va fi acoperit 
cu pinze subțiri dc beton 
armat sub forma unor 
bărci, iar cele două terase 
suprapuse vor asigura 
consumatorilor o largă 
perspectivă asupra flu
viului.

In același sector comer
cial. cu investiții mult mai 
reduse se va crea un alt 
local cu o personalitate 
distinctă. Actualul restau
rant Bicaz va deveni res
taurantul Miorița. Dar 
metamorfoza va depăși 
simpla înlocuire de firmă. 
Aici vizitatorii, români 
sau străini, vor putea 
servi bucătărie specific 
românească. Interioarele 
sale vor fi concepute sub 
formă de casă țărănească 
țintind specificul vrin- 
cean cu prispă. pridvor 
și cerdac țărănesc, și 
pentru ca informația că
pătată la Direcția comer
cială regională să fie mai 
picantă, din lista de bu
cate am fost asigurați că 
nu vom fi lipsiți de tocă- 
tură din carne de porc cu 
mămăliguță, învirtită mol
dovenească. colțunași cu 
brinză de vaci și smintînă, 
plăcintă „poale-n brîu‘‘ 
etc.

Dar ceea ce credem că 
nu va lipsi din meniurile 
restaurantelor gâlățene 
sint specialitățile pescă
rești căutate deseori în 
zadar in aceste zile în 
multe din unitățile ali
mentației publice.

TI\ERHA)R DE LAL SAl.T. COGEALAC \

La fiecarei tonă 

de motorină 

consumată, economii 

pentru o zi de lucru 

a unui tractor

(Urmare din pag. I) 

nea, cale de kilometri, la 
brigadă să umple rezer
vorul, Marinescu a dere
glat carburatorul și mer
ge cu consum mai mare, 
iar Georgescu nu se sim
te bine daca atunci cînd 
aprovizionează nu lasă 
să se coloreze pămîntul 
cu puțină motorină. Iată, 
după părerea mea, care 
sînt robinetele prin care 
picură, se scurge încet, 
dar permanent motorina, 
banii care ar trebui să 
însemne economii. Să 
închidem aceste robinete 
și atunci succesele ce le 
vom raporta la sfîrșitul 
anului vor fi mai bune, 
vor fi cele real posibile.

— Miu are multă 
dreptate — a intervenit 
în discuție tovarășul 
GHEORGHE IDU, direa-

torul stațiunii, invitat la 
adunarea generală a or
ganizației U.T.C. în timp 
ce-1 ascultam pe Miu, 
am făcut un calcul. Re
zultatul este aproape de 
necrezut. Vi-1 prezint și 
dumneavoastră pe capi
tole, așa cum îl am în 
carnețel. Mai intîi „de
plasările in gol“. La fie
care decadă cîte un trac
tor de la brigadă vine la 
S.M.T să ridice carbu
ranții și lubrifianții pen
tru perioada următoare. 
Dus și întors, în medie 
se parcurg cam 300 de 
kilometri la toate brigă
zile, iar într-un an de 
șaisprezece ori mai mult. 
Dacă aprovizionarea s-ar 
face în circuit, s-ar eco
nomisi cel puțin cu două 
treimi consumul înregis
trat — cam 1 000 de li

tri în total. Apoi, depla
sările înregistrate pen
tru că masa se servește 
în sat și nu la cîmp, cele 
făcute în interese perso
nale sau cu venirea la 
S.M.T. fără vreun motiv 
serios. Experiența anilor 
petrecuți în S.M.T. îmi 
permit să .apreciez că, 
într-un an, în medie pe 
fiecare tractor se înregi
strează cam 50 de ore 
funcționare în gol. La 
cele 144 de tractoare ale 
noastre se înregistrează 
cam 7 200 de ore funcțio
nate fără vreun efect a- 
supra producției, sau 
32 000 litri de motorină 
consumați fără vreo noi
mă. Și la aceasta se mai 
adaugă. Pornind, de pil
dă, de la niște cazuri în- 
tîlnite în brigăzile lui 
Panait Dulcă și Nicolae

SEARĂ 

DE 
CREAȚIE

Casa de cultură a studen
ților din Capitală a găzduit 
joi o seară de creație pe 
tema „Formarea cadrelor in 
domeniul teatrului și cine
matografiei“. organizată de 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale" in colaborare cu Con
siliul Uniunii asociațiilor stu
denților din centrul univer
sitar București.

La această manifestare, 
menită să faciliteze tinerilor 
cunoașterea profilului și a 
activității institutului, au 
participat numeroși elevi din 
clasele a X-a și a Xl-a și 
studenți bucureșteni.

După cuvîntul de deschi
dere, rostit de artistul po
porului Costache Antoniu, 
rectorul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“, cadre di
dactice și studenți de la acest 
institut au vorbit despre ac
tivitățile creatoare ce se des
fășoară aici.

Niță de la Săcele, sâ ve
deți cum se poate con
suma motorina din cau
za „dorinței de a face 
treabă bună și repede", 
într-o tarla, aflată la 
vreo 3 kilometri de bri
gadă trebuia să se pre
gătească terenul pentru 
insămințări. Trei tractoa
re ar fi avut de lucru 
toată ziua, dar șefii de 
brigadă au trimis opt. Pe 
la amiază lucrarea a fost 
terminată, iar întreg 
grupul de tractoare s-a 
deplasat la cinci kilo
metri, în partea cealaltă 
a perimetrului. S-a con
sumat în plus pentru 
că tractoarele au fost 
dirijate irațional ? S-a 
consumat ! Și dacă ge
neralizăm, luînd în cal
cul că la fiecare brigadă 
se fac numai 5 astfel de 
dirijări greșite într-un 
an, rezultă vreo mie de 
litri de motorină, care 
pot fi economisiți.

— Putem economisi 
mai mult — a intervenit 
ION TIȚA

— Sînt convins. Eu 
am luat cifrele minime.

—- Cît de cît se pierde 
și într-un alt caz, a reve
nit în discuție TIȚA. Spre 
exemplu, după o ploaie.

la recoltatul păioaselor 
trebuie să se încerce 
dacă se poate lucra sau 
nu. Potrivit ar fi ca nu
mai un tractor să por
nească în cîmp, restul să 
aștepte la brigadă rezul
tatul. în realitate nu se 
înlimplă așa. Pleacă cel 
puțin cite cinci, șase. Cel 
puțin o mie-două de litri 
de motorină se pierd ast
fel în van.

Și, tot la fel, cu calcu
le, s-a discutat pe capi
tole consumurile nerațio
nale ce s-au înregistrat 
și ca urmarea menținerii 
în mers a motoarelor aș- 
teptîndu-se semințele (a- 
tunci cînd lucrează la 
semănat), pînă se re
glează sau se remediază 
defecțiunile la mașina 
cu care lucrează în a- 
gregat, sau la tractoa
rele din față (cînd se lu
crează in grup) ; din 
cauza proastei întreți
neri a organelor active 
de la mașinile agricole, 
a nefolosirii cuplurilor 
etc. etc. Am centralizat, 
pe surse, economiile ce 
s-ar fi putut realiza la 
carburanți anul trecut. 
(In realitate, ele au 
însemnat risipă).

Lucrări sau surse Total ore 
funcționate

Cantitatea de 
motorină po
sibilă de e- 
conomisit (li
tri)

Mă întîlnesc des cu 
elevii, cu pionierii, și 
aproape întotdeauna 
deschid întilnirile mele 
cu o declarație : „Foar
te mulți oameni vă iu
besc în lumea aceasta 
— le spun — dar ni- 

11 meni nu va iubește ca 
mine". N-am fost con
trazis pînă acum nică- 
ieri, ceea ce mă face 
să-mi mențin și să-mi 
repet declarația. In a- 
fară de zîmbetele pe 
care le pot naște ace
ste cuvinte — nu pre
tențioase, ci mai degra
bă duioase — există și 
niște adevăruri care le 
susțin. Le-am dat ti
nerilor cele patru volu
me care constituie ci
clul Cireșarilor și de 
ii ci pleacă în primă și 
ultimă instanță relațiile 
noastre de dragoste re
ciprocă. Dar mai este 
un adevăr, foarte im
portant, și anume că 
vîrsta, hai s-o numim 
a pionieratului, a^e 
nevoie, e însetată de 
declarații de dragoste. 
Cireșarii mei nu sînt 
altceva decît cuvintele 
unei declarații de dra
goste adresată cu sin
ceritate și răspundere 
totodată, tineretului no
stru.

Nici o altă vîrstă, 
cred, nu are mai multă 
nevoie de înțelegere și 
dragoste vie ca această 
vîrstă.

Pedagogi, specialiști 
șî profesioniști reputafi 
în domeniul educației, 
au descoperit, neîn
doios. fie intr-un con
text firesc, cotidian, fie 
intr-un context strâhă-

DRUM SPRE

VALOAREA SUPREMĂ

tuf de convulsii sau 
violențe, adevărul pe 
care-l reafirm și pentru 
care pledez aici: dra
gostea ca trăsătură fun
damentală a vîrstei. Și 
nu numai eu fac acea
stă pledoarie, ci toți 
scriitorii care-și dedică 
lucrările tineretului.

Îmi permit să citez o 
poezie scurtă, o extra
ordinară poezie a vir- 
.stelor, scrisă de un 
poet al secolului nos
tru. Lucian Blaga: „Co
pilul rîde • iubirea și-n- 
felepclunea mea e jo
cul I Tînărul cînlă: jo
cul și - nțelepciunea 
mea-i iubirea Băl rinul 
tace jocul și iubirea 
mea e-nțelepciunea“

Să reținem caracteri
zarea vîrstei tinere, 
vîrstei care ne preocu
pă : Tînărul cintă : jo
cul și - nțelepciunea 
mea-i iubirea...

Adică lot universul 
t'tnirului, în toate can- 
dorile, gingășiile, tul
burările. strălucirile ți 
obscuritățile lui e ca

de Constantin Chiriță
racterizat de iubire, de 
dragoste, contactul lui 
cu lumea înconjurătoa
re, cu materia, cu idei
le, cu ființele, cu abso
lutul, cu idealul se fa
ce prin dragoste, prin 
devoțiune față de ace
ste idei și fapte. Ori
ce întîlnire — cu no
țiuni sau volume — cu 
orice, la această vîrstă 
se realizează prin fiori, 
prin fiori care-l cutre
mură, care-l neliniștesc, 
care-l paralizează sau 
care-i dau senzația zbo
rului. Pentru că totul, 
orice, este nou. inedit, 
dar numai după ce este 
repetat de sute de ori 
poale fi numit EXPE
RIENȚĂ. Acești fiori 
și această capacitate, 
nelimitată aproape, de 
dragoste, se întîlnesc 
de regulă, in mod feri
cit, cu sinceritatea, sau 
poale că sînt dublate 
de sinceritate, sau, ci

ne știe, poate că repre
zintă o condiție sau o 
consecință a sincerită
ții. E vîrsta cînd ade
vărul e primit prin 
fiori, e vîrsta marilor, 
și de multe ori tăcute
lor, exclamații, e vîr
sta atît de frumos sin
tetizată de un alt ma
re poet al lumii: „Sînt 
foarte tînâr, m-aș dărui 
înfiorat, oricărui zvon 
care-mi iese în cale".

De aici, de la acea
stă declarație pe care 
ne-o adresează prin 
glasul poetului tinerii, 
începe ceea ce numim 
in mod obișnuit : edu
cația. Tinerii ni se ofe
ră, cu toate candorile 
și sinceritățile lor, cu 
toată capacitatea loi 
de absorbție... Noi ce 
le dăruim ?

Nu mai vreau să in
sist asupra realitâțiloi 
și adevărurilor care în
conjoară tinerețea pa
triei noastre. Familia.

școala, statul nostru, în 
esența lor, nu pun nici 
o limită generozității 
lor față de copii și de 
tineri și scopul efortu
rilor lor conjugate este 
afirmarea unui cetățean 
cinstit, sănătos, loial, 
activ, a ceea ce trebuie 
să fie un om al zilelor 
noastre.

Cred, de aceea, că 
organizațiile de pio
nieri nu se pol măr
gini numai la a dubla, 
la a tălmăci, la a sub
linia valorile cu care 
statul nostru întîmpină 
copilăria și tinerețea. 
Le-ar paște în acest caz 
pericolul unei birocra
tizări și nimic nu poate 
fi mai în conflict cu 
tinerețea, cu setea de 
zbor a tinereții, cu sin
ceritatea ei, cu gesturi
le și intențiile și dorin
țele ei de dăruire, ca 
birocrația N-avem voie 
să rănim sau să plic
tisim cele mai sincera

momente și gesturi ale 
vieții. Asemenea răni 
se cicatrizează foarte 
greu, un anumit iz al 
formalismului, al re
semnării, al plictiselii 
premature ar putea, 
dacă i-am da dreptul 
la existență, să ame
nințe tinerețea. Ra
poartele ar putea să 
conținu litere și cifre 
strălucitoare, dar tinerii 
despre care se vorbeș
te în ele, s-ar încuia în
tr-un univers aparte, 
răspunzînd prin zîmbe- 
te și afirmații formale, 

lată de ce se cere 
în munca cu pionierii 
un permanent apel la 
pasiune. Valorile pe 
care le slujim, valorile 
fundamentale ale vie
ții : patria, umanismul, 
demnitatea, condiția 
înaltă a omului sînt 
cele mai autentice iz
voare ale pasiunii con
temporane. Cu atît mal 
mult cu cit toate se re
varsă în această idee și 
noțiune și realitate a 
patriei, cu istoria ei

tulburătoare, cu pre
zentul ei demn, cu vii
torul ei sigur.

Ce să-i dăruim tine
retului ?

Să-i dăruim patria, 
să învestim in această 
noțiune toate virtuțile 
de ieri și de azi, toate 
înțelesurile și frumuse
țile, să-l facem să înțe
leagă prin patrie acea 
valoare supremă, sin
gura prin care fiecare 
supraviețuiește. Brațe
lor tinere care se des
fac, sau care sînt gata 
să cuprindă, acestor 
brațe nu li se poate o- 
feri ceva mai frumos, 
ceva mai adevărat, ce
va care li se potrivește 
mai bine. Și e o sin
gură cale care poate 
aduce în pieptul și în 
brațele tineretului nos
tru această valoare su
premă : calea pasiunii. 
Scriitorul care-și dedi
că verbul tineretului 
trebuie să fie tînăr, 
foarte tînăr, să cucerea
scă prin sinceritate, 
prin puterea credinței 
sale, să dăruiască ceea 
ce are, ceea ce este 
cel mai mult al său, al 
nostru, nu lucruri îm
prumutate, nu născo
ciri, nu valori de cir
cumstanță.

Cu atît mai mult cu 
cit trăim un moment 
fericit din istoria po
porului, un moment de 
mare sinceritate, un mo
ment suprem al dem
nității naționale care, 
pentru a deveni o per
manență. trebuie trans
mis cu toată gravitatea 
șl responsabilitatea ge
nerațiilor de după noi.

— Deplasări în gol
— Aprovizionarea cu

7 200 32 400

carburanți 200 1 000
— Deplasări neraționale 

în cîmp 200 1 000
— Deplasări pentru 

încercări 1 400 6 500
— Deplasări la S.M.T. 

pentru remedierea 
defecțiunilor 900 4 000

— Mersul în gol al motoarelor :

— la semănat 1 000 2 500
— la recoltat 660 1 400
— pentru reglaje și 

remedieri 11 520 23 000
— Dacă s-ar fi realizat 

un cuplu de brigadă 1 800 8 100
— Prin alte mijloace 25 000

Total 24 880 104 900

...105 000 litri moto
rină... înseamnă cam 8 
la sută din consumul pe 
un an, sau necesarul 
pentru circa 15 tractoare 
care să realizeze complet 
planul de producție ce 
le revine : o economie 
de aproape 90 000 lei.

în această acțiune de 
reducere a consumului 
de carburanți, sublinia 
în cadrul discuțiilor 
tovarășul HRISTU BO- 
GIA — secretarul bi
roului organizației de 
bază U. T. C. din 
S.M.T. — noi, tinerii, 
ne-am putea angaja cu 
toate forțele. Reprezen
tăm doar cea mai mare 
parte dintre tractoriști. 
Și, apoi, cred că nici cei
lalți n-ar râmîne de-o 
parte.,.

