
. „FIECARE MINUT FRUCTIFICAT,
CU VALOARE MAXIMĂ, PENTRU PRODUCȚIE“

CE ARATĂ „BUSOLA
w

Urmărind lumea fascinanta a proceselor chimice In labora
torul Unlvcrsllttlt cratovene

ÎS PAGINILE

UTILIZĂRII 
TIMPULUI 
DE LUCRU

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Forò Investiții suplimentare, în condițiile creș
terii cu 13,6 la sutâ a planului de producție față 
de anul trecut. Uzina de utilaj chimic 
și-a îndeplinit exemplar sarcinile de 
primul trimestru al acestui an.
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mult de basmul folclo- Printre cei 1 000 de studenți care au parti
cipat la acțiunile de înfrumusețare a> orașu
lui s-au numărat și 150 de studenți de la 

I.P.G.G. lată-i la lucru, în Balta Albă

Sarcinile Uzinei de utilaj chi
mic din Ploiești au crescut în 
anul 1967 cu 13,6 la sută față de 
anul trecut. După încheierea pri
mului trimestru, uzina a raportat 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor dc plan la toți indicatorii. 
Astfel, planul producției globale 
a fost îndeplinit în proporție de 
103.5 la sulă, al producției marfă 
— 116.3 la sutâ. al producției 
marfă vîndută și încasată în pro
porție dc 105.7 la sutâ. In acest 
prim trimestru a fost realizată 
totodată și restanța la planul de 
export din anul precedent.

Avind în vedere că în acest an 
nu s-au făcut nici investiții supli
mentare (care să permită mărirea 
capacității de producție), nu a 
fost mărit nici numărul mediu 
scriptic al muncitorilor, apare 
limpede că această realizare se 
datorește multiplelor acțiuni des
fășurate încă de la începutul a- 
nului pentru organizarea științi
fică a producției și a muncii. In 
cadrul acestora, o atenție deo
sebită s-a acordat utilizării judi
cioase a fondului de timp — una 
din cele mai importante pîrghii 
d • creștere a producției și a pro
ductivității muncii. Ca urmare, 
dinamica indicelui de utilizare a 
fondului de tâmp în primele trei 
luni înregistrează o continuă creș
tere : 94,7 la sută în ianuarie,
95.6 la sută în februarie, 96,1 la 
sută în martie.

Condițiile care au permis d 
mai bună utilizare a fondului de 
timp ne sint împărtășite de către 
tovarășul Xicolae Paltanea — șe
ful adjunct al Serviciului orga
nizării muncii si producției.

— în primul rind. ne spune 
dînsul. reducerea în permanență 
a absențelor nemotivate și a în
voirilor. Pe trimestru, numărul 
absențelor nemotâvate fiind de 
numai 508 om/zile, iar al învo
irilor de numai 266 om 'zile. Dacă 
se ia în considerare că în uzină 
lucrează aproaDe 2 300 de munci
tori. este concludent că numărul 
r<le scăzut. O comparație cu ci
fra absentelor nemotâvate si a în
voirilor din aceleași .luni-ale anu
lui trecut este net favorabilă ce-

lor din primele luni________
în curs. Iată, de pildă, situația 
secției cazangerie. In ianuarie 
numărul absențelor nemoti
vate a fost de 74 zile om ; în ia
nuarie anul trecut — 94, In fe
bruarie — 23 zile om față de 93 
din aceeași perioadă a anului tre
cut. De asemenea, în cadrul ace
leiași secții, situația învoirilor se 
prezintă astfel : în primele două 
luni ale anului acesta — 28 om/ 
zile, în timp ce în primele două 
luni ale anului precedent era de 
78 om/zile.

r 1TEȘT1 (de la cores
pondentul nostru).

Constructorii de pe șan
tierul de extindere a Uzi
nei de aluminiu Slatina 
sînt în avans față de gra
fice cu 120 de, zile la lu
crările de construcții-mon- 
taj. La noua hală de elec
troliză s-a terminat- monta
jul celor 164 de cuve pre
văzute. Dintre acestea, au 
fost tnzidiie 85. Paralel 
cu construcfia clădirii, a 
început montajul instala
țiilor la un alt obiectiv — 
redresorii de siliciu. La 
două din cele 3 cuptoare 
din halo turnătoriei au 
fost turnate fundațiile. A 
fost complet terminată ha
la cuptorului de coacere.

albumul fotorepor
terului ALEE VEȘTI DE PE

ln acest an cei peste 3 000 
de tineri ai raionului Corabia 
au hotărît să realizeze prin 
muncă voluntar patriotică lucră
rile necesare pentru irigarea a 
500 de hectare, acest angajament 
inscriindu-se printre obiectivele 
de seamă ale planului de acțiuni 
închinat celei de a 45-a aniver
sări a U.T.C.