— Să considerăm rea
lizarea economiei de 
105 000 litri motorină ca 
unul din principalele o- 
biective ale anului 
acesta — a propus șeful 
de brigadă NICOLAE 
PLUTEANU.

în unanimitate aduna
rea generală a aprobat 
Acest angajament a de
venit astfel un obiectiv 
de primă importanță al 
întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în cadrul 
S.MT. Cogealac. Cu 
scopul de a ușura evi
dența, de a Gunoaște în

orice moment rezultatul 
întrecerii, de a spori răs
punderea personală a 
fiecăruia, angajamentul 
a fost defalcat pe brigăzi 
și tractoriști. lozinca 
muncii zilnice fiind : 
„LA FIECARE 1 000 DE 
LITRI MOTORINA 
CONSUMAȚI. ECONO
MII PENTRU CEL PU
ȚIN O ZI DE LUCRU 
A UNU) TRACTOR".

Au fost numite și mă
surile prin a căror în
făptuire să se realizeze 
angajamentul formulat. 
Și nu numai că au fost 
numite, dar și expuse 
la fiecare centru de 
brigadă Iată cîteva din
tre acestea :

— deplasările în gol 
vor fi excluse prin : a- 
limentarea in circuit cu 
carburanți, lubrifianți și 
piese de schimb a bri
găzilor : remedierea la 
brigăzi a defecțiunilor 
la tractoare : urmărirea 
consumului pe lucrări ; 
întocmirea decadalâ a 
planului de lucrări exe
cutate mecanizat pe tar
lale.

— pierderile de carbu
ranți vor fi înlăturate și 
prin : reamenajarea de
pozitelor de carburanți; 
scoaterea de la brigăzi 
b găleților și pompelor de 
alimentare, determinată 
de instalarea rezervoare

lor la înălțimea cores
punzătoare pentru ali
mentarea prin cădere.

— nu se va mai accep
ta intrarea în brazdă a 
tractoarelor dacă nu le 
funcționează motorașele 
do pornire ; dacă șeful 
de brigadă nu semnează 
că reglarea consumului 
de motorină este cores
punzător lucrării ce se 
efectuează.

— reglarea mașinilor 
se va efectua la centrul-* 
dc brigadă, iar împre
ună cu conducerile coo
perativelor agricole se 
va intocmi programul 
zilnic de lucru in așa fel 
incit nici un moment să 
nu se stea din cauza ne- 
aprovizionării cu se
mințe și neasigurării 
cimpului necesar de 
lucru.

— înființarea, pe lin
gă brigăzile de tractoare, 
a atelierelor de forjare, 
astfel incit in orice mo
ment organele active ale 
mașinilor agricole să 
poată fi menținute in 
perfectă stare de func
ționare.

— evidența se va ține 
de către pontatori prin 
deschiderea unor partizi 
in actualele registre, tn 
scopul intervențiilor efi
ciente, periodic se vor 
face analize asupra re
zultatelor obținute.

De la pornirea iniția
tivei a trecut puțină 
vreme. în cinip, pe tar
lalele cooperativelor a- 
gricole de producție din 
Fîntînele, Cogealac. Ta- 
riverde, Nuntași, Săcple 
și Rîmnic — unde mun
cesc cei aproape 200 de 
mecanizatori ai S.M T. 
Cogealac — se dă acum 
o adevărată luptă nu 
numai pentru executa
rea în timpul optim și 
de calitate a lucrărilor 
din campanie, dar și 
pentru economisirea mo
torinei — care a devenit 
angajament colectiv To
varăși rORGU LI* I FS 
- inginerul șef și CON
STANTIN MIȘU - con
tabilul șef. oferă primele 
date asupra rezultatelor 
obținute • comparativ cu 
aceeași perioadă a anu
lui trecut — și la un vo
lum egal de lucrări exe
cutate — pînă acum s-a 
înregistrat o economie 
de circa 8 000 litri moto
rină.

N. R. Izvorîtă din 
preocupările zilnice do 
a duce la îndeplinire 
sarcinile rezultate din 
documentele de partid, 
din hotărîrile Plenarei 
C.C. al U.T.C. din ia
nuarie 19G7, inițiativa 
tinerilor mecanizatori 
de la S.M.T. Cogealac 
e valoroasă ; pentru 
■că, în primul rînd, pre
zintă o mare eficaci
tate economică, iar a- 
poi, contribuie din plin 
la dezvoltarea spiritu
lui gospodăresc și întă
rește răspunderea per
sonală a fiecăruia. De 
aceea, pentru Comite
tul regional Dobro- 
gea al U.T.C. rezulta, o 
dată în plus, obligația 
de a asigura toate con
dițiile preluării acestei 
inițiative de către toa
te organizațiile U.T.C. 
din celelalte stațiuni 
de mașini și tractoare. 
Se consideră, totodată, 
că această inițiativă 
poate constitui o baza 
de studiu Dentru toate 
comitetele regionale 
ale U.T.C., un punct 
de plecare într-o mare 
acțiune de economisire 
a acestui carburant cu 
pondere asupra prețu-, 
lui de cost.
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Avem în față o 
scrisoare. Sînt rîn- 
duri așternute dc o 
mamă după ce a tre
cut printr-un greu 
moment din viață : 
fiul său. elev în cla
sa a VUI-a, la o 
școală bucureșteană, 
a fost la un pas de 
moarte. Acum, fiul 
i-a fost salvat șl pri
mul gînd a îndeni- 
nat-o să ne scrie, să 
ne povestească (Vă 
sîntem datori o lă
murire î elevul — al 
cărui nume nu-1 fa
cem public, din mo
tive lesne de înțeles 
— a încercat să se 
sinucidă, dar inter
venția promptă a me

dicilor a înlăturat 
gravul pericol). Fiul 
el, recunoaște, este 
într-o situație școlară 
dificilă : va repeta 
clasa. Nu-1 iartă a- 
ccst lucru, dar îl ac
ceptă, ca fiind repa- 
rabll, precum nu-șl 
iartă sieși, ca mamă, 
ușurința cu care l-a 
ingădult superficiali
tatea. O neliniștește 
însă altceva : cauza 
care l-a dus pe fiul 
ci la o astfel de so
luție. Copilul, ne 
scrie dînsa, se crede 
total neîndreptățit; 
are șl acum convin
gerea că. orice va 
face, în școală nu se 
va schimba părerea

despre el. Șl, spre 
convingere, alătură 
scrisorii rîndurile lă
sate dc băiat înalnlo 
de a încerca să se si
nucidă. „Mici, nu fll 
supărată pe mine, 
dar șl așa tot rămî- 
ncam repetent, fiind
că tovarășul dirigin
te tot vrea să scape 
de mine..,''. Mă în
treb cum să fac ca 
fiul meu să nu ră- 
mînă cu impresia că 
profesorii îi sînt po
trivnici. Nu vreau să 
judec profesorii, pen
tru că, eu, ca mamă, 
pot fi nedreaptă. Dar 
cred că nu greșesc 
spunînd că unii pro
fesori nu procedează

bine tratindu-l pe 
unii copii drept răi. 
needucablll. Eu cred 
că șl acești copil răi. 
unii măcar, au sen
sibilitățile lor șl se 
înrălcsc mal tare 
dacă sînt tratați bru
tal, distant, fără înțe
legere...’’.

Cazul e singular, 
dar nu nesemnifica
tiv. In relațiile din
tre profesori, elevi, 
părinți, există aspec
te care pot fi îmbu
nătățite în sensul 
realizării acelei su
duri organice care să 
nu dea loc nici unei 
fisuri.

E firesc că în dis
cuție primul loc i-a

fost atribuit profeso
rului, pentru că el 
arc căderea, pregăti
rea și chemarea să 
fie cel care asam
blează într-o struc
tură desăvîrșită me
canismul dc mare fi
nețe al acestor rela
ții. Am cerut părerea 
citorva pedagogi des
pre un atribut esen
țial al profesorului — 
tactul pedagogic. 
Răspunsurile primite 
sînt în întregime 
foarte interesante, 
dar redacția, din mo
tive de spațiu, își la 
îngăduința să le re
dea în ceea ce au ele 
mai esențial.

„Bagheta magică“ a dascălului - 
j tactulpedagoglc
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1.
Semnatarii punctelor de vedere au subscris ideii unei dezbateri despre

tactul pedagogic — acest atribut care este necesar profesorului, precum îi este 
necesar omului aerul și apa. Alăturînd părerile, nc apare limpede ce înțeleg
pedagogii prin tactul pedagogic.

„Tactul pedagogic — scrie tovarășa profesoară 
Maria NicuJescu — este o aptitudine complexă, 
este capacitatea de a proceda cu maximă efi
ciență in munca de instruire și educare. Ca 
orice aptitudine, el se desăvîrșește numai atunci 
cînd se asociază în mod armonios cu o bună cul
tivare a calităților intelectuale, cu un înalt grad 
de afectivitate, cu trăsături pozitive de voința și 
caracter. Existența lui presupune o cunoaștere 
temeinică a materiei de predat — o cultură bo
gată, care cizelează sufletul — dar presupune, 
totodată, conștiința răspunderii pentru întreaga 
muncă desfășurată cu elevii, inclusiv răspunde
rea pentru integrarea lor în viața socială. Este 
o mare artă să-1 poți ajuta pe altul să înțeleagă 
ceea ce-i spui și să-1 înveți a face ceea ce tu 
faci“.

„A vorbi despre tactul pedagogic la ora ac
tuală — completează tovarășul profesor Ion 
Vega — nu înseamnă a teoretiza această pro
blemă de mare importantă în profesiunea de 
educator, ci a o analiza mai mult în latura ei 
practică.

în.știința pedagogiei, nu se află un capitol 
special despre tactica pedagogică. Tactul peda
gogic se dobîndește în practica educației, în pro
cesul muncii educative de zi cu zi. Ca orice tact, 
in general, și tactul pedagogic este, conform 
definiției date de dicționare cuvîntului, un „simț 
al măsurii“ în comportarea față de elevi. Tac
tul fiind in primul rînd un simț al pipăitului (lat. 
tactus din tangere « a atinge), „a avea tact" 
înseamnă a avea finețe spirituală, simțul a ceea 
ce este cel mai potrivit“.

Tovarășul profesor Petre Oproiescu aduce 
în discuție o altă fațetă a tactului pedagogic : 
„Descifrăm in marile răspunderi ce-i revin azi 
școlii marile cerințe ce stau in fața celui mai 
devotat slujitor al său — profesorul. Omul de la 
catedră simte nevoia — și are obligația — per
fecționării profesionale continue, pentru a avea 
astfel rezerva spirituală din care să-i poată da 
elevului, generațiilor de elevi, știință de carte. 
Să nu uităm însă că școala este și un puternic 
factor educativ, că elevul își formează aici, în 
școală, cu ajutorul profesorilor, concepția despre 
lume și viață, deprinderile și convingerile mo
rale, își modelează, sau. mai exact, i se mode
lează sufletul. Or. perfecțiunea și, în general, 
ecoul practic al procesului educativ sînt condi
ționate de valențele pedagogice și morale ale 
profesorului și învățătorului — prin care eu în
țeleg trăirea emoțională, convingerea, fermitatea, 
atitudinea principială și. în general, stilul de 
muncă, de viată al educatorului“.

îndemînarea pedagogică este, așadar, o cali
tate care se dobîndește pe fondul dragostei pen
tru munca de apostolat, în procesul muncii, iar 
interlocutorii noștri rte-au semnalat o acută ce
rință : școala să se ocupe de cultivarea tactului 
pedagogic așa cum se ocupă de perfecționarea 
pregătirii de specialitate, avîndu-i în vedere în
deosebi pe cei mai tineri profesori și învățători. 
Pentru că arta de a fi profesor se cîștigă trep
tat, cu răbdare și implică răbdare, străduință, 
gindire profundă și creatoare, dragoste pentru 
elevi, pasiune pentru profesiunea aleasă.

2,
Ce adaugă profesorul 

la biografia elevului
Am intitulat astfel acest capitol plecînd

țiuînd profesorilor mai sus amintiți: tactul
elevului.

Tovarășul profesor Miltiade Ionescu își sus
ține, cu exemple, ideea pe care o notează : „Una 
din condițiile de bază ale succesului în activita
tea instructiv-educativă o constituie atitudinea 
educatorului, străduința și priceperea sa de a 
pătrunde. înțelege și „prelucra" particularitățile 
individuale ale școlarilor. La această „linie de 
echilibru" poate să ajungă și trebuie să facă 
acest lucru, orice profesor, orice educator, cu 
condiția să cunoască bine psihologia copilului, a 
adolescentului. în special, și să țină seama că 
gesturile lor, întreaga ior comportare influen
țează — pozitiv sau negativ — infinit mai mult 
decît o mie de sfaturi și îndemnuri abstracte“. 
Iată două situații pe care ni le relatează :

— Dați-1 și lui Sorescu 5, tovarășe 
profesor, să nu rămînă corigent pe 
trimestrul doi!... Cum ați dat la 
ceilalți !

— Tot astfel l-am trecut și pe-n- 
tîiul ; și... o să veniți ș; la sfirșitul anului școlar.

— Da ’ Dar... cel puțin el e un copil cuminte. 
Foarte timid.

— Dacă țineți voi așa de mult, îi dau, dar e 
ultima dată !

O voce șoptită din spatele clasei : „Așa spune 
totdeauna !“

Discuția are loc într-una din clasele a Vil-a, 
în preajma închiderii situației trimestriale. Nu 
sint prea mari școlarii, dar au prins „slăbiciu
nea" profesorului și o exploatează cu metodă.

Emoția negativă e derutantă, ca șî 
starea de neliniște, de teamă. Frî- 
nează — prin inducție negativă — o 
bună part** din activitatea nervoasă 
superioară, dînd goluri de memorie 

șî o rezistență interioară împotriva cauzei care 
a generat emoția.

Să urmărim desfășurarea acestui proces psi
hic. intr-o oră de chimie, la clasa a IX-a unde 
predă tov. C. I. de la altă școala.

— N-ați făcut nimic la extemporal... Guri 
căscate ce sinteți ! Se cheltuiesc banii statului 
și ai părinților degeaba cu voi !

In clasă, nici o mișcare. Doar privirile se în
tretaie speriate și așteaptă notele.

— Notele vi le dau la sfirșitul orei ! Acum... 
sa i3Să la ascultare...

Fiecare dintre cei rămași în bancă respiră 
ușurat. Intre ei și catedră distanța afectivă e 
foarte mare.

Urmează întrebări, formule și iar formule 
(asa e la chimie 1) și la sfirșit o interesantă și 
originală formă de a „pedagogiza“ aprecierea 
cunoștințelor.

— Tu de ce n-ai învățat ?
i — Știam ceva, tovarășă profesoară, dar...

de la o subliniere unanimă apar-
pedagogic presupune cunoașterea

fi evaporat ca niște substanțe vola-— S-or 
tile și... ?

— Nu știu ce se întîmplă, tovarășă profe
soară. cînd ies la ascultare...

— Trei, ca să nu te mai inhibi. Tu ce pierzi 
timpul la școală, trîntorule ?

— Am început să-mi dau seama, tovarășă 
profesoară. De-acum învăț și ziua și noaptea.

— E prea tîrziu.
— Mai am aproape două trimestre înainte ! 

Vă promit că voi li hotărit. De altfel, față de 
anul trecut am deja o situație mai bună.

— La mine nu ! Eu tot te las repetent !... Să 
te-nvăț minte ! Mai ești și obraznic ! Trei !

Elevii ascultați prezintă carnetele pentru a 
li se trece notele. Apoi, se reîntorc în bănci. 
Atmosfera e încărcată. Lecția nouă se desfă-

șoară la o temperatură nervoasă de minus zece 
grade !..,

Este oare necesar ca la o materie „grea", 
cum e chimia, să se folosească asemenea sub
stanțe spirituale „corosive" de felul celor de 
mai sus ?

Ne reîntoarcem la răspunsul tovarășei Maria 
Niculescu :

„Un cadru didactic poate mînui mijloacele 
pedagogice dacă știe să lucreze ținînd seama 
de biografia fiecărui elev in parte. Cele mai 
grave abdicări se comit și din piicina necunoaș
terii suficiente a biografiei copiilor.