Din inițiativa Comitetului ra
ional al U.T.C., la Gîrbovi și Co
rabia, unde volumul de lucrări 
e mai mare, au fost deschise 
două șantiere ale muncii volun
tar patriotice unde, potrivit unui 
grafic, vor lucra tinerii din mai 
multe localități.

Duminică dimineața a început 
activitatea pe aceste șantiere. 
11 autocamioane au transportat 
la locul de muncă mai bine de 
400 de tineri, țărani, elevi, func
ționari, împărțiți, încă de la ple
care, în brigăzi și echipe. La 
ora 9, de-a lungul șoselei, sfoara 
întinsă pe mai bine de 800 de 
metri marca „planul zilei" de 
muncă voluntar patriotică. Altfel 
spus, el însemna dislocarea unui 
volum de peste 2 000 metri cubi 
de pămînt.

Privirile tinerilor, care s-au 
prins într-o adevărată întrecere, 
se îndreaptă, din cînd în cînd,

HECTARUL DE GRADINA

Primăvara și-a intrat pe deplin 
in drepturi...

OLT?
sectoarele de pro- 
unitățile agricole 

legumicultura 
la hectar.

Puține sînt 
ducție din 
care să întreacă 
în veniturile, aduse 
Grădina este locul unde intensi
tatea producției poate atinge cel 

înalt grad — aceeași supra- 
putînd asigura, prin asocie- 
sau succesiunea culturilor, 
multe recolte pe an și în
gâmfi foarte largă. Fiecare 

metru pătrat de grădină, deci, 
trebuie folosit cu deosebit spi
rit gospodăresc, astfel incit a- 
portul său la veniturile obținute 
de unitatea agricolă, la aprovi
zionarea piețelor, a oamenilor 
muncii, a industriei producătoa
re să fie cit mai mare.

Sub acest aspect am privit 
activitatea și rezultatele obținu
te anul trecut în două mari ba
zine legumicole ale țării, Aradul 
și Drăgănești-OlL.

Despre legumicultorii din Do- 
. robanțu, Macea, .Curtici . ori Sîn- 

martin din raionul . Arad s-a 
vorbit mult. De la un an la ce
lălalt succesele ' le-au recoman
dat mai puternic experiența. 
Fiecare hectar cultivat cu legu
me la aceste cooperative agri
cole — ca, de altfel, la oricare 
alta din bazinul Aradului — a 
adus anul trecut un venit me
diu de 90 000 lei, la Dorobanțu 
ajungîndu-se la aproape 100 000 
lei.

Realizările sînt cu atât mai a- 
preciabile, dacă le comparăm cu 
cele raportate, în același timp, 
în raionul Drăgănești-Olt, unde 
hectarul de grădină a adus un 
venit bănesc de zece ori mai 
mic.

— Noi, spunea într-o discu-

Ing. GHEORGHE FECIORU

i (Continuare in pag. a ll-a) .
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micul drapel ce fluturăspre .. __ ______  f____
undeva in mijlocul lor, înfipt pe 
o movilită. Este drapelul de frun
taș al șantierului tineretului. 
Cine-l va primi ? Greu de spus. 
La ora bilanțului, pe lista candi- 
daților figurează 50 de tineri. El 
își efectuaseră „norma'' aproape 
simultan, ajutîndu-i apoi și pe 
ceilalți. Dar lista rămîne des
chisă. Întrecerea continuă pînă 
la îndeplinirea integrală a an
gajamentului din care pînă în 
prezent s-a realizat mai bine de 
jumătate.

MIHAIL DUMITRESCU

O „sâptâmînâ“ 
cultur al-educa tivâ
In localul întreprinderii poli

grafice „Luceafărul“ din Capi
tală o atmosferă veselă, tine
rească te întâmpină chiar de la 
intrare. Toți tinerii din între
prindere au ținut să fia prezenți 
la cea dintîi manifestare din ca
drul „Săptămînii cultural-edu
cative“ organizate de comitetul 
U.T.C., în cinstea celei de a 
45-a aniversări a creării Uniunii 
Tineretului Comunist.