In clasa a Vl-a A a Liceului Nr. 1 din Tîrgo- 
viște a venit, în toamna trecută, de la Buzău, 
un elev nou. Un copil isteț, frumușel, neastim- 
părat — un neastîmpăr copilăresc. Se văd 
bine pe toată figura lui urmele unei naivități 
copilărești. Toată ființa lui te imploră să-i 
acorzi puțină atenție, putină înțelegere, putină 
căldură. Carc-i biografia acestui copil ? Părin
ții, divorțați, s-au descotorosit dc el, după 
ce l-au „plimbat" de la mamă la tată și de la 
acesta la bunică. Cum învață ? Destul de slab! 
Copilul încearcă să se apropie cînd de un ca
dru didactic, cînd de altul, uneori dc elevi mai 
mari din internat, doar, doar s-o afla cineva 
cu un prisos de căldură să-și reverse și asupra 
lui putină. Va ajunge oare căldura sufletească 
a profesorilor de la clasa a Vl-a A să salveze 
viata sufletească a acestui copil ?

Practica didactică mi-a fost un bun învăță
tor : ea mi-a dictat cerințele unei acțiuni peda
gogice care să tină seama și de vîrsta copilului 
și de individualitatea lui. Intr-un fel te porți 
cu elevul din clasa 1 și altfel cu cel din 
clasa a VlII-a, sau a Xl-a. Ținînd seama de in
dividualitatea fiecărui copil, procedezi într-un 
fel cu timidul, și altfel cu îndrăznețul. Intr-un 
fel te porți cu un elev cu o sănătate șubredă, 
altfel cu cel perfect sănătos ; chiar dacă e 
vorba numai de așezarea lui în bancă, de 
timpul cit este tinut în picioare, la hartă, la 
tablă etc. Acestea sînt doar cîteva aspecte ; 
viata școlară ne oferă foarte multe și foarte 
variate“.

Alte aspecte tratează în răspunsul său tova
rășul profesor I*. Oproiescu : „Măiestria peda
gogică a fiecărui educator se manifestă, în pri
mul rînd. in cunoașterea a ceea ce este pozi
tiv în activitatea și în viata fiecărui elev pen
tru stimularea germenelui pozitiv. Mi se pare 
cu precădere important să stabilești cu discer- 
nămînt critic măsurile ce ' ’ » -•- *
ai previziunea efectelor pe 
aceste măsuri, să folosești 
obișnuite de muncă.

Cîți dintre noi nu poartă 
lor imaginea unora dintre foștii lor dascăli la 
care pregătirea profesională temeinică, exi
gența principială, pasiunea pentru profesiunea 
aleasă, cunoașterea individualității elevului, 
dragostea și respectul pentru persoana aces
tuia, iscusința și îndemînarea pedagogică au 
fost componente principale ale personalității 
lor. De asemenea figuri de dascăli ne aducem 
întotdeauna cu drag aminte. Dar nu este mai 
adevărat că în școală au fost și sînt profesori 
— și vîrstnici și tineri, dar mai ales tineri, fără 
experiență — care mizează totul pe o bună pre
gătire sub raportul specialității lor, făcînd nu
mai oficiul de transmitere a cunoștințelor, de 
verificare a lor după exigentele programei. 
Pentru cunoștințe îi respect, dar ca profesori 
nu. Ei nu se pot orienta în viața școlară, nu 
desfășoară o activitate diferențiată. Munca 
„S.T.A.S." nu poate da valoare procesului ins- 
tructiv-cducativ. Pe mine personal nu mă sur
prinde că asemenea profesori au eșecuri în ac
tivitatea lor.

Am întilnit situații cînd un profesor, pentru 
a crea în clasă disciplina necesară muncii, 
apela foarte repede și frecvent la înscrierile în 
jurnalul de clasă ale unor elevi. A îmbunătățit 
oare acest sistem atmosfera de muncă ? Nu, 
dimpotrivă, aplicînd asemenea măsuri fără un 
discernămînt critic, a minimalizat valoarea 
educativă a acestei sancțiuni, a știrbit autori-

tatea profesorului, dînd naștere în același timp 
unor manifestări de indisciplină“.

Reiese
pune o

limpede că tactul pedagogic presu- 
atentă valorificare a tuturor însu-

șirilor psihice șl fizice ale fiecărui copil. As
tăzi, mai mult ca oricind. societatea ii cere 
dascălului să afle însușirile copiilor, sâ-i ajuta 
să și le dezvolte.

trebuie luate, să 
care le vor avea 
creator metodele

neștearsă în inima

Părinte
cu sute de copii

x »

Nu o dată am fost întrebați de către tinerii profesori cum să procedeze cu
elevii : să fie severi?, să fie blînzi?, să fie apropiati? Iată cîteva răspunsuri;

Maria Niculescu Ghimpu : „Noi avem 
nevoie de o mare doză de înțelepciune ; să ne 
impunem eliberarea de orice șablon didactic sau 
pedagogic. Din păcate, sint încă multe cadre 
didactice care îmbracă mantia severității’ exc'e- “ 
sive ca să-și asigure autoritatea în fața elevilor. 
Alte cadre didactice îmbracă mantia blindeții 
excesive, uneori a îngăduinței, a minimelor ce- • 
rințe dublate de aprecieri necorespunzătoare, 
exagerate. Socotesc că polii tactului pedagogic 
nu oscilează cînd spre severitate cînd spre blîn- 
dețe. Nu oscilează nici între apropierea excesivă 
și distanțarea excesivă de elev. Apropierea dc 
elev nu exclude exigenta, severitatea. După 
cum poți fi blind cu elevii, dar exigent, auto
ritar. O dozare precisă, după împrejurări, de la 
caz la caz, marchează tocmau.exiștenta măies
triei pedagâgice*'. '' ’’’•

Prof. Ion Vega : „Atitudinea obișnuită a edu
catorului fată de elevi poate fi, cred, asemuită 
cu aceea a părintelui față de copil. Nu poli li 
nici prea sever și nici prea îngăduitor, pentru 
că. din prea mare severitate, spune’pedagogul 
antic Quintiliânus (sec. I e.n.) ia naștere ura 
elevului, iar din îngăduință exagerată se naște 
disprețul acestuia fată de educator. Experiența 
fiecăruia dintre noi ne confirmă cu prisosință 
adevărul acestor afirmații. Am mare respect 
pentru educatorul care este totodată părinte al 
elevilor săi. Sufletul, modelat pentru o viață, de 
dascăl și părinte cu zeci de copii, este asemenea 
unui magnet, care atrage interesul elevilor pen
tru materia profesorului, din dragoste pentru 
profesor. Eu m-am dorit întotdeauna un „ex
plorator" al sufletului elevului, mi-am stabilit ca 
principiu de viață să-mi cunosc bine colectivul 
școlar cu care lucrez, să-1 dirijez nu de la înăl
țimea catedrei, ci de la prestigiul pe care i-1 
creez, generind respectul pentru cei care se află 
la catedră.

Nu sînt de acord cu profesorul care „vînea- 
ză" greșelile elevului și-1 persecută pe tot 
timpul școlarității acestuia pentru o greșeală 
făcută cîndva ; elevul astfel „ștampilat" ajunge 
să disprețuiască pe un asemenea educator. Dacă 
„a greși este omenesc", tot omenesc și uman 
este să-1 ajuți pe cel care greșește, să se în
drepte. Un astfel de profesor „vînător" de gre
șeli a rămas pînă azi în amintirea elevilor din 
seria noastră de acum patruzeci și mai bine de 
ani cu numele de „Trăznaie“, pentru că el în 
totdeauna aplica pedepse așa cum îi „trăznea" 
prin minte, din capriciu, socotindu-se un auto
crat. In acest caz, severitatea exagerată și ne
cugetată a dascălului ne-a sădit în inimă ura și 
disprețul, care nici pînă '.azi nu s-au șters din 
amintirea noastră.

Amintirea cea mai frumoasă o păstrăm profe
sorilor caro ne-au tratat omenește, care au dis
cutat cu noi ca de la om la om, nu de la dis
tanță, care știau să fie mereu alții, căci noi ele-

vii, eram 40 într-o clasă, patruzeci de individua
lități. Nu disprețul, nu ținerea la „distanță" asi
gură profesorului autoritatea, renumele. Un sfat 
părintesc dat la vreme poate fi salutar și hotă- 

1 rîtor pentru tot restul vieții, elevului. Și pentru 
aceasta nu este neapărat nevoie ca educatorul 
să cunoască pe dinafară toate tratatele de științe 
pedagogice, psihofiziologice sau medicale, li este 
de ajuns să se intereseze de felul de viață al e- 
levului, de preocupările și de cerințele spirituale 
corespunzătoare etapelor lui de creștere psiho- 
fizică.

Prof. Petre Oproiescu : „Autoritatea, severi
tatea, exigența omului de la catedră rezultă din 
însuși stilul său de muncă, din insăș’i pregătirea 
sa profesională și pedagogică, din competența 
și seriozitatea cu care abordează și rezolvă pro
blemele, cu care verifică și apreciază cunoștin
țele elevilor, din atitudinea sa consecventă și 
principială față de elevi, din stima și respectul 
pe care educatorul trebuie să le manifeste față 
de individualitatea elevilor săi, trăsături care 
stimulează atitudinea conștientă față de muncă 
a acestora. Elevul trebuie să vadă in noi, pro
fesorii lui. omul cel mai drept din lume, căruia 
să nu-i poată descoperi cu intuiția lor de copii, 
nici o fisură în pregătire, în caracter.

Păcat că in practica școlii întîlnești uneori, de 
obicei la unele cadre cu mai puțină experiență, 
dar citcodată chiar și la acelea cu experiență 
o practică deficitară a notării.

Notele mici, nediferențiate, date după •.■riteriî 
arbitrare, nu exclusiv pentru cunoștințe, n-au 
nici o bază pedagogică, coboară ni\elul de pre
gătire. demobilizează pe elevi, stirnește antipa
tia pentru profesor și — mai grav — pentru 
obiectul respectiv. Pentru disciplină, comportare 
și ținută, avem la îndemînă nota la purtare. 
Dovedește slabe calități pedagogice dascălul 
care jonglează cu notele la materia sa, influen
țat de atitudinea de o zi, de două a elevului. 
Mai este insă și reversul acestui aspect : abor
darea duhului blindeții, a atitudinii de bunică, 
fără discc-rnămînt. Aceasta se manifestă în lipsa 
de exigență în aprecierea reală a cunoștințelor 
elevilor, in îngăduința și toleranța nejusiificată 
față de unele acte de indisciplină ale elevilor, 
considerate mărunte, dar în fond generatoare 
de deprinderi și comportări negative. Dascălul 
are o mare nevoie de fermitate, de o atitudine 
constant pozitivă față de un elev. Oscilațiile 
profesorului lasă urme negative intr-un colec
tiv de elevi. Mă gîndesc, spre exemplu și la 
elevii desconsiderați, nebăgati în seamă, lipsiți 
de căldura sufletească a educatorului. Privați 
de sfatul lui înțelegător, subapreciați, neajuio- 
rați să-și folosească valențele intelectuale, ne
stimulați se izolează de restul clasei, se închid 
în viața lor interioară, devin sceptici, blaza-.i, 
se sperie de greutăți, nu sînt în stare să le în
frunte cu curaj și să le învingă, devin caractere 
slabe, care oricînd pot ajunge în mrejele unor 
influențe dăunătoare.

Cu vin tul
tovarășului 
prof. univ. 
dr. docent

ION BERCA

Ca profesor e ne
cesar să stăpiaești 
temeinic „arta dc a 
educa și învăța pe 
alfii". Cu alte cuvin
te, e necesară o te
meinică pregătire 
pedagogică și meto
dică, astfel incit ști
ința ce o transmiți 
să aibă un efect e- 
ducativ nemijlocit în 
formarea personali
tății elevilor.

Despre această ul
timă cerință aș vrea 
să mă ocup în rin- 
durile ce urmează, 
în adevăr, pedago
gia științifică defi
nește tactul pedago
gic ca fiind simț al 
măsurii in aplicarea 
mijloacelor de influ
ențare pedagogică a 
elevilor. Că el constă 
în priceperea pro
fesorului, educato
rului, de a se com
porta în mod cores
punzător cu elevii, 
de a vorbi cu ei sim
plu și convingător, 
de a le respecta 
demnitatea, de a for
mula cerințe judici
oase, fundamentate

a

din punct de vedere 
pedagogic.

La baza tactului 
pedagogic stă cu
noașterea temeinică 
a psihologiei copii
lor, respectarea par
ticularităților lor de 
vîrstă și individuali
tate în procesul ins- 
tructiv-educativ. Tac
tul pedagogic consti
tuie o condi(ie im
portanta pentru for
marea autorității pro
fesorului, o condiție a 
puterii și eficacității 
influentei acestuia a- 
supra copiilor.

Este evident 
tul, și practica 
tivă școlară ii 
tă, că nu poți instrui 
și educa, nu poți 
transforma fără să 
ai dragoste de mun
că, să manifești en
tuziasm față de no
bila profesiune de 
dascăl și, în special, 
dragostea pentru co
piii pe care ii educi. 
Cel ce nu iubește 
copiii nu poate să fie 
profesorul și educa
torul lor oricîte cu
noștințe ar poseda.

ites-

Esle cunoscut fap
tul că elevii sînt 
foarte sensibili la 
fiecare atitudine a 
profesorului fată (le 
ci și izbutesc cu 
foarte mare ușurin
ță să-și dea seama 
dacă o astfel dc ati
tudine este pur for
mală sau apropiată, 
educativă în adevă
ratul înțeles al cu
vîntului. Ei sînt foar
te receptivi Ia mă
surile pe care le ia 
educatorul din punct 
de vedere instructiv- 
cducativ 
ci și au, dispun de 
posibilitatea !* 
rii Iul.

Dragostea 
torului fată 
trebuie să fie 
gentă. rațională, îm
binată însă cu res
pectul fată de perso
nalitatea copilului, 
c-i încredere în însu
șirile pozitive ale a- 
cestuia. Nimic nu e 
mai păgubitor în 
procesul educativ de- 
cît dacă această dra
goste fată dc copii

față de
aprecie-

educa- 
de copii 

exi-

nu se sprijină pe cu
noașterea temeinică 
a particularităților 
de vîrstă și indivi
duale ale copilului. 
Ca atare, elevii tre
buie să fie studiați 
multilateral — sub 
aspectul particulari
tăților proceselor in
telectuale, fiziologice 
și afective, precum 
și a priceperilor, de
prinderilor și aptitu
dinilor lor.
pe baza unei 
de cunoașteri 
funde, profesorul 
poate alege cele mai 
potrivite metode și 
procedee de instrui
re și educare. Ni
mic nu este mai dă
unător dccît pripeala 
sau lipsa de sinceri
tate față dc elevi.

Așa cum s-a ară
tat in definirea tac
tului pedagogic, 
rol deosebit de 
portant il constituie 
felul cum se mani
festă autoritatea pro
fesorului. Practica 
educativă nc arată 
că autoritatea pro-

Numai 
astfel 
pro-

un 
im-

fesorului — condiția 
de bază a realizării 
procesului instructiv 
educativ — se poate 
obține numai atunci 
cînd intre profesor 
și elev exista relații 
principiale și apro
piate. Sint momente 
în realizarea proce
sului instructiv-edu- 
cativ cînd profesorul 
trebuie să fie mai a- 
propiat de elevi 
cit înșiși părinții 
Este știut faptul 
copiii în general 
adoră părinții, că nu 
vor să le prilejuias- 
că nici o decepție in 
legătura cu rezulta
tele lor la im ățătură 
și conduită. Or, u- 
ncle insuccese ale 
lor — temporare sau 
mai îndelungate — 
trebuie să aibă înțe
legerea profesorului. 
Acesta, stâpînit »le 
profundul optimism 
în puterea educației, 
le poate transforma 
printr-o încredere a- 
cordată elevilor res
pectivi. capabili de o 
autocritică construc
tivă, prin sprijinul

de- 
lor.
că 
își

siu competent și 
consecvent. Firi sen
sibile, astfel de co
pii, care ccr, dc pil
dă, sprijinul profe
sorilor în a-i amina 
cu informarea pă
rinților în legătură 
cu situația lor tem
porară la învățătură 
și conduită — dar 
nu-1 primesc — sînt 
capabili dc acte gra
ve. sigur, puțin cu
getate. ce privesc în
săși sănătatea 
existenta lor.

Dar mi se pare 
e nevoie să fac 
subliniere.

Nu pledez 
ca profesorul să ab
dice de la cerințele 
pe care i le impune 
procesul __ .1.
educativ, să renun{c 
ia exigentă, severita
te. autoritate. Dim
potrivă, viața școlară 
ne dovedește in fie
care zi că pedagogul 
are nevoie de ele 
pentru a menține în 
clasă și în afara șco
lii. un regim dc 
muncă firesc, — dis
ciplina și ordinea —

lor,

că
o

pentru

instructiv-

ambianță absolut nor
mală și necesară în
vățăturii. Dar aceste 
arme trebuie bine 
minuite, in interesul 
școlii, care este ace
lași cu al elevului, 
cu al familiei.

Nimic mai detes
tabil in instrucția și 
educația tinerei ge
nerații decit lipsa de 
încredere reciprocă 
între profesor și c- 
lev. Subliniez : în
credere, nu îngădu
ință, nu dezinteres, 
nu indiferență. Pro
fesorul nu 
nici măcar 
accepta o ; 
birocratică, 
nărească. 
de prezență a profe
sorului este semnată 
de elevi acuni și (lu
pă absolvire, certifi
când prezenta profe
sorilor în viața lor, 
ca autorități instruc
tive și educative, ca 
oameni care le-au 
dat cunoștințe, le-au 
cerut cunoștințe, le- 
au oferit toată căl
dura lor sufleteasca, 
viața.

i poate, 
formal, 

atitudine 
fuucțio- 
Condica
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in filmul
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(Urmare din pag. I)

— Haideți la biserica „Sf. Neculai". 
\re popa o grămadă de bani (tatăl lui 

Ichim e cintărvț la aceeași biserică). Și 
sc îndreaptă toți patru intr-acolo.

— Cmc-i acolo ? întreabă preotul 
dinăuntru. („Poftim întrebare I Ce să 
răspunzi acum ? Poți să zici : „Ichim"? 
Ce-i aia „Ichim" ? Asla-i nume demn 
de un om al aventurii P").

— Ei, cinc-i ?
— FANTOMAS ’ sare alunei, inspi

rat lehim Ouvrez la porte ! („Sîntem 
doar elevi de clasa a noua, putem face 
apel la cunoștințele de franceză*).

Preotul. înspâimîntat. dă fuga în clo
potniță și începe să tragă clopotele. 
Băieții o mp la fugă și ci. Sînt speriați, 
nu glumă. Și e tîrziu... Calapodescu și 
Fapii sint de părere să plece acasă. Așa 

I că Ichim și Curigan rămîn singuri. Dar 
lucrurile nu se opresc aici...

CINE SINT 
„AUTORII 

NECUNOSCUȚI“?
„Autori necunoscuți au spart, în 

noaptea de 3—1 februarie vitrina ma
gazinului „Consignația" din orașul Te
cuci și au furat trei ceasuri, un aparat 
de radio și un aparat de fotografiat 
Cercetările au stabilit că..."

Râmași singuri, Curigan și Ichim se 
plictisesc. Orașul doarme, nu mai e ni
meni pe străzi — mori de urît în Te
cuciul ăsta ! Așa că se hotărăsc rapid : 
unul se duce la colt să „țină șestul", 
celălalt se proptește cu spatele în vi
trină și — gata. Pe urma iși împart în
tre ei obiectele. „Noapte bună“ 1.

Numai că autorii noștri necunoscuți 
sin a doua zi cu obiectele la școală. 
Ichim vinde unul din ceasuri cu 25 de 
lei (Cu toată gravitatea faptelor, nai
vitatea celor 15 ani nu-i părăsea nici o 
clipă). Era de ajuns ca, după alte cîteva 
peripeții mai puțin importante, lucru
rile sâ sfîrșească așa cum era de aștep
tat : la miliție.

De început, începuseră însă cu mult 
mai înainte, imediat după vacanța de 
iarnă, iar autorii n-au mai fost, de data 
aceasta, Curigan și Ichim, ci ceilalți- 
Scăpați de sub controlul și simțul de 
răspundere al celor mai in vîrstâ decît 
ei, au asimilat din cărțile și filmele de 
aventuri exact ce nu trebuia. Și de aici 
n-a mai lipsit mult ca să-și imagineze 
că pot constitui și ei un grup și să tră
iască cu adevărat „aventuri ca-n 
filme“.

„Nu era nimic realizabil ...Erau sim
ple fantezii“ — repetau băieții la pro
ces. Și este perfect adevărat : între 
„proiectele* lor și posibilitățile de rea
lizare exista o distanță enormă, pe care 
numai judecata lor necoaptă i-a împie
dicat să o sesizeze. Dar cei patru eroi nu 
tTăiau într-un loc pustiu, ci în mijlocul 
unor familii. In jurul lor se aflau, de 
asemenea, colectivele claselor și organi
zațiile U.T.C. în care trăiau absolut în 
fiecare zi cîteva ceasuri. Acești trei fac
tori, care trebuiau să acționeze într-o 
perfectă sincronizare, au fost și 
ei, probabil, la distanțe enorme unul 
de altul. O datorie elementară, simțul 
răspunderii față de omul de Ungă tine, 
i-ar fi obligat să intervină. Au inter
venit, e drept, dar atunci cind era prea 
tîrziu. Ceea ce m-a determinat să spo
resc lista „autorilor necunoscuți".

în amănunte. Așa îneît, puse unul lingă 
altul, referatele semănau ca niște frați 
gemeni, ar fi putut fi, aproape fără e- 
îorl. copiate la indigou.

..Referatele de anchetă sint do fapt o 
simplă formalitate" mi-a spus procuro
rul procesului, ceea cc iarăși m-a făcut 
să-mi zic : dacă sint o formalitate, de 
ce nu le înlăturăm de tot. fiindcă și așa 
sint inutile ? Sau invers : dacă sînt cu 
adevărat necesare, de ce nu înlăturăm 
formalismul din ele ?

PĂRINȚII
Tatăl lui Calapodescu nu vede nici 

acum, la tribunal, cam e partea sa de 
vină. O aruncă ori în seama școlii, ori 
în a copilului său, ori în a celorlalți. 
Pe sine se consideră scos din cauză :

— Eu știam că băiatul învață bine, 
că e șeful clasei. De unde să-mi dau 
scama că o să-mi facă una ca asta ? 
Doar e băiat mare, el nu știe cum să 
procedeze ? N-are minte, asta e I Și l-a

ca să le dea copiilor tot ce le trebuie 
și chiar mai mult. Și tocmai aici, în a- 
cest „mai mult“ poate fi găsită și ex
plicația : cu cit li se dădea mai mult, 
cu atît mai mult voiau. Extremele se 
ating — se zice. Da, dar atingerea este 
uneori dureroasă. Tatăl lui Calapodescu, 
care am văzul câ nu sc simte deloc vi
novat, uită că l-a obișnuit pe fiul său 
cu banii ca pc un om matur, că îi dă
dea sume prea mari pentru „distrac
țiile" sale, astfel îneît, atunci cînd îi 
dădea mai puțini, băiatul se simțea ne
dreptățit. Uită, de asemenea, că a fost 
chemat de cîteva ori la școală pentru 
alte abateri ale fiului său și nu s-a dus. 
„Eu știam că învață bine, că e șeful 
clasei“ „.Era suficient atît P A fost 
pînă... la proba contrarie.

„Poale că i-am creat și noi condiții 
prea bune. Poate că trăiește prea bine 
acasă. Ar fi trebuit să-l mai trimit și pe 
el dimineața după pîine, nu numai pe 
bunicul său".

Tot mama lui Papij mărturisește : „Nu 
m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva 
din partea lui“. Și totuși ar fi trebuit 
să se aștepte. O întîmplare : Dan s-a

tașul unei abateri foarte grave, era o- 
braznic, se purta urît cu colegii și pro
fesorii etc. în schimb, învăța foarre 
bine. Și atunci diriginta „l-a recoman
dat pentru funcția de secretar 
U.T.C.“. Dc ce? „Ca să-1 oblig 
într-un fel să-și schimbe compor
tarea, să-i dau de lucru ca să nu mal 
aibă timp pentru nltelo", Cu alte cu
vinte, lăsîndn-i tot lui sarcina care că
dea în mod firesc în seama educato
rilor săi I Dar pc trimestrul I Calapo
descu a avut la purtare nota 8 și acest 
singur fapt nu mai justifica răspunde
rea de secretar U.T.C. I

Odată cu aceasta intrăm însă în sec
torul unui alt factor părtaș la răspun
derea tuturor.

MASA BOTUNDĂ

FANTOMAS
DE LA TECUCI

PE PISTE FALSE
Am căutat însă mai întîi să aflu cau

zele răsfoind, în dosarul „Fantomas", 
referatele de anchetă socială pe care le 
întocmesc, de obicei, în astfel de cazuri, 
așa-numilele „colective de sprijin" de 
pe lingă sfaturile populare orășenești. 
Referatele pe care le-am găsit îneă erau 
de un formalism de neînchipuit. Dacă ar 
fi fost luate în serios, ar fi făcut inu
tilă toată procedura civilă. Din referatul 
întocmit pentru Calapndescu Cheorghe 
am aflat, de pildă, niște lucruri teri
bil de interesante și de indispensabile 
chestiunii : cum că minorul a avut o 
comportare bună, că e statornic și li
niștit. că este sănătos, bine dezvoltat. 
Pe lîncâ acestea am mii aflat și altele, 
puțin cam curioase, să zicem : minorul 
..nu a mai avut abateri" (și subliniez 
apăsat afirmația pentru că cercetările 
melc ulterioare au dezvăluit cu totul 
altceva' și că ..bunicii lui. pensionari, 
dovedesc că se ocupă și ei de supra
vegherea copilului" (sic !) Despre Pa
pii Dan am aflat, de asemenea, că are 
si el o comportare bună (?!?'. că erte 
bine dezvoltat fizic și moral etc, etc, 
iar despre Ichim Marcel. în același stil 
lapidar și sec, ca într-un proces verbal, 
că e o fire statornică și că trăiește în- 
tr-o familie organizată Singurul loc 
unde am intîlnil o frază mai „la obiect" 
a fost referatul privitor la Curigan 
Cheorghe • .probabil mama vitregă, 
prin comportarea ei, a influențat în râu 
copilul". Dar și acesta se ferea să intre

stricat Curigan acela. în cazul lui Cu
rigan chiar că părinții sînt de vină.

Să ne oprim deci, mai întîi, la Cu
rigan și familia lui. Numele său a fost 
mai des amintit, și în cursul procesu
lui. și în cuvintele celorlalți părinți. 
Pentru că toți părinții erau de păTere că 
băieții lor sînt buni și că numai „antu
rajul" i-a stricat, uitînd însă că din „an
turajul" acesta făcea parte și propriul 
lor fiu. Așa se face că, în cele din urmă, 
anturajul se reduce la o singură per
soană : Curigan. Care este situația lui ? 
Un indiciu oferă punctul de plecare : 
mamă vitregă. Și, într-adevăr, fantele 
confirmă. Mama lui Curigan, Maria, 
este una din acele mame vitrege despre 
care crezi că numai în basme pot e- 
xista. O mamă care, nu numai că nu-și 
supraveghează fiul — vitreg, mă rog, 
dar fiul soțului ei totuși I — ci îi dădea 
ea însăși afara din casă, nu-i dădea să 
mănînce cu zilele, >1 persecuta. Băiatul 
dormea și mînca prin vecini. Vecinii, 
martori acuzatori ai acestor situații, știu 
o mulțime de asemenea fapte pe care 
nu are rost să le mai amintim aici. Ele 
duc toate la aceeași concluzie. Așa a 
crescut Curigan, de capul lui, de unul 
singur, prin vecini mai mult decît a- 
casă Chiar și din declarația dată la tri
bunal de mama vitregă se vede bine cît 
de indiferentă îi era și îi este soarta a- 
cestui copil care, deși nu e fiul ei, este, 
oricum, un om.

— Dumneata mai ai două surori (fete 
„bune“ ale mamei sale vitrege). Ele 
cum erau tratate în comparație cu dum
neata ?

— Ei, erau fete, de aceea...
Ce dovadă de renunțare la posibili

tățile de acuzare ce i se oferă 1 Curigan 
— capul răutăților ? Nu, nu cred așa 
ceva ! Curigan — familia, poate 1 Pre
zentă la proces, „mama“ lui plînge 
smiorcăit. E un plîns fals cu care în
cearcă sâ inducă în eroare juriul. își 
dă scama că faptele se îndreaptă toate 
împotriva ei.

Situația lui Ichim Marcel are multe 
puncte comune cu cealaltă. Mama lui 
se laudă cu faptul că băiatul ei n-a 
avut niciodată bani pe mînă, că nu i 
s-a dat niciodată un nan 1 Replica vine 
de la sine : nu i s-a dat, a încercat 
să-și procure singur I Dar aceasta nu 
explică totul. Dirigintele lui Marcel 
declară că acasă băiatul asista la scene 
deloc educative, de cîtc ori tatăl său 
venea beat, și că uneori era și alungat 
din casă „Anturajul, tovarășe, antura
jul l-a stricat", spune acum maică-sa. 
N’-ar fi oare nimerit să considerăm ca 
cel mai apropiat anturaj — propria sa 
familie ?

ȘI DIN NOU 
PĂRINȚII

Dacă în cazul acestora explicația 
poate fi, în bună măsură, pusă pe sea
ma necazurilor de acasă, a lipsurilor, 
in cazul lui Calapodescu și Papij nu se 
mai poale spune așa ceva 1 Părinții lui 
Papii sînt ingineri, cei ai lui Calapo
descu — contabil și învățătoare. Pă
rinții au avut deci destule posibilități

dus într-o zi la școală fără uniformă, 
într-un jerseu. Băiatul vroia să fie ele
gant 1 A mințit-o pe dirigintă că uni
forma o la spălat. Apoi a avertizat-o 
pe mama lui. lăsîndu-i un bilețel, că 
dacă nu îi confirmă și ea minciuna — 
„nu mă mai vezi“. Și abia acum pune 
dînsa în legătură cele două fapte — 
alunei nu i-a dat nici o importanță.

Exemplele date demonstrează că atît 
lipsa totală de răspundere, cît și jumă
tățile de măsură se răzbună la fel de 
crud. Singura modalitate cu adevărat 
eficientă este responsabilitatea continuă, 
simțul acut al datoriei pe care și-o a- 
sumă un părinte față de societate.

SI ACUM ȘCOALAt J ■>

Trei din părinți au declarat că diri- 
ginții copiilor lor n-au venit niciodată 
în vizite acasă. Tovarășa Valeria Ble- 
jeru, diriginta lui Papij și Curigan, re
cunoaște deschis : n-a fost. Și motivea
ză : „la Papij nu m-am dus pentru că 
mă jenam : mama lui este și dînsa pro
fesoară Eu sînt tînăra, nu mă consi
deram în drept să dau sfaturi“. „Iar la 
Curigan nu m-am dus ca să nu-i fac și 
mai grea situația în familie". Și, în
tr-adevăr, privite lucrurile în felul a- 
cesta, ești ispitit să afirmi că poate a 
fost mai bine că nu s-a dus. Dar un di
riginte, fie el și tînăr, are dreptul să 
gindească astfel ? Să pornească la drum 
cu teama că va agrava situația elevului 
său ? Dimpotrivă, datoria sa era toc
mai să schimbe în bine lucrurile, de 
obicei tocmai un astfel de scop au vizi
tele la domiciliu.

Cu sau fără aceste vizite, care și ele 
au uneori un caracter formal» situația 
n-ar fi avut probabil modificări sub
stanțiale. Cu atît mai mult, cu cît ar
gumentul poate fi folosit și invers : nici 
din partea părinților nu s-a observat un 
prea mare interes pentru situația șco
lară a copiilor lor. Unii din ei n-au ve
nit niciodată la ședințele cu părinții de 
la școală. De unde se poate vedea că 
nici aceste manifestări oarecum exte
rioare ale legăturii dintre școală și fa
milie n-au funcționat ireproșabil. Flu
xul cunoașterii reciproce între cei mai 
importanți factori răspunzători a pre
zentat goluri regretabile. In aceste go
luri au apărut situațiile de mai sus. Dar 
nu acesta este principalul lucru. Ci 
altul. Tovarășa Valeria Blejeru, în de
clarația dată despre Papij, amintea, la 
loc de frunte, minciuna cu uniforma 
dală la spălat, ca pe o abatere de la re
gulament. Penlru aceeași abatere i-a 
fost scăzută și nota la purtare pe tri
mestrul I. Dar în același trimestru Pa
pij are aproape 40 de absențe izolate, 
ore chiulite, nu absențe de zile întregi, 
iar acestei, după cum recunoaște însăși 
diriginta, n-au constituit un semnal de 
alarmă, nu le-a socotit îngrijorătoare.