După o bogată expunere pri
vind activitatea U.T.C., succe
sele dobîndite în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid 
organizației-----

A nu răspunde scriso
rilor trimise pe adresa ta 
e cel puțin un gest sub
urban. A Ie răspunde pu
blic are o rațiune supe
rioară izvorită din inte
resul public al corespon
denței sosite pe adresa 
rubricii, în ultima săptă- 
mînă. Lăsînd la o parte 
cuvintele de complezență 
la adresa destinatarului, 
cu care încep mai toate 
scrisorile, lăsînd la o par
te înțelegerea matură a

altora a mobilărilor pen
tru care ne dezicem de 
aici de filmele de aven
turi periferice, vrem să 
risipim o nedumerire 
prezentă în multe dintre 
scrisori. Termenii’ nedu
meririi, comune acestor 
din urmă corespondenți, 
sînt aceștia : „Admit fap
tul că există o parte ne- ' 
gativă (în aceste filme — 
n.n.) dar nu cumva „Sfîn- 
tul" arată în deznodă
mânt că binele învinge

răul, că adevărul-iese în
totdeauna.la lumină și că 
nici o faptă rea nu ră- 
mîne fără răsplată ?“ (din 
scrisoarea lui Fl. Petres
cu). Nimic mai adevărat 
deși nimic nou. 
aceasta este 
de

noastre, susținută 
de Ion Apostol — 
secretar al Comite
tului raional U.T.C. 
16 februarie, celor 
prezenti li s-a pro
pus o captivantă 
călătorie ne aripile 
poeziei. Ileana Bi- 
dilici. Sanda Geor- 
gevici, Mariana Co
druț, Cornel Stă- 
nescu și Octav 
Grama, bine cunos- 
cuți membri ai bri
găzii artistice a în
treprinderii — au 
prezentat un mon
taj de versuri : „E 
tinerețea noastră 
partidului datoa
re".

Q CONSTANTIN

(Continuare 
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UN PAHAR 1N SUS...
„A te întrece în pahare 
Poți lesne să fii de ocară" 
(proverb bătrînesc)

Uneori cinci te în
tâlnești pe stradă cu 
un prieten, după bi
nețe urmează cunos
cuta întrebare : „un
de mergem la 
păhărel ?". De 
nu e prea greu,
fiecare pas te îmbie 
un restaurant sau 
un bar modern. Mai 
greu este la început, 
apoi „clte un pic.

un 
alea 

la

pic / pînă n-o 
fi nimic..." și 
trec, băutura 
în pahare. De

pic, 
mai 
orele 
curge
la un pahar se face 
o jumătate, 
tea se face 
discuția se 
spiritele se 
omul timid
curajos, omul pașnic 
devine agresiv căci

jumăta- 
o sticlă, 
încinge, 
aprind, 
devine

,.beția este ușa tutu
ror răutăților'*.

★
Intr-o seară, de pe 

acoperișul casei din 
strada Popa 
nr. 15, doi t 
runcau cu < 
trecătorii < 
cereau să

i Soare 
tineri a- 
olane în 
care le 
coboare. 

Erau Petroiu Nico
lae, 27 ani, din Că
lărași și Miclea Ion, 
22 ani, comuna Văi
cărești Teleajen, 
care după ce băusc- 
ră ia localul din a-

propiere, acum „se 
distrau puțin".

★
Frații Niță Dumi

tru, Niță Gheorghe 
și Custovici Tudor, 
după ce au serbat 
acasă „pomana por
cului". au continuat-o 
și la bufetul din 
apropiere. Aici întâl
nind un „prieten" cu 
care aveau ceva de 
rezolvat, au început 
o discuție „amicală". 
De pe „cîmpul de 
bătălie" cei trei 
din Tei au ajuns la

spital, 2 nu mai pot 
mișca cîte o mină.

★
La berăria „Gam- 

brinus“, la o masă, 
un bărbat îmbujorat 
de bere se răsti deo
dată :

— Tu ce faci, Iu- 
lia ? Aștepți să se 
trezească berea ?