Tovarășa Niculina Stoica ne oferă 
cea mai mare surpriză a întregii 
anchete Calapodescu Cheorghe a fost 
și secretarul U.T.C. al organizației cla
sei I Dar ce fel de secretar putea fi 
Calapodescu ? m-am întrebat. Răspun
sul vine tot de la diriginta sa : elevul 
a mai avut și alte abateri de la disci
plină, în clasa a VUI-a a fost chiar păr

AȘADAR, 
ORGANIZAȚIA 

U. T. C....

...Care de altfel nu este ultimul factor. 
A fost necesară aranlarea faptelor în
tr-o ordine oarecare din simplul motiv 
că nu puteau fi spuse toate în același 
timp. Din punct de vedere al celor care 
poartă răspunderea, așa ar fi trebuit 
spuse.

La comitetul raional U.T.C., tova
rășa secretară Doina Codreanu ne dez
văluie cu bunăvoință lipsurile din acti
vitatea comitetului U.T.C. de la liceul 
nr. 2 : organizația U.T.C. a observat 
tendința celor patru elevi de a se se
para de colectiv, dar n-a intervenit în 
nici un fel ; a existat o anumită pasivi
tate chiar în felul cum ea simțea pre
zența organizației U.T.C. în viața ele
vilor ; s-a dat dovadă de prea multă 
încredere în oameni, fără să mai fie 
urmăriți în activitatea lor. Tovarășul 
Nicolae Pielipceanu, secretarul comi
tetului U.T.C. al liceului, dă și el, cu 
aceeași bunăvoință, vina pe alții : secre
tarii organizațiilor de clasă nu i-au adus 
și lui la cunoștință comportarea celor 
în cauză (ceea ce ar putea să însemne 
că și Calapodescu trebuia să-i fi adus 
la cunoștință faptele sale, doar a fost 
și el secretar U.T.C. I). De asemenea, 
profesorii ceilalți, care predau la cla
sele respective, nu i-au adus nici ei la 
cunoștință... Și așa se face ca secretarul 
comitetului U.T.C. vede munca de or
ganizație cam funcționăiește, așteaptă 
probabil să i se pună pe birou niște re
ferate pe care el să-și aștearnă rezolu
ția : „Am luat cunoștință“. Și așa se 
face că vina este plasată de la unul la 
altul, ierarhic : de la comitetul raional 
la comitetul pe liceu, de aici la birou
rile claselor.

Și toată lumea ocolește marea și ade
vărata vină a tuturor : necunoașterea 
profundă, reală, a elevilor, mulțumirea 
cu informațiile superficiale despre com
portările lor. Aceeași necunoaștere este 
cauza pentru care nici colegii de clasă 
nu s-au orientat cum trebuie cînd l-au 
ales pe Calapodescu secretar al organi
zației lor. în adunarea în care a fost 
discutată abaterea amintită, elevii au 
fost toți cît se poate de vehemenți, au 
dezvăluit și alte întîmplări din activita
tea lui anterioară. Dar a fost nevoie ca 
lucrurile să ia această întorsătură gravă 
pentru ca combativitatea lor să se ma
nifeste. Slaba muncă de educație des
fășurată dc comitetul U.T.C. nu le-a 
insuflat sentimentul că aveau datoria să 
intervină prompt, pe loc, cu aceeași in
transigență, de nenumărate ori pînă a- 
tunci. în loc de aceasta, colegii lor au 
rămas în pasivitate, s-au mulțumit să 
observe din afară. Colectivele organiza
țiilor de bază n-au acționat ca niște co
lective adevărate, ci au tolerat în mij
locul lor manifestări și atitudini repro
babile. Iar aceasta nu este numai vina 
lor. ci și a comitetului U.T.C., care n-a 
cultivat în rîndul lor o opinie comba
tivă, resnectul față de valorile reale ale 
celor mai frumoase trăsături de ca
racter.

★

Acestea sînt faptele. Și cauzele care, 
aparent independent una de alta, au 
conlucrat totuși și s-au împletit strîns 
una cu alta, indiferent de faptul că fac
torii care le-au generat au dorit-o sau 
nu. în realitate, tocmai din cauză că 
acești factori n-au izbutit să se găsească 
toți în același timp, ci au acționat la 
întîmplare. unul fără altul, sau unul în 
locul celuilalt, au apărut și cauzele unei 
asemenea întîmplări. Necesitatea con
lucrării, a unei împletiri organice între 
școală, familie și organizația U.T.C. 
este un adevăr pe care îl recu
noaște toată lumea, dar de la a-1 re
cunoaște pînă la a-1 pune în practică 
mai sînt încă eforturi de făcut. Lipsa 
unui singur element, a oricăruia, nu 
mai face posibilă colaborarea. Iar a- 
ceasta favorizează în schimb „colabo- 
tarea" altor factori, care se strecoară 
în locurile vulnerabile și devin, încetul 
cu încetul, „cauze" In cele din urmă, 
ele duc la deznodămîntul inevitabil și 
dureros de firesc în același timp.

(Urmare din pag. Ij

în cinematografia noas
tră, din nici un punct de 
vedere nu văd existența 
unei asemenea școli. Ceea 
ce se poate observa este 
maturizarea profesională 
a cineaștilor noștri, creș
terea nivelului mediu al 
filmelor și, în plus, cîteva 
realizări izolate care au 
atras atenția asupra unor 
calități sau altora. Dar 
acestea nu schițează, pînă 
acum, nici măcar în linii 
mari, conturul unei școli 
românești de film. Și asta 
și condițiile în care nu 
putem spune că nu avem 
posibilitățile, mediul, mij
loacele, cadrele tehnice, 
adică toate elementele din 
care acumulările de pînă 
acum să poată duce la 
saltul calitativ. Un salt 
care nu s-a petrecut, dar 
care, probabil, este foarte 
apropiat.

RED. : Este normal ca 
filmele noastre să in
tereseze prin valoarea 
problematicii pe care ele 
o pun în discuție. Cred, 
spre exemplu, că tocmai 
aceasta a fost calitatea pe 
rare a avut-o „Duminică 
la ora 6".

ANDREI BLAIER. Nu 
cred că accepția ideii de 
școală poate fi măsurată 
doar prin felul în care

sîntem apreciați de străini. 
Ca obiectiv care ne stă 
în față, trebuie să amin
tim în primul rînd dis
tincția de stil și de conți
nut în filmul nostru.

NICOLAE ȚIC. Nu 
trebuie și nu se pot face 
filme numai pentru ca să 
interesăm piața interna
țională, pentru că asta ar 
însemna să lipsim filmul 
nostru de un factor edu
cativ reprezentat de legi
tima dorință a spectatori
lor noștri de a se recu
noaște în producția noas
tră cinematografica, cu 
istoria și cu realitatea 
existenței sale. Desigur, 
nu cu orice istorie și nu cu 
orice realitate, doar cu a- 
celea care configurează 
spiritualitatea noastră.

In filmul lui Pintilie eu 
am văzut ceva sentimen
tal și autentic, cei doi ti
neri care, deși puteau 
foarte bine să-și trăiască 
o viață liniștită, au aderat 
la o angajare conștientă, 
care reprezenta ea însăși 
o realitate a întregului 
popor. Din asta reiese și o 
directă participare a spec
tatorilor la povestea din 
film.

ADRIAN PETRINGE- 
NARU : Cred că de o ase
menea participare este vor
ba mai ales în filme ca 
„Dacii" și „Diminețile 
unui tînăr" (pe direcția 
personajului interpretat de 
Papaiani).

RED. Se pare că toc
mai această cerință — 
participarea publicului 
nostru la problematica fil
melor românești — tre
buie să fie punctul de 
plecare și de onoare al ci
neaștilor noștri.

NICOLAE ȚIC. In mo
mentul de față este foar
te greu pentru noi să ui
mim lumea cu mișcări de 
aparat, cu ingeniozități 
impuse pînă la particula
rități tehnice și tehniciste, 
de aceea, mai ales că nu 
ne putem plînge de ope
ratorii noștri (dimpotrivă), 
trebuie să insistăm pe o 
nnume latură stilistică. 
Poporul nostru povestește 
foarte frumos. Literatura 
noastră populară și cultă, 
de asemenea. Numai fil
mul nostru nu a ajuns, cel 
mai adesea, să se exprime 
simplu și interesant.

PETRE SALCUDEA- 
NU. Cred că discuția a- 
ceasta este utilă și bine 
venită și cu cît vor fi mai 
multe discuții de acc9t 
gen, cu cît va fi mai nu
meroasă participarea, cu 
atît va fi mai bine. Și nu 
pentru că vom pune noi 
acum la punct și definitiv 
niște lucruri, ci pentru că 
ne vom lămuri mai bine 
asupra criteriilor de apre
ciere a filmului nos
tru. Prin școala națională 
de film nu trebuie să se 
înțeleagă existența unei 
cinematografii naționale, 
adică totalitatea produc
ției de film.

Existența cinematogra
fiei naționale nu mai tre
buie dovedită, explicată; 
în schimb, școala în ter
menul ei estetic, nu ele
mentar, presupune niște 
modele demne de urmat. 
Sub acest aspect poate fi 
privită școala românească 
de film. Și niște date im
portante pe linia existen
ței ei ar exista. In primul 
rînd este vorba de conți
nutul operei de artă. 
In arta tuturor timpurilor 
ceea ce n definit existen
ța unei școli a fost tocmai 
conținutul care definea 
realitatea social-istorică a 
unui popor. Personalita
tea artistului (scriitor, 
dramaturg, cineast) a ve
nit să dea acestui conți
nut un plus de vigoare, o 
interpretare artistică. De 
aceea mi se pare că în ci
nematografie noi am sărit 
— adesea — peste o e- 
tapă extrem de importan
tă : etapa conflictului. A 
conflictului autentic, care 
a dat, în alte cinemato
grafii de prestigiu, naștere 
unor opere de valoare ar
tistică tocmai pentru că 
s-au axat pe niște eveni
mente importante, chiar, 
aș zice, cruciale în viața 
unui popor.

La noi. acum, mijloace
le de informare au ajuns 
normale, avem posibilita
tea și trebuie să fim sau 
să ne punem la curent cu 
toate problemele artei, cu j 
toate curentele. Dar une

te" față de „Duminică la 
ora 6" e mai îndrăzneț 
din punct de vedere al 
criteriilor „conținut" șl 
„formă" pentru că el are, 
ca operă artistică, o do
minantă în analiza com
portamentelor unul tînăr 
care, traversînd înliinplâri 
mai mult ori mai puțin 
semnificative, demonstrea
ză dialectic drumul unui 
personaj care se realizea
ză, care e credibil.

NICOLAE ȚIC. Tine- 
retul zilelor noastre are 
specificul său. El păstrea

ori credem că această in
formare înseamnă a fi de 
acord, fără obiecții, cu 
ceea ce se „poartă", cu 
ceea ce „prinde" pe pia
ța internațională și atunci, 
cu toată bunăvoința de a 
face bine, dar și, în ace
lași timp, cu o anume 
grabă „de a fi la zi", se 
sare peste ceea ce se 
cheamă conținutul nostru 
național. Uneori aceasta 
e o formă tristă de a cre
de că ceea ce împrumu
tăm ne vine perfect. De 
aceea, adaptînd mijloace 
de expresie la modă, ci
neaștii noștri nu se aplea
că asupra conținutului de 
fapte ale realității și a- 
tunci se întîmplă că și a- 
cest conținut. într-o vi
ziune de contrafăcut, res
pinge tocmai forma res
pectivă.

Poate că filmul „Dimi
nețile unui băiat cumin

ză, deci are și duce mai 
departe, firea poporului 
său, poezia și luciditatea, 
angajarea și înțelepciunea 
cu care privește viața. El 
are, mai presus de toate, 
o sete de a face, de a cu
noaște și de a realiza ceva 
trainic, de a se dărui în
tr-un fel anume, fără re
zerve, serios și cu umor 
în același timp. Acest ti
neret ascunde și apoi ara
tă multă generozitate și 
pricepere. II reprezintă 
așa filmele noastre ? De 
multe ori nu, sau nu în 
suficientă măsură.

SAVEL STIOPUL. Aș 
face remarca următoare : 
în cristalizarea noțiunilor 
de stil și de conținut nu 
trebuie făcută nici o pră
pastie și nici, cum ne în
vață manualele de curs 
elementar, o osmoză. Sti
lul înseamnă exprimarea 
lumii autorului. Această 
lume trebuind să fie și lu
mea noastră, a tuturor, re
lația stil-conținut nu în
seamnă fotografierea me
canică, după clișee con
venționale, a realității în
conjurătoare, ci reliefarea 
din complexul acestei rea
lități a acelor date care 
corespund concepției de a 
fi pe care o are artistul, 
respectiv, cineastul. Nu
meroase din filmele noas
tre au avut idei și tema
tici interesante, le-a lipsit 
însă multora consistența 
demonstrației. O demon
strație care să comunice 
spectatorului un mesaj in
tim, corespunzător cu ce 
este și cu ceșa ce tinde 
să fie omul zilelor noastre.

NICOLAE ȚIC. Stilul 
este, deci, raportat și la 
film, posibilitatea de a 
transfigura realitatea în
tr-un anume mod particu
lar artistului. Sîntem da
tori să reflectăm nu numai 
realitatea, dar și modul 
în care ea se transformă.

ADRIAN PETRINGE- 
NARU. Cred că nu am 
face rău dacă am ieși din- 
tr-un fel de a discuta în 
general. Nucleul proble
melor, este aici : dacă 
vom pomi să facem sti
luri vom face cel mult e- 
pigonism. dacă vom porni 
să facem lucruri cu adevă
rat importante, autentice 
care ne framîntă pe noi, 
care înseamnă mari eveni
mente istorice sau con
temporane ale poporului 
nostru, vom reuși să conju
găm într-o școală de film 
națională un stil și un con
ținut original.

Ar rămîne, și ar fi foar
te important de văzut, 
din ce s-a făcut pînă a- 
cum, nu numai ce aspec
te de viață esențiale au 
stat la baza filmelor noas
tre, dar și ce aspecte se 
pot constitui în subiecte 
adevărate, vii, curajoase, 
apte de a ajunge și de a 
pătrunde în sufletul spec
tatorului nostru. $i de 
asta depinde, cred, saltul 
calitativ al cinematogra
fiei românești.

NICOLAE ȚIC. în ge
neral, filmele noastre se 
nasc din aglomerarea u- 
nor întîmplări, legate pînă 
la urmă formal, și de prea 
puține ori la baza acestor 
filme stă o idee. Dorința 
de a spune ceva se află 
încă, cu puține și fericite 
excepții, la un nivel des
tul de scăzut. Există un 
mare efort administrativ 
și organizatoric în ceea ce 
privește cinematografia 
noastră și un efort crea
tor mult mal scăzut, mai 
puțină sudare în unifica
rea stilurilor noastre. Exis
tă oameni care încearcă 
să impună realității un a- 
nume stil. Pentru că unii 
și-au format din abstract 
un stil, sau poate l-au 
împrumutat doar și în
cearcă să-1 Impună rc lj- 
tății, oricare ar fi ea. A- 
ceasta este, cred, o inefi
cientă înțelegere a afir
mării personalității. ,

PETRE SĂLCUDEA- 
NU. Lumea proprie a 
creatorului nu trebuie să 
fie ruptă de lumea reală 
în care acesta trăiește. In 
ultima vreme s-a cheltuit 
multă energie (n critica 
cinematografică, dar a- 
ceastă critică nu se face, 
de multe ori, așa cum tre
buie. Una este stilul și 
alta este atunci cînd vrei 
să imprimi o modă. Doar 
în clipa cînd ești convins 
că ți s-au clarificat niște 
probleme, doar atunci si 
stilul va fi perfect. Mai 
sînt necesare exemplele 
pozitive ? Nu se confun
dă ele tocmai cu cele 
4—5 filme cu care ne 
mîndrim ?

SAVEL STIOPUL. Folo
sim mereu numele unor 
mari personalități ale ci
nematografului contempo
ran și aplicăm formele lor 
stilistic realității noas
tre, neînțelegînd că a-

cesta este și un mod de
ficitar de a „discuta“ cu 
publicul.

PETRE SALCUDEA- 
NU. Revenind, cred că 
există cîteva linii direc
toare în cinematografia 
noastră pe care le consi
der pozitive. Cu cît ne 
vom îndrepta atenția asu
pra conținutului filmelor 
noastre, cu atît va fi mai 
bine, dar trebuie să deli
mităm ce înseamnă ade
văratul conținut. Și asta 
pentru că, în ultimul 
timp, la noi s-a discutat 
și se discută foarte mult 
despre problemele forma
le ale filmului, uitîndu-se 
că nu avem suficiente fil
me de actualitate pe baza 
cărora să putem discuta 
despre felul în care se o- 
glindesc în ele realitățile 
înconjurătoare. Sînt con
vins că există în viața 
noastră numeroase subi
ecte care, ajunse pe mina 
unor oameni de talent, se 
pot transforma în opere 
de arta. Aproape zilnic 
in ziare găsești, sub o 
formă sau alta, un subiect 
de film. Acest lucru nu 
trebuie privit într-un 
unghi îngust, de transfer 
în zona esteticului, a ori
căror date cotidiene, d 
de a face din timpul pre
zent, într-un fel, un erou 
de film. Pentru că ple
doaria pentru conținut 
este in același timp ple
doaria pentru actualitatea 
ideilor timpului nostru. 
Altfel vom confunda în
totdeauna tema cu subi
ectul și nu vom înțelege 
că pretextul artistic nu 
poate fi egal cu mesajul 
artistic. *
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INFORMA JH

DIN SECRETELE MARILOR

Publicăm, începind cu acest număr, inserările marelui 
boxer român de altădată, antrenorul emerit de astăzi, LU
CIAN l’OPESCV. Fiind unul dintre cei mat mari sportivi ro
mâni care a dus faima boxului românesc departe peste ho
tarele patriei, cl a deținut ceea ce pare irealizabil — fapt 
unic in istoria acestei discipline sportive — titlurile europene 
la trei categorii ale boxului profesionist. Despre meciurile 
lui, care au rămas celebre, au scris cronici, adevărate pagini 
de literatură, nu mai puțin celebrii oameni de cultură Geor- 
ge ( âlinescu, ( amil Pctrescu, Ionel Teodoreanu și alții.

Triplul campion european de ieri, Lucian Popescu, în 
virstâ de 51 de ani, este astazi antrenor la clubul Progresul, 
se ocupă in mod deosebit de speranțele boxului românesc, 
desfăsurind o muncă plină dc o ardentă pasiune și vocație, 
carc-i aduc in chip firesc împlinirile și satisfacțiile dorite. 
Amintirile sale, reflecțiile și preceptele asupra carierei 
sportive, asupra întregii lui vieți sint un mănunchi de prețioa
se învățăminte pentru tinerii care iubesc sportul. Cu acest 
gind le și publicăm.

PERFORMANTE

în cadrul concursului pen
tru cel mai bun interpret 
iamator) de muzică ușoară. 
A S. Loto-Pronosport și Elec- 
trecord vor oferi importante 
premii.

Condițiile de participare: 
tineri și tinere în vîrstă pînă 
la 26 ani. Se va interpreta, la 
alegere, una din următoarele 
melodii :

..Dragostea" de George Gri- 
goriu.

..Doar băieții sini de vină" 
de George Grigoriu.

,.De ce-ai venit ?" de Radu 
Șerban.

„Strada“ de Radu Șerban
Pentru selecționarea și în

scrierea la concurs, doritorii 
se vor adresa la telefon 
18 54 01 pînă în ziua de 12 
aprilie a.c.

In pauza „serii", la standul cu discuri organizat de ma
gazinul ..Muzica", interpreții prezenți vor oferi autografe.

Restaurarea
Curții Domnești

din Tirgoviște
„Giselle

AM ALES

BOXUL a)

o
...Un călător stră

in. Paul din Alep, 
aflat în trecere prin 
Tirgoviște în vre
mea domniei lui 
Matei Basarab, con
semna -că turnul Chindiei a fost 
un post de observație de unde 
se dădeau semnale pentru înce
tarea circulației și stingerea u- 
nor incendii. Cînd se aprindea 
..îanalul“ (felinarul) din vîrful 
turnului, cei care îndrăzneau să 
mai circule se expuneau mîniei 
ostașilor curții.

Despre turn, se mai cunoaș
te că a adăpostit " " ’
domniei Iui Matei 
mare orologiu ce vestea târgo
veților orele principale

In cursul lucrărilor de resta
urare. un colectiv condus de ar
hitectul Cristian Moisescu, șe
ful șantierelor de restaurări 
Muntenia—Oltenia (Direcția mo
numentelor istorice din 
C.S.C.A.S.), a descoperit sub 
tencuiala Turnului patru orifi
cii ascunse, destinate folosirii 
arcului cu săgeți, și spațiul u- 
nei uși orientate către casele 
domnești, prin care voievozii 
și suita se retrăgeau pînă tre
ceau primejdiile. S-a stabilit, 
așadar, cu precizie, că turnul 
Chindiei n-a fost numai un post 
de observație și semnalizare, ci 
si de apărare. Aceasta înlătură 
ipoteza că intre Curtea Dom
nească și Mănăstirea Dealului, 
pe o distanță de mai bine de 3 
km. ar fi fost construit un tu
nel de refugiu. Colectivul de 
cercetători a găsit, de aseme
nea, două încăperi despărțite 
printr-o boltă. Se presupune că 
ele au fost închisori ; lucru a- 
mintit și într-un document din 
secolul al XVIII-lea, aflat in 
biblioteca Bathyaneum din Alba 
lulia.

Pînă nu de mult, se știa că 
aici au fost inmormîntați Matei 
Basarab. soția sa. Elena, și fiul 
lor adoptiv Mateiaș Postelnic. 
Cele trei morminte au fost pro
fanate și jefuite încă din seco
lul al XVIl-lea. Intr-unui din 
morminte, presupus a fi al 
doamnei Elena, s-a găsit un cer
cel avînd aplicată o piatră de 
smaragd, de care sînt prinse trei 
perle de mărimi neobișnuite.

în pronaosul bisericii domnești 
a fost găsit al patrulea mor- 
mint, neprofanat, care se pre
supune a fi al lui Mateiaș. Veșt
mintele din brocart, precum și 
„calpacul“ (căciula) s-au păstrat 
bine pînă în zilele noastre. Cer
cetările pentru a stabili precis 
al cui este mormintul respectiv, 
continuă.

(in timpul 
Basarab) un

DE TOATE

RECORDUL
REZISTENȚEI

A fost atins plafo- 
nul absolut al rezis
tenței, limita teoretică 
prezisă de știință pen
tru substanțele tere
stre. Fizicienii sovie
tici au realizat un 
material la care fie
care centimetru pă
trat rezistă la sarcina 
fără precedent de 230 
t. Pentru prima oară 
s-a obținut un cristal 
ideal filiform de wol
fram care este cel 
puțin de 10 ori mai 
rezistent decit oricare 
din materialele cu-

noscute în tehnică 
modernă.

IRITAȚIE
întors acasă în urma 

unei călătorii, Edison, 
celebrul inventator a- 
merican, se lamenta 
soției:

— Sînt foarte iritat 
pentru că în vagonul 
de cale ferată am 
stat pe un loc opus 
sensului de mișcare a 
terenului, 
semne că 
ește.

— De 
schimbat locul cu alt
cineva ? — îl între
bă soția.

Și asta pe 
nu-mi pri-

ce n-ai

Eram de-o șchioapă, 
număram doar vreo 
cinci ani, cind am în
ceput să practic spor
tul. „Să practic" este 
un fel dc a spune, 
deoarece la vîrstă a- 
ceea bineînțeles că 
nu știam marc lucru 
despre sport. Făceam 
ceea cc vedeam la 
ceilalți copii de vîrstă 
mea. De dimineață și 
pînă în faptul serii 
bateam o minge dc 
cîrpă. confecționată 
din ciorapi aduși de a- 
casă. Alteori jucam 
leapșa, hoții și var- 
diștii sau oină, pe te
renul de sport al „Pri
măriei" de lingă 
versitate. pe locul 
chiului Circ de 
Pe acest teren, în a- 
fară de fotbal se or
ganizau zilnic și întîl- 
nlri de baschet, rugbl, 
tenis, volei și... hox. 
Simțeam o adevărată 
plăcere ca după con
sumarea meciurilor 
„celor mari", să arunc 
și eu balonul la un 
panou, sau să trimit 
mingea peste plasă. 
Multe probe atletice 
făceau parte, la fel. din 
întrecerile organizate 
pe terenul copilăriei 
mele. îmi amintesc cu 
nostalgie că, deși nu
măram doar cinci ani, 
eram stăpinit, totuși, 
de o mare ambiție, și 
totdeauna căutam ca 
în întrecerile atletice 
să mă clasez printre 
primii. Săream în înăl
țime, in lungime, aler
gam și mai totdeauna 
terminam pe primul

Uni- 
ve- 

Stat.

loc. Concursurile noas
tre organizate ,,ad- 
hoc" continuau și iar
na, cind mercurul ter
mometrelor cobora 
mult sub zero grade. 
Fotbalul și boxul, bu
năoară, erau pc vre
mea aceea sporturile 
cu cea mai marc „pri
ză" Ia spectatori. Eu 
însă am ales boxul, 
deoarece consideram 
„nobila artă" a celor 
puternici ca un ade
vărat sport, în oare 
poți participa oricînd 
la o întrecere dreaptă, 
bărbătească, o întrece
re in care poți să-ți 
dovedești curajul și 
forța : adică tocmai 
ceea ce, cred eu, mă 
caracteriza la acea 
vîrstă febrilă a căută
rilor și împlinirilor. Pe 
de altă parte, fiind așa 
de tinăr, eram, firește, 
atras dc mirajul tribu
nelor arhipline, ceea 
ce la box se întîmpla 
cu regularitate : la 
lele de box cu 
„cap dc afiș“, in 
bune luau loc, dc 
gulă, 7 000—8 000 
spectatori. Numai gîn- 
dul că eu puteam să 
fiu eroul unei gale și 
era suficient ca să mă 
simt mai puternic 
mai dibaci dccît 
adversarii mei.

...Serile petrecute în 
sala de box a clubului 
sportiv al „Primăriei" 
mi-au rămas adine în
tipărite in memorie. 
Nu împlinisem nici 13 
ani, 
norul 
(cel care

pă
un 
iri- 
re- 
de

și toți

și pentru antre- 
Dumitru Teică 

nu peste mult

STAREA VREMII

NU CONTEAZĂ

A U.T.C.

— A? fi făcut-o cu 
plăcere, dar nu era 
nimeni in vagon.

CINE-
PANORAMIC

INTERNAȚIONAL

niaP", a cărui acțiune 
se va petrece în Ita
lia, Elveția, Anglia, 
Franța, Africa și cîte- 
va insule din Oceanul 
Pacific.

© Tînărul realiza
tor slovac Ștefan U- 
her a terminat recent 
cel de-al patrulea film 
de lung metraj din 
cariera sa cinematgra- 
fică — „Fecioara mi
raculoasă".

Cardi- 
con- 

filmul

® Claudia 
naie a semnat 
tractul pentru , 
„Unde te duci Lavi-

• După filmul „Ac
cidentul", realizat re
cent, regizorul Jo
seph Losey turnează 
în prezent, la Londra, 
filmul „Păstrăvul", du
pă un scenariu de 
Harold Pinter (care a 
scris și scenariul pen
tru filmul precedent). 
Principalii interpreti 
vor fi Brigitte Bar dot. 
Simone Signoret și 
Dirk Bogara.

Băile „Felix" din apropierea 
orașului Oradea — 8 km — au 
devenit de mult cunoscute în țară 
și peste hotare. Punctul de atrac
ție îl constituie, desigur, bazinul 
descoperit cu apă calda unde pe 
ploaie, frig, sau ninsoare baia 
face deliciul vizitatorilor de 
toate vîrslele ; turiști străini, din 
țară, ca și localnici. Dar dincolo 
de caracterul reconfortant și plă
cut al „scăldatului“ nu mai puțin 
importante sînt foloasele băilor, 
din punct de vedere terapeutic 
ele constituind un eficient mijloc 
de tratament al unor afecțiuni. 
Sursa termală alimentează în 
permanență bazinul, după ce apa 
trece printr-un sistem special de 
răcire (apa cînd iese din izvor 
are o temperatură de + 45

CONTINUĂRI

timp avea să-mi 
primul maestru) 
eram un ajutor de .... 
dejde în sală și chiar 
la ring. Cărain sticle 
cu apă și mănușile la 
colțul ringului, adu
ceam sacizul dc la ma
gazie și aveam grijă de 
cronometrc. Ce plăcere 
putea să fie mai mare 
pentru mine, puștiul 
care visa cu ochii des
chiși, dorindu-și să a- 
jungă un marc boxer, 
ca seara tîrziu, după 
terminarea antrena
mentelor, să treacă pc 
sub corzile ringului, să 
se bată cu un adversar 
imaginar, sau să lo
vească în puccing 7 
De-abia așteptam să 
vin a doua zi la școa
lă (eram elev la Școala

fie 
eu 

n»ă-
superioară de comerț 
nr. 1) și să Ic povestesc 
colegilor despre ispră
vile melc „pugiliste". 
Bineînțeles, cu lux de 
amănunte : cum m-a 
pus maestrul Teică să 
servesc drept sparing 
— partener unui boxer 
mai mare, cum i-am 
plasat o directă de 
stingă care l-a trimis 
pentru cîteva momente 
in lumea visurilor, și 
cîte și mai cîte. Lec
tura anilor acelora, 
marca mea pasiune 
pentru ..sportul cu 
mănuși“, dorința de 
a-mi netezi drumul 
spre ring, îmi alimen
tau fantezia, imagina
ția și scorneam fel și 
fel de istorii și întîm- 
plări, unele mai gro
zave ca altele.

Handbal : Dukla la București
• Astăzi dimineață sosește în Capitală echipa 

masculină de handbal Dukla Praga. Handbaliștii 
cehoslovaci vor intîlni duminică de la ora 19.00 
în sala Floreasca echipa Dinamo București, în 
cadrul semifinalelor „C.C.E." Returul va avea 
loc la 16 aprilie Ia Praga.

Fotbal: Etapa de duminică
e Campionatul cat. A de fotbal programea

ză duminică o nouă etapă. In Capitală, pe sta
dionul „23 August", se vor desfășura în program 
cuplat următoarele meciuri : Steaua — Dinamo 
Pitești (ora 14.30) și Rapid — Jiul Petroșeni (ora 
16,30). Iată întîlnirile din țară : Petrolul Ploiești 
— Farul Constanța ; U. T. Arad — C.S.M.S. 
Iași ; Politehnica Timișoara — Progresul Bucu
rești ; Steagul Roșu Brașov — Dinamo Bucu
rești și Universitatea Craiova — Universitatea

RĂZBOI Șl PACE — film pen
tru ecran panoramic — (seria 
a Il-a)

rulează la Patria (orele 9; 
11,15; 13,45; 18,15; 18,45; " ’

SĂRMANII FLĂCĂI 
rulează la Republica 
9,45; 12; 14,15; 16.30; 
21).

RIO CONCHOS — cinemascop — 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).
Luceafărul (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.30; 21). Excelsior 
(orele 10,15; 12,30; 15; 17,30;
20) . Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 18,30;
18,45; 21).

ZORBA GRECUL
rulează la Capitol (orele 9.15; 
12; 14,45; 17,45; 20,30).

NUME STRĂIN
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). Me
lodia (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 21).

UNCHIUL MEU
rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14,45; 17.45; 20.45).

OMUL DIN RIO 
rulează la Union (orele 15; 
17.45; 20,30).

JUANA GALLO
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Giuleștl (orele 
15.30; 18; 20,30), Miorița (orele 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21). 
Lira (orele 15.30; 18; 20.30). 
Lumina (orele 9,30; 15; 19).