— Lasă-mă tăticu
le... Ti-ăm spus doar 
că nu-ml place să 
beau. Mai bine mă 
lăsai acasă. Și fetița 
căută cu privirea a- 
jutorui mamei care

cudiscuta aprinsă 
chelnerul.

— Iar al început 
să spui prostii, bea 
imediat..., altfel... Și 
tatăl se liniști văzind 
fetița cum duce hal
ba la gură. După ce 
bău, fetița se aplecă 
asupra mesei și cu 
un creion începu să 
facă niște socoteli 
pe un caiet, erau 
poate exercițiile pen
tru a doua zi. Cei 
trei, erau soții Ma
rin și Geta Tunorici 
împreună cu fetița 
lor, Iuliana, elevă in 
clasa a Vl-a.

Pornind de la aceste 
cazuri

Sînt aceste abateri elemen
tare de la normele de conduită 
civilizată stridențe minore m viața 
noastră publică ? Răul lor funda
mental, excesul de băutură, nu 
poale fi stirpit ? Cu aceste între
bă/i ne-am adresat unor personali
tăți solicitîndti-le opiniile.

— Majoritatea actelor de huli
ganism — spunea tovarășul RO-

MIHAI STRIMBEI
I 

(Continuare în pag. a V-a) j
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..Da. de ce nu ? Chiar dacă 
T-am decît 25 de ani in munca 
de U.T.C. sînt destul de „bâtrin". 
Am început-o de pe In 18 ani. pe 
vremea tind aici, în Văleni, mai 
exista încă întovărășirea. Și apoi 
nu r normal sa mă gîndcsc mai 
departe ? Mi-am nus ochii pe loc
țiitorul meu. Crod că va fi un se
cretar mai bun ca mine. Ii 
place să muncească arc spi
rit organizatorii Dar tot trebuie 
să-l mai ajut. Nu știu cum. dar 
aș vrea să fie mai dezghețat, mai 
înfipt oleacă. Ca de, nu totdeau
na lucrurile se rezolva bătînd din 
palme, mai dai și de greu și tre
buie să tc descurci...

Vite, de pildă, lui o să-i dau 
să rezolve necazul ăsta cu min
gile și cu celelalte obiecte. Că 
e un necaz mare, nu știți despre 
ce-i vorba ? Să vă spun : organi
zația noastră din sectorul zooteh
nic e o organizație fruntașă. Așa 
zic alții, nu noi. Acei „alții" ne-au 
promis anul trecut și un steag de 
fruntași, dar au uitat, se vede 
treaba Nu face nimic. Totuși, 
comitetul raional al U.T.C. ne-a 
acordat niște premii : mingi de 
volei, o x-ioară. Nu le-am văzut

dar știu ca stau închise într-o 
magazie sau au fost date la școa
lă, undo oricum, se mai găsesc și 
altele. Dar noi n-am avea nevoie 
de o minge ? în pauze, cînd sîn
tem mai liberi, ne-am mai dez
morți pe afară. în arr liber. Sau 
vioara. Avem un băiat care se

peste trei ani. E drept că am mai 
avut și unele necazuri, greutăți. 
Ca în orice familie. Dar am iz
butit să-i facem pe toți sft res
pecte o anumită disciplină...

Cu distracția e o problemă. 
Anul acesta n-am făcut de- 
cît trei reuniuni. Și dacă nu e 
distracție, nu știu cum, parcă nici 
munca nu merge ca lumea... Poa
te n-am fost nici cu destul de în
fipt de dala aceasta da’ trebuie 
să vă spun că nici sprijin n-am 
primit cum trebuie. Mă întilnesc 
intr-o zi cu instructorul nostru

pricepe, i-am da-o lui să ne mai 
scîrțîie cîte ceva, decît să stea 
aruncată într-o magazie...

Altfel, ce să vă spun... Mă în
țeleg destul de bine cu băieții 
mei. Sîntem și vechi în sectorul 
zootehnic. Sase din noi

Slădirea noului spital din Suceava

raional U.T.C. Mă duc la el și-I 
rog: Dați-mi o mînă de ajutor 
să mai facem și noi o seară dis
tractivă. Știți ce mi-a zis ? Du-te 
și vezi dacă-ți aprobă directoa
rea căminului. Ii spun că am 
fost, că n-am reușit, dar dînsul

mft încurajează : Du-te, îți apro
bă. Iți dau eu un bilețel către 
dtnsa . Ăsta a fost sprijinul : 
un bilețel către directore. „Vă 
rog să-i permiteți tovarășului.... 
mie adică, să facă și el o seară 
diefrartiuă.. " Asta îi cerusem eu?

Spuneți și dumneavoastră, pu- 
lea hîrliuța aia să țină locul u- 
nri vorbe de om ? Alta era, fi
rește, dacă ne duceam împreună, 
eu și cu instructorul nostru 
U.T.C. Eh. dar nu-i nimic, ne 
descurcăm noi. numai că și a- 
cuma, îmi vine nu știu cum cînd 
îmi aduc aminte“...

Dialogul, pentru că dialog a 
fost, a avut loc într-o scară în 
sectorul zootehnie al comunei 
Văleni din raionul Roman. Secre
tarul organizației de bază U.T.C., 
MIHAI HODOROGEA, îmi po
vestea necazurile sale. Tot timpul 
însă zimbea. Vorbea, se uita în 
jurul sftn. ca și cum ar fi cău
tat mereu ceva și iar zîmbea. Iar 
zîmbetol acela anula parcă fie
care nemulțumire, imediat co era 
rostit. Și atunci mi-am dat sca
ma că nemulțumirea sa nu era 
aceea a unui om copleșit de ceea 
ce mai are de făcut ci, dimpo
trivă, impulsul datorită căruia 
realizase tot ceea ce el n-a mai 
amintit în discuția noastră. Le-am 
aflat, vorba lui, de la „alții’

DEVA (de la cores
pondentul nostru).

Pentru a asigura o 
largă popularizare u- 
nor filme românești 
ca „Dacii". „Tudor" 
și „Golgoln", Comite
tul regional pentm 
cultură și artă în co
laborare cu între
prinderea regională 
cinematografică Hu
nedoara — Deva au 
inițiat un concurs cu 
buletine do participa
re po tema „Momen
te din istoria patriei 
noastre". Concursul, 
început la 1 aprilie, 
se va desfășura în 15 
localități urbano și 
120 do localități ru
rale și se va încheia 
la 11 iunie, cînd la 
Deva va avea loc 
tragerea la sorți a 
buletinelor cîștigă- 
toare.

iNTlLNIRI PRIETENEȘTI

Cu prilejul apariției lucrării
„Istoria baletului”

Cu prilejul apari
ției în librării a lu
crării „Istoria ba
letului“, Centrul de 
librării și difuzare a 
cărții — regionala 
București în cola
borare cu Editura 
Muzicală a organi-

zat o întîlnire între 
cititori și autorii 
cărții.

în librăria „Mihail 
Eminescu“ balerina 
Tilde LTrseanu, Ion 
Ianegic profesor la 
școala de coregrafie,

unor filme românești

Concurs pe marginea

STUDENȚEȘTI

D. ALITALA

tindere, cu un timbru pătrunză
tor fi cald, in același timp. La 
calitățile vocale propriu-zise se 
adaugă dicțiunea impecabilă, 
emisia liberă fără exagerări. Me
ritorii ne-au părul interpretările 
realizate de pianista Carmen 
Frățilă în Balada nr. 3 de 
Chopln, ale harpistei Camelia 
Marinescu în cîteva pagini din 
Dehussy, și ale Ruxanarei Șle- 
fănescu, într-o arie din „Favo
rita“.

Dificilul cvartet pentru trom
boni de Alfred Mendelsohn a 
fost cîntat într-o perfectă sincro
nizare ritmică de Ovidiu Bălan, 
Stan Mircea, Zamfir Vasile și 
Popa Virgil.

Un meritoriu contact cu valo
rile viitorilor muzicieni ai țării 
l-a adus și ultimul din suita 
acestor recitaluri.

Partiturile Cvartetului nr. 3 
de Bela Bartok în interpre
tarea a patru instrumentiști din 
clasa de muzică de cameră a 
prjjj. Radu Negreanu și a celor 
„Cinci piese“ de Luțoslautski, 
(în tălmăcirea clarinetistului Va- 
leriu Bărhticeanu) au fost inter
pretate cu o perfectă intuiție sti
listică, cu o bună tehnică instru
mentală.