UN MARTOR 1N ORAȘ 
rulează ’ * ' '■’
popoare

NU SÎNT 
rulează 
13,30 în vvimuuctrc , io;
21) , Progresul (orele 15.30; 18; 
20,30).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU ȘANHAI 
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18,30; 20.45).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează Ia Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Bucegi (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20,30),
Gloria (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30). Flamura (orele 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.30). 
Victoria (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

ZILE RECI
rulează la Victoria (orele 20,45).

TREIZECI ȘI TREI
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

SCARA CURAJULUI 
rulează 
11,15; 1
Volga ___  ___ _
18,15; 20,30).

A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop —

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

DACII — cinemascop — 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 

11; 15,30; 18; 20,30), Vii- 
(orele

21.15).

la înfrățirea între 
(orele 14; 16; 18; 20). 
DEMN DE TINE 
la Dacia (orele 8.45- 
continuare ; 16; 18. <0;

i la Arta (orele 9; 
13,30; 16; 18,15: 20,30), 

(orele 9,30; 11.45; 16;

10; 15,30; 18;

grade), iar intrarea și ieșirea din 
bazin se face, pe timp rece, prin 
intermediul unui culoar, direct în 
vestiare. întregul complex, mo
dernizat și bine gospodărit, este 
un loc de recreere minunat, de

care te desparți cu greu și, în 
orice caz, nu înainte de a face 
„legămînt“ că vei reveni.

Foto-text I VIOREL RABA

• CONTINUĂRI

Recent au început lucrările și 
în incinta mică a Curții Dom
nești. care cuprinde casa doam
nei Bălașa. construită in 1651, 
biserica Sf Vineri (biserica 
domnească mică) și Poarta Dea
lului (singura care se mai păs
trează din fortificațiile orașului, 
făcute de Matei Basarab la în
ceputul secolului al XVII-lea).

Lucrările de studii și cerce
tare au contribuit pinâ acum la 
restaurarea Bisericii domnești, a 
zidurilor fostelor case domnești 
și Turnului Chindiei. In bise
rică se amenajează un muzeu 
de artă relieioasă, iar in beciu
rile construite de Petru Cercel 
la sfîrsitul secolului al XVI-lca 
și în Turnul Chindiei — muzee 
cu stampe și fotografii, cu ma
teriale ceramice descoperite în 
timpul săpaturilor.

S-a trecut și la amenajarea 
exterioară a unei alei pentru 
vizitatori, la plantarea unor 
pomi ornamentali etc. Au fost 
comandate Uniunii artiștilor 
plastici busturile celor mai re
prezentativi domnitori care 
Si-au avut aici reședință și și-au 
legat temeinic numele de_ ceta
tea de scaun a Țării Românești.

ION NEAGU
corespondent voluntar

de Alexandru Ioniță, Ion Vasile, 
Mihai Zăbavă, și cele de lăcă
tuși ale lui Ion Micola și Ale
xandru Popa, ni se oferă și ci
fre : greutatea utilajelor monta
te — 400 tone, plus țevi de di
ferite dimensiuni — 21 de kilo
metri“.

Fochistul MARIN BUCU- 
RESCU de la stația pilot pentru 
produse ceramice și refractare 
din Buftea, tinăr fiind, ține sâ 
ne comunice, cu legitimă mîn- 
drie, faptul că tinerii muncitori, 
tehnicieni și ingineri se bucură 
in cadrul colectivului stației de 
o bună apreciere. Aceasta fiind
că — precizează corespondentul 
— ei aduc o contribuție importan
tă la realizarea tuturor sarcinilor 
unității. Astfel, tineri ca munci
torii Brâtan Marin, Gheorghe 
Marin, Dumitru Ștefan, ca tehni
cianul Mimulici Puiu, sau ingi
nerul Octavian Simionescu au 
merite deosebite în realizarea a 
5 noi tipuri diferite de placaj 
ceiumică din argilă de P. Neamț 
și Urziceni, care, în curind, după

definitivarea concluziilor experi
mentării, vor putea fi introduse 
în producția curenta. O frumoa
să realizare este executarea în 
cadrul laboratorului U.M.A. a u- 
nei mese automate pentru tăiat 
produse ceramice — cărămizi și 
blocuri — care a fost deja trimi
să fabricii dc ceramică din Ur
ziceni, unde dă rezultate mulțu
mitoare în producție“.

Și succesele tinerilor de pe o- 
goare. antrenați la importantele 
lucrări ale campaniei de primă
vară, sint prezentate în scrisorile 
primite.

„Și ei, no scrie, din raionul 
Drăgănești-Olt, GH. MAZILU — 
activist al comitetului raional* al 
U.T.C. — sini holărili sâ intîm- 
pine a 45-a 
crearea U.T.C.
succese 
sarcinilor de plan. în 
creșterii producției vegetale și a- 
nimale, sporirii productivității 
muncii și a veniturilor unităților 
socialiste“. Oferindu-na nume
roase exemple în acest sens, co
respondentul nostru menționea
ză în primul rind că tinerii me
canizatori de la S.M.T. Radomi- 
lești și Drăgănești au terminat

aniversare de la 
cu importante 

in muncă, în realizarea 
vederea

lucrările agricole din epoca I cu 
5 zile înainte de termen puțind, 
astfel, trece mai repede la pre
gătirea suprafețelor pentru însă- 
mînțatul porumbului. Indiscuta
bil — se spune în scrisoare — a- 
eest succes a fost posibil dato
rită faptului ca și tinerii coope
ratori din comunele Balta-Săra- 
tâ, Crîngeni, Radomireșli, Mă
runței, Sloicănești, Șerbăneșli, 
prezenți în marca lor majoritate 
pe fronturile campaniei, mun
cesc cu răspundere, cu pasiune 
pentru încadrarea tuturor lucră
rilor în timpul optim și în con
diții de calitate superioară“.

.Și teancul de scrisori, \ orbind 
despre succesele cu care tinerii 
din fabrici, de pe șantiere și o- 
goare, din institutele de cerce
tări, sau de pe băncile școlii, în- 
lîmpină a 45-a aniversare a 
U.T.C.. continuă să sporească de 
la o zi la alta. Le vom răsfoi tot 
împreună.

PAGINI DE ISTORIE

Casa de cultură din Făgăraș. 
In marea sală de spectacole.

peste 700 de tineri din între
prinderile și instituțiile orașu
lui participă la cea dintîi ac
țiune din programul manifes
tărilor educative închinate a- 
propiatci sărbători a aniversării 
Uniunii Tineretului Comunist.

După un scurt cuvînt intro
ductiv, rostit de Ion Lascu, 
primul secretai- al Comitetului 
orășenesc al U.T.C., se prezintă 
montaj u I 1 i t era r-muzi ca I -core
grafic „Pagini din istoria 
U.T.C.“. Sint evocate, rînd pe 
rînd, cu ajutorul versurilor, al 
cîntecelor și dansurilor mo
mente emoționante din tradi
țiile revoluționare ale tineretu
lui, care, mobilizat de Uniunea 
Tineretului Comunist, a în
scris, sub steagul de luptă al 
partidului, nenumărate pagini 
de eroism, de dăruire pentru 
cauza clasei muncitoare a po
porului. însuflețite tablouri 
vorbesc despre participarea ti
neretului la luptele și grevele 
muncitorești, la lupta împo
triva fascismului, pentru eli
berarea patriei, despre contri
buția sa la opera de recon
strucție a țării. Sint prezen
tate, apoi, preocupările actuale 
ale tinerilor, hărnicia și entu-

ziasmul cu care îșl afirmă 
prezența pe fronturile con
strucției socialiste.

Spectacolul, la realizarea că
ruia și-au adus contribuția 
peste 100 de tineri artiști ama
tori de la Combinatul chimic, 
întreprinderea de industrie 
locală, UPRUC, OCL, Liceul 
nr. 2 și Grupul școlar chimic, 
a fost răplătit cu vii aplauze.

GHEORGHE DOBREA 
secretar al Comitetului 

orășenesc Făgăraș 
al U.T.C.

SUCCESELE CONTINUA
Locul al doilea pe țară obți

nut de locuitorii orașului Satu 
Mare, anul trecut, în întrece
rea pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului, se 
leagă neîndoielnic și de con
tribuția însemnată pe care ti
nerii, mobilizați de organiza
țiile U.T.C., au adus-o în ca
drul acțiunilor de muncă vo- 
luntar-patriotică. Premiul obții

nut n-a însemnat numai o răs
plată binemeritată pentru rea
lizările obținute, ci și un în- 
dem de a adăuga noi și noi 
mărturii ale hărniciei, podoa
bei de frumuseți a orașului. 
Tocmai de aceea, chiar din 
primele zile ale primăverii, ti
nerii, alături de ceilalți locui
tori, au reînceput activitatea 
pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice. în cadrul acțiunilor 
inițiate de organizațiile U.T.C., 
tinerii muncitori și elevi, au 
prestat peste 8 000 de ore de 
muncă la amenajarea parcu
rilor, a grădinii publice și 
alte lucrări.

Dornici să întîmpine sărbă
toarea celei de-a 45-a aniver
sări a U.T.C. cu realizări cît 
mai însemnate în toate dome
niile, în aceste zile tinerii săt
măreni își intensifică efortu
rile și în ceea ce privește mun
ca voluntar-patriotică. Pînă la 
2 Mai, ziua tineretului din 
Republica Socialistă România, 
ei și-au propus să amenajeze 
60 000 m.p. de parcuri și spa
ții verzi, să planteze arbuști și 
pomi ornamentali, să colecteze 
circa 350 tone de fier vechi.

OGLINDA CU DOUA FEȚE 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), Cosmos (orele 15.30; 
18; 20,30).

INTRE DOI
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

APELUL
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30; duminica ora 
10,30).

DRAGĂ BRIGITTE
— cinemascop —

dimineața rulează la Aurora 
(orele 8,15; 11; 13,15), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30), Floreas
ca (orele 9; 11,30; 13,45).

EL GRECO — cinemascop — 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

ALO. JAPONIA !
rulează la Cotroceni (orele 
15,15; 18; 20,45).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop —

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

CARTEA DE LA SAN 
MICHELE

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

SIMBATA 8 APRILIE 1966

GHEORGHE IOAN 
tehnician

18,00 : Pentru cei mici : Filmul 
„Sapa fermecată" ; 18,15 : Aven
turile echipajului Val-Vîtej : „Mi
rajul Ambrei" ; 18,50 : Publicita
te ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 
19,27 : Buletinul meteorologic ; 
19,30 : Față-n față ; 20,00 : Tele- 
enciclopedia ; 21,00 : Antena este 
a dumneavoastră : 21,30 : Filmul 
serial : „Sfîntul" ; 22,20 : Turneul 
melodiilor : Muzică ușoară româ
nească ; 22,50 Telesport ; 23,00 : 
Telejurnalul de noapte ; 23,15 ; 
Includerea emisiunii,
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ZILNIC

ilalo-române
ROMA 7. — Corespon

dentul Agerpres, Giorgio 
Pastorc. transmite : în ora
șul Bologna, din regiunea 
italiană Emilia, a fost inau
gurată „Săptămîna priete
niei italo-românc", organi
zată de „Centrul cmilian 
pentru relații culturale cu 
străinătatea". în cadrul a- 
cestei săptănîîni vor avea 
loc conferințe despre „as
pecte și probleme ale eco
nomiei României" și des
pre poeții români de după 
cel de-al doilea război 
mondial, se vor prezenta 
un nou volum apărut re
cent — o antologie de 
poezie românească — pre
cum și filme documentare 
de artă, turism și folclor.

S.U.A. WASHINGTON. — De
monstrație in fața Casei Albe, 

împotrix a războiului 
din Vietnam

Un nou veto ?

Cu toate că pînă la desemnarea de către partidele democrat 
și republican din S.U.A. a candidnților lor la președinție a mai 
rămas circa un an de zile, nu se poate spune că disputa nu este 
începută încă de pe acum. Observatorii se feresc să facă pro
nosticuri dar. totodată, consemnează cu grijă toate mutările do pe 
tabla de șah preelectorală.

Deocamdată, în tabăra republicana se iau in considerație doua 
nume : George Romncy și Richard Nixon. Pentru fiecare dintre ci 
s-a creat cile un comitet : „Romncy — președinte" și „Nixon — 
președinte". Cel al lui Romney, anunță agențiile de presă, a bătut 
primul țăruș pe drumul spinos al luptei pentru desemnare : la 
numai cîtcva sute de metri de Casa Alba a instalat un birou per
manent care să sc ocupe de campania guvernatorului din Micld- 
gan. Faptul este considerat ca un punct marcat de adopții lui 
Romney in cursa de viteza cu 
Nixon, întrucît și comitetul 
„Nixon-prcședinlc" este în cău
tarea unui birou în capitală.

în ciuda acestui punct, se parc 
că pînă în prezent tot Nixon 
deține conducerea : cel puțin așa 
atestă datele ultimului sondaj 
Gallup, care îi acordă <39 la sută. 
Diferența nu este însă prea mare 
și de aceea se afirmă că, pînă 
una alta, interesul celor doi nu 
este de a sc distanța intre ei, ci de 
a para o eventuală lovitură din 
partea unui „outsider“. Ncavînd, 
deocamdată, decît 8 procente la 
Gallup, acest „outsider", concretizat în persoana fostului actor de 
cinematograf Ronald Reagan, procedează cu prudență, dar ambi
țiile sale sînt cunoscute. Guvernator al celui mai populat stal din 
SALA., California (aproape 20 milioane de locuitori). Reagan are 
un puternic punct de plecare. Se știe că datorită pozițiilor salo de 
extremă dreaptă el contează pe voturile goklwatcriștilor. în plus, 
se parc că fosta vedetă a ecranului a obținut bînecuvîntarea lui 
Dwight Eiscnhower — considerat încă un fel de profet al repu
blicanilor — care ar fi zis că Reagan este „unul dintre oamenii 
pe care-i admir cel mai mult în lume“. Iată de ce în cercurile

PRELUDIU 
LA 1968

politice din Washington se afirmă că alît Romncy, cît șl Nixon 
„se tem" de actor și sînt și ci, la rîndul lor. prudenți.

La dcmocrați situația parc că începe să se limpezească. Con
form tradiției, după primul mandat de patru ani președintele in 
funcție devine aproape automat candidat al partidului său și 
pentru mandatul următor. La Johnson insă (al cărui prim mandat 
expiră în 1968). scăderea continuă de popularitate, datorită mai 
ales escaladării războiului din Vietnam, a făcut ca problema 
candidaturii să fie disputata. Numeroși dcmocrați nu exprimat 
părerea că avîndu-1 pe Johnson drept candidat partidul lor va 
pierde ,.la sigur" alegerile. în schimb Robert Kennedy ciștiga tot 
mai mult teren și toată lumea vedea o aprigă lupta între acosta 
și președinte pentru obținerea desemnării. S-a creat chiar și un 
comitet de susținere a percchei Kennedy — Fulhrighl. Dezavuat 

de Kennedy. care i-a cerut să-și 
înceteze activitatea, comitetul 
n-a dezarmat. „Și — scrie LE 
FîGARO — cu cît patronul a 
continuat j?ă afirme că nu va 
candida in 1968, cu alil mai mult 
grupările democrate se compor
tau ca și cum el și-ar fi anunțat 
candidatura“ Poale că tocmai 
ateste susțineri, in neconcnrdanță 
momentană cu interesele clanului 
Kennedy l-au determinat pe Bob 
să reafirme răspicat câ nu inten
ționează să devină candidat al 
democraților împotriva președin
telui Johnson și că, dimpotrivă, il 
va sprijini pe acesta.

Se pare că de astă dată este vorba de o hotărîre definitivă. 
Ea este rezultatul mai multor factori printre care teama do 
infringere a partidului în 1968 și dorința de a nu rata candidatura 
din 1972 sc înscriu in fruntea listei.