Interesante valențe solistice au 
demonstrat violonista Cahriela 
Ijac (posesoarea unei tehnici 
strălucitoare) și pianista Florența 
Bărhălat (ton frumos, largi po
sibilități de decantare coloristică, 
dar depășită uneori de Impună
toarea construcție a Fanteziei în 
Fa minor de Chopin).

Desigur că sarcina . interpretă
rii unei transcripții a unei Parti
te de Bacii a fost prea mare 
pentru studentul clasei de con
trabas (al cărui nume dlntr-o 
inexplicabilă greșeală n-a fost 
trecut în programul de sală).

In sfîrșit, trecînd în revistă 
cîteva din concertele studenților 
bucureșteni am vrea să remar
căm în același timp necesitatea 
continuei lărgiri a agendei 
Studioului. Repetarea acelorași 
seri de operă (in stagiunile tre
cute era mult mai viu ritmul 
montării premierelor I), și ace
luiași gen de recitaluri vocal- 
instrumentale va duce curînd la 
scăderea interesului publicului 
față de aceste manifestări.

O lărgire a genurilor de ma
nifestări promovate în sala Stu
dioului implică la ora actuală, 
după părerea noastră, cel puțin 
două obiective: audierea perma
nentă în aceste producții a celor 
mai reprezentative lucrări ale 
studenților și absolvenților clase
lor de compoziție, și în special 
reintegrarea unei ciclu de confe
rințe pe teme teoretice în care 
să fie dezbătute, la un înalt ni
vel științific (conferințe însoțite 
de ample exemplificări) cîteva 
dintre problemele principale ale 
creației muzicale contemporane.

In condițiile în care instituțiile 
noastre muzicale au renunțat in
tr-un mod cu totul inexplicabil 
la concertele — lecții, la mani
festările cu caracter prioritar-e- 
ducativ, organizarea de către 
Studlou, pe baza unor riguroase 
criterii pedagogice, a unui ciclu 
de dezbateri teoretice la care 
să-și dea contribuția toate ca
drele didactice ale Conservatoru
lui (unii dintre ei cunoscuți prin 
îndelungate investigații muzico
logice) , ar -aduce nu numai un 
plus de interes agendei muzicale 
a institutului, ci ar avea un rol 
remarcabil în viața artistică o 
Capitalei.

De rîlva timp, o nouă Instliu- 
fir muzicală „întreține" agenda 
artistică a Capitalei: Studioul 
Conservatorului bucureștean.

Inițiat pentru început drept 
un instrument oferit sludențilot 
muzicieni pentru o eficientă 
„practică în producție", Studioul 
Conservatorului a organizat o 
suită de concerte de muzică de 
cameră, de concerte simfonice și 
de spectacole dedicate teatrului 
liric, care pot concura cu ma
nifestările unora dintre 
țiile de prim rang ale Capi
talei.

Concentrînd eforturile 
mai buni dintre studenții clase
lor instrumentale, manifestările de 
pe scena studioului dovedesc a 
avea o multiplă utilitate. în pri
mul rînd, aceste audiții prileju
iesc celor programați acomo
darea cu publicul în vederea 
viitoarelor lor apariții pe sce
nele sălilor de corfperte-ale țării, 
oferind tinerilor posibilitatea^- de 
a-și valorifica și contrdla -calita
tea muncii depuse la clasă.- în 
al doilea rînd, mulțumită acestor 
audiții publicul, critica muzicală 
și în special conducătorii unora 
dintre instituțiile muzicale ale 
țării, au posibilitatea de a depista 
încă de pe băncile institutului 
elementele valoroase ce vor con
tinua marile tradiții ale școlii in
terpretative românești.

Am participai recent la două 
dintre recitalurile vocal-instru- 
mentale — gen 
indiscutabil cel 
prin diversitatea 
interpreților.

Prițnul dintre 
a relevat cîteva talente autentice 
perfect îndrumate.

Este vorba înainte de toate de 
fagotistul Octavian Anghel pe 
care ingratitudinea instrumentu
lui său nu l-a împiedicat să se 
manifeste ca un talent de cea 
mai muzicală natură, înzestrat 
cu o mare sensibilitate și o fru
moasă tehnică.

în Sonata a 111-a pentru vio
loncel de Beetlioven, studenta 
Alexandra Guțu a dovedit o în
țelegere nuanțată a acestei 
muzici. Paginile atît de intense 
ale Sonatei au fost redate cu 
claritate, linia mare a discursu
lui avînd o remarcabilă fluență.