în această situație, cu toate câ sondajele indică în continuare 
o scădere a popularității președintelui (care ar întruni astăzi doar 
43 la sută din voturi, în timp ce Romney ar ciștiga cu 52 la sulă) 
șansele lui Johnson de a fi desemnat cresc din nou in mod simțitor 
cu atît mai mult cu cît la dcmocrați nu se întrevede nici un alt 
„outsider",

ION D. GOIA

Franța a avertizat Anglia în termeni neechivoci că, in cazul în 
care aceasta va încerca ain nou să ceară intrarea în Piața comună, 
va intîmpina un refuz și mai categoric decît cu patru ani în urmă, 
scrie intr-un comentariu K. C. Thaler, corespondentul U.P.I. la 
Londra. Rupînd tăcerea diplomatică. Franța a făcut cunoscut clar 
Angliei că nu dorește intrarea ei în C.E.E. Reprezentantul francez 
la recenta sesiune a Consiliului ministerial al U.E.O. de la Roma 
a apreciat că problemele litigioase în calea aderării Angliei sînt 
„formidabile“ și că nici una dintre ele nu a fost încă soluționată. 
Cu alte cuvinte, apreciază U.P.I., aceasta înseamnă un avertisment 
dat premierului Wilson că atît în prezent cît și în viitorul previzibil 
nu există nici o șansă pentru ca Anglia să devină membră a Pieței 
comune. Liderii britanici au fost în permanență la curent cu îm- 
potrivirea Franței, dar, cu toate acestea, ei au nutrit speranța 
că președintele de Gaulle ar putea să-și schimbe această atitudine, 
determinat, mai ales, de presiunile crescînde ale partenerilor Fran
ței din C.E.E.

Comentatorul american arată în continuare că amenințarea Fran
ței a venit îndată după ce ministrul de externe britanic, Brown, a 
lansat săptămîna aceasta la Roma un nou apel elocvent parteneri
lor din U.E.O. de a sprijini intrarea Angliei în Piața comună. 
Rămîne de văzut ce concluzii va trage Anglia acum, după reafir
marea opoziției franceze, mai ales că ea se află în preajma adop
tării unei hotărîri cruciale cu privire la C.E.E.

Cairode la
reuniuniiîncheierea

se
re-

O altă imagine grăitoare 
din Aflenul acestor zile : 
locuitori siliți să se inșiruie 
la zid pentru a fi perchezi

ționați

Convorbirile

Joi seara, la încheierea 
reuniunii la nivel înalt a 
celor cinci țări africane — 
R.A.U., Algeria. Tanzania. 
Mauritania și Guineea — 
a fost dat publicității un 
comunicat comun.

Participanții și-au reafirmat ho- 
tărirea de a continua lupta în 
vederea lichidării dominației co
lonialiste de pe continentul afri
can. a rasismului și exploatării 
străine.

Referitor la situația din Rhode
sia. una dintre cele mai discu
tate probleme, comunicatul re
levă că șefii celor cinci state s-au

declarat în sprijinul luptei juste 
a poporului Zimbabwe împotriva 
dominației minorității albe.

Subliniind că agresiunea împo
triva poporului vietnamez con
stituie o amenințare pentru pa
cea mondială, participants la reu
niunea de la Cairo au cerut în
cetarea imediată și necondițio
nată a bombardamentelor asupra 
teritoriului R.D. Vietnam, retra
gerea forțelor armate imperialiste 
și recunoașterea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud drept singurul interlocu
tor valabil.

belgiano- 
iugoslave

învăluite în anonimat pînă nu demult, o 
serie de puncte însemnate pe hărțile militare 
ale provinciei boliviene Santa Cruz au în
ceput dintr-odată să capete însemnătate. La- 
gunillas, Camiri, Văile Grande, așezări și zo
ne situate în apropierea provinciei paragua- 
yene Chaco, a frontierei braziliene (limitată 
la vest de Mato Grosso) și a extremului nord 
argentinean. au devenit cunoscute ca urmare 
a luptelor dintre partizanii bolivieni și uni
tățile guvernamentale.

Decretarea stării excep
ționale in sud-estul țării a 
fost prima recunoaștere o- 
ficială a intensificării miș
cării de partizani. A ur
mat apoi o intensă mobili
zare a unor unități guver
namentale (apreciate la 
circa o divizie) în zona 
în care s-a decretat stare 
excepțională. Totodată, 
subunități ale aviației bo
liviene au primit ordinul

sa-și azvîrle încărcătura 
distrugătoare de napalm 
asupra satelor de indieni, 
bănuite de legături cu miș
carea de partizani. Martori 
oculari descriu .situația din 
zona muntoasă Sierra Nan- 
cahuazu' ca fiind deosebit 
de ‘ încordată. Partizanii, 
bine echipați (LE FIGA
RO) au început să folo
sească mortiere în lupta cu 
trupele guvernamentale.

Potrivit ziarului EL DIA- 
RIO noile întăriri care-și 
părăsesc în grabă garni
zoanele îndreptîndu-se 
spre sudul țării au primit 
misiunea de a trece la „o 
ofensivă generală". în ciu
da comunicatelor militare 
(de genul : „în ultimile 
douăzeci și patru de ore 
operațiunile trupelor gu
vernamentale împotriva 
forțelor de partizani au 
continuat conform previ
ziunilor"), guvernul de la 
La Paz are de făcut față 
unei mișcări insurecționale 
ample și nu numai unor 
acțiuni izolate (FRANCE 
PRESSE). Potrivit agenți
ei citate, situația e cu 
atît mai gravă pentru au
torități cu cît surse 
boliviene au arătat că 
partidul Mișcarea naționa
lă revoluționară, condus de 
fostul președinte Estens- 
soro colaborează cu parti
zanii, ceea ce a contribuit 
la o extindere rapidă a in
surecției.

O serie de informații a- 
părute în presă indicau că 
în primele zile, în zona 
incidentelor au fost obser
vați militari purtînd uni
forma arma,tei . ainețicane. 
Știrea nu a fost dezminți
tă de ambasada, S.U.A. din 
capitala boliviana ci, s-au 
făcut doar precizări 
trivit cărora nu ar fi vor- 
ba de militari... propriu- 
ziși ci de un grup militar... 
consultativ (ASSOCIATED 
PRESS consemna că încă 
de la sfîrșitul anului tre
cut, „specialiști" ameri
cani în luptele de guerilă 
ar fi instruit militari boli
vieni în vederea războiu
lui din munți). Ulterior, a-

jutonil militar american 
„consultativ“ a fost extins. 
Avioane „Hercules“ pur- 
tînd însemnele „Air For- 
ce" au aterizat la Santa 
Cruz avînd la bord echi
pament și muniții destina
te trupelor guvernamentale.

Nesiguranța guvernului 
Barnentos în fața

chețpat sub arme anumite 
categorii de rezerviști 
au mobilizat „poliția 
tească" a provinciei 
chabamba pentru a întări 
efectivele trupelor regula
te.

Tensiunea din provincia 
Santa Cruz tinde să 
extindă și în celelalte

Bruxelles s-au înche- 
convofbirile oficiale din- 
Pierre Harmel. ministrul 

afacerilor externe al Belgiei, și 
Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care se află 
în vizită în această țară. Cei 
doi miniștri de externe au exa
minat probleme legate de cola
borarea dintre Belgia și Iugo
slavia în domeniul economic și 
cultural, precum și aspecte ale 
situației internaționale 
punînd în mod special 
pe probleme europene, 
de asemenea, discutate 
vele celor două țări 
conferința Comisiei 
O.N.U. pentru Europa, care va 
avea loc la Geneva.

actuale, 
accentul 
Au fost, 
inlțiati- 
pr ivind

economice

po-

provinciamentelor
Santa Cruz a ieșit în evi
dență și prin trimiterea 
de urgență la Buenos Ai- 
res a șefului de stat major, 
colonelul Cueto Leon pen
tru a explica generalului 
Ongania gravitatea situa
ției. O misiune asemănă
toare a fost trimisă la Bra
silia. Potrivit ziarului LE 
FIGARO șeful juntei bo
liviene sondează posibili
tatea unei acțiuni comune 
în sud-estul Boliviei în ve
derea lichidării „rebelilor". 
Autoritățile boliviene

giuni ale țării. Pentru a 
împiedica acest fenomen, 
poliția a fost împuternici
tă să adopte 
tice. Au fost 
nifestațiile și 
țiile publice, 
zile sute de ____
fost operate în rîndul 
lementclor progresiste. U- 
nele oficialități au lăsat să 
se înțeleagă că generalul 
Barrientos ar avea intenția 
să decreteze stare excep
țională pe tot cuprinsul

măsuri dras- 
interzise ma- 

demonstra- 
în ultimele 

arestări au
c-

a părăsit 
Adenul
Misiunea specială. a

O.N.U. a părăsit vineri di
mineață Adenul, plecînd pc 
calea aerului spre Londra. 
„Nu ne-am bucurat de co
laborarea la care ne aștep
tam din partea Marii Bri
tanii — a declarat la ae
roport Manuel Perez Gu- 
erro, conducătorul misiunii 
O.N.U.

Hotărîrea privind plecarea su
bita a misiunii a intervenit după 
ce joi seara guvernul așa-zisei 
„Federații a Arabiei de Sud" a 
interzis televiziunii din Aden să-i 
prezinte pe membrii misiunii.

llotărîrea „guvernului federal" 
a fost anunțată printr-un discurs 
radiodifuzat al ministrului fede
ral al informațiilor, Bayoomi, care 
a declarat că „interdicția a in
tervenit datorită faptului că 
membrii Misiuni O.N.U. au făcut 
cunoscut că nu intenționează să 
trateze cu acest guvern'.

Hollywood
în... Europa

Hollywoodul și-a 
făcut bagajele, traver- 
sînd oceanul ? întreba
rea ar pytea fi socotită 
exagerată, deoarece fai
moasa cetate a fabri
canților de miraje nu 
și-a închis porțile și 
nici nu intenționează să 
și le închidă. Totuși, 
steaua Ilollywoodului 
pare să apună, con
damnată fără drept de 
apel. Sutele de filme ce 
ies în serie de pe pla
touri nu reușesc să rea
ducă în așezarea cali
forniana gloria de odi
nioară. Hollywoodul tră
iește zilele unui dureros 
declin. întrebări caută 
răspunsuri. Sînt oare 
mai proaste actualele 
producții decît cele 
din trecut ? Au dispărut 
consumatorii filmului 
hollvwoodian ? Faptele

au 
in-

arată că investigațiile 
nu trebuie operate în 
această zonă. Industria 
cinematografică ameri
cană continuă să-și va
dă înflorind afacerile, 
cifrele beneficiilor cu
nosc o creștere con
stantă. Sub acest aspect 
să nu ne neliniștim. Fa
bricanții de iluzii 
constatat, însă, că
vestirea capitalului lor 
în Europa este mai 
avantajoasă. „Societă
țile de cinematograf 
americane cîștigă acum 
mai mult în străinătate 
decît în țară“ — scria 
U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT. 
Hollywoodul este „mai 
scump“. în Europa, 
actorii, decorurile, per
sonalul tehnic — abso
lut totul revine la un 
preț mai redus. „Con
siderentele economice

constituie factori pri
mordiali“ — constată 
revista americană. Fi
nanciarii Holiywoodu- 
lui își îndreaptă dolarii 
către „lumea veche“ 
unde beneficiile sînt 
mai mari. O dată cu in
vazia capitalului ameri
can în industria cine
matografică europeană, 
Hollywoodul se vede 
obligat să renunțe la 
rolul său de prim rang 
pe ecranele mondiale* 
Hollywoodul apare mai 
puțin pe emblemele fir
melor producătoare, dar 
financiarii din S.U.A., 
care s-au instalat în 
Europa, dirijează afa
cerile unor companii cu 
nume italiene, engleze 
sau franceze (și lucrul 
cel mai important : în
casează profiturile). în- 
tr-o săptămîna tipică a 
anului 1966 — arăta 
U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT — 
din 55 filme produse 
grație capitalului ame
rican, 32 erau turnate 
in Europa. Din coloa
nele aceleiași reviste 
aflăm că industria ci
nematografică britanică 
este finanțată în pro
porție de 80 la sută de 
oameni de afaceri din 
S.U.A. și că acest pro
cent va crește

mătorii ani. Pentru 
rapiditatea exodului dc 
capital de la Holly- 
wood spre Europa este 
concludentă o cifră : 
cu un deceniu în urniă, 
numai 20 la sută din 
investițiile în cinema
tografia britanică pro
veneau din surse ame
ricane.

Producătorii ameri
cani au preferințe pen
tru Londra, deoarece 
filmele realizate în 
Anglia pot avea o cir
culație mai lesnicioasă 
pe piața din S.U.A. 
(probabil, un argument 
ar putea fi și acela că 
sînt vorbite în aceeași 
limbă). Dar o atracție 
deosebită exercită Spa
nia, Italia și Franța. 
Spania oferă condiții 
prielnice pentru cadrul 
oricărui gen de filme 
— de la jungle și pînă 
la cîmpii înzăpezite. în 
plus, cheltuielile (de 
toate felurile) sînt mai 
restrînse.

Concluzia articolului 
din U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT me
rită transcrisă : „Lu
mea cinematografului 
de azi se deosebește 
mult de ceea ce era în 
zilele supremației Hol- 
lywoodului“.

IOAN TIMOFTE

M. RAMURA

Furt la redacția
• REPREZENTANȚA din Al

ger a partidului Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei

economice 
spiralei inflațio-

,.Grillparzer“ a 
din Viena a fost 

pictorului

Sonomin Luvsan. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Mongole, și Zbvnek 
Vokrouhlicky, președintele
U.I.S.

revistei „Ramparts“

• CONSILIUL de Miniștri al 
R. P. Mongole a oferit la 6 a- 
prilie o recepție în cinstea par- 
ticipanților la al IX-lea Congres 
al U.I.S. Au rostit cuvîntări

• O COMISIE economică uru- 
guayană, condusă de ministrul 
finanțelor, Carlos Vegh Garzon, 
examinează în prezent o „lege 
de urgență" menită să instituie 
o serie do reforme 
pentru oprirea 
niște in țară.

rului populației kurde. Mustafa 
Barzani. a declarat într-un in
terviu acordat ziarului din Bei
rut, „Daily Al-Anwar", că săp- 
tămîna trecută autoritățile de 
la Bagdad au acordat permisiu
nea pentru publicarea ziarului 
kurd, care se va numi „Frater
nitate".

în noaptea de joi 
spre vineri persoane 
neidenlificate au pă
truns în redacția din 
San Francisco a re- 
vistei ..Ramparts". fu- 
rind documentele ban
care ale revistei din 
ultimii zece ani, pre
cum și dosare întoc-

mite de revistă în le
gătură cu asasinarea 
i ostului președinte 
Kennedy.

Rexrista „Ramparls“, 
care a publicat re
cent o serie de mate
riale demascînd le
găturile intre Agenția 
Centrală de Investi
gații ș* unele or-

ganizații studențești 
și sindicale, a con
sacrat un număr spe
cial diverselor teo
rii referitoare la asa
sinarea lui Kennedy 
și a înserat un repor
taj despre copiii viet
namezi, victime ale 
bombardamentelor a- 
mericane cu napalm.

• IN SALA 
palatului Palfi 
deschisă expoziția 
român Mihu Vulcănescu. După 
cuvîntul de salut al prof. dr. 
Herbert Gaisbauer, secretar ge
neral al Centrului de cultură 
austriac, dr. Karl Diem, vice
președinte al Asociației de prie
tenie Austria-România, a făcut 
o scurtă prezentare biografică 
a tinărului artist român.

• GUVERNUL irakian a per
mis populației kurde clin nor
dul țârii sâ-și aibă propriul sau 
ziar. Massoud Barzani, fiul lide-

(M.P.L.A.) a dat publicității un 
comunicat in care se arată că 
in ultimele luni forțele patrio
tice au ucis 245 de militari ai 
forțelor coloniale portugheze și 
au rănit alți 48. Detașamentele 
de partizani, continuă comuni
catul, au nimicit 14 care de 
luptă portugheze și au capturat 
o cantitate însemnată de arme 
și muniții.

Colonialiștii portughezi, men
ționează comunicatul, și-au in
tensificat bombardamentele a- 
supra centrelor dens populate.

• PLECATA la 28 martie din insula Ellesmere (Canada) pen
tru a încerca să atingă Polul Nord, expediția „Plaisted" a sta
bilit joi după-amiăză primul contact prin radio cu baza_ sa de la 
Eureka. Cei cinci exploratori au comunicat că sînt sănătoși, be
neficiază de o temperatură relativ suportabilă (minus 23 grade) 
și o vizibilitate foarte bună. Singura dificultate este împuțina
rea rezervelor de carburanți pentru cele patru automobile pc 
șenile folosite in această călătorie. Membrii expediției vor fi 
probabil aprovizionați cu carburanți de un avion ce va pleca 
special in acest scop din Groenlanda. R. S. CEHOSLOVACA. — Instantaneu la Uzinele „Element Gottwald“ din Ostrava
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