O recomandăm cu toată con
vingerea organizațiilor „Tribunei 
tinerilor soliști“.

Mezzosoprana Mihaela Mă- 
răcineanu este o autentică spe
ranță a cărei împlinire artistică 
o așteptăm. Speranțele sint justi
ficate de calitatea excepțională 
a vocii sale ample, de mare în-

institu-

celor

Studiu la harpa studenta 
Conservatorului „Ciprian Po- 

rumbescu", Anca AdrianaNimeni nu se mai miră as
tăzi cum funcționează un apa
rat de radio. Cutia cu butoane 
și scala reprezintă un obiect 
obișnuit în orice casă — un 
obiect de uz cotidian. Cînd 
însă in circuitul intim al bo
binelor și filamentelor electro
nii transportă vocea ta și a 
prietenului tău e cu totul alt
ceva. De pildă, stai in fața a- 
paratului de radio emisie — 
recepție și deodată auzi:

— Ici Piârre, ici Pierre F 9 A 
...Mă auziți ? Sînt cu stația la 
bordul automobilului, mă în
drept spre Lyon. Mă auziți, ce 
stație sinteți ?

Zîmbești cu plăcere și 
schimbi butonul pe emisie:

— Sînt Yo3 KAA radio clu
bul central București. Vă aud, 
Pierre. Aveți o emisie perfect 
inteligibilă.

— România, a da... și eu vă 
aud bine. E o vreme, minu
nată.

— Unde spuneați că vă 
flați ?

— In automobil, 80 km 
oră...

Zîmbești din nou și 
prietenește.

— Aveți grijă, mergeți mai 
încet. Să-mi comunicați cind 
sosiți la Lyon.

Francezul vide și-ți promite 
să revină peste 3 ore.

Spectaculos, nu ?! Dacă în 
locul francezului ai recepțio
nat pe KLA. adică un radio
amator din Alasca, neobișnui
tul situației devine poate emo
ționant. Stai acasă la tine și 
te uiți nerăbdător la ceas, pes
te 6 minute ai întîlnire cu un

a-

la

spui

radioamator din Pretoria. No
țiunea de distanță îți devine 
străină.

Lumea prietenilor care se 
întilnesc în eter se află pe toa
te meridianele globului și le
gile amiciției și întrajutorării 
nu au nici un fel de granițe. 
Ciad nu cunoaște limba, radio
amatorul se adresează in cod 
și dacă nici așa nu izbutește 
folosește alfabetul Morse.

— Radioamatorii români 
stabilesc legături în eter cu 
orice stație de pe glob, — spu
nea tovarășul Josif Paolazzo. 
secretarul general al Comisiei 
Centrale de radioamatorism. 
Această ocupație, căreia in 
special tinerii îi dedică o buna 
parte a timpului liber, fiind 
in fond un sport, este organi
zată adesea in competiții după 
regulamente stricte. în fiecare 
an se desfășoară campionatele 
pentru unde scurte, ultra 
scurte, vinătoare de vulpi, ra
dio-telegrafie și un concurs 
„Cupa de iarnă”. în plus, radio
amatorii români participă la 
un campionat internațional de 
unde scurte care are loc in fie
care an în august.

— Activitatea radioamatori- 
cească influențează personali
tatea celor care practică acest 
sport ?

— Evident. Mulți dintre ti-

nerii radioamatori își orientea
ză viitoarea activitate profe
sională către radiotehnică sau 
tehnică în general. Pentru cei 
care au deja o profesie, radio
amatorismul înseamnă petre
cerea timpului liber intr-uti 
mod plăcut, util. Oamenii se 
împrietenesc. întilnirile aces
tea în eter sînt tonice, stimu
lează sentimente generoase. Vă 
amintiți de filmul „Dacă 
tinerii din lume”...

Cine nu-și amintește ?! 
torită radioamatorilor din 
te țări 
marinari 
mijlocul 
șui Nicolae Drăguleanu, un 
radioamator cu state vechi, 
mi-a vorbit despre un fapt pe
trecut recent. La un spital din 
Sighet viața unei bolnave era 
in primejdie. Avea un diagno
stic. foarte rar întilnit și medi- .... ____ _ _____ _ «...
camentele aflate la dispoziție ' terminat clasa a VlII-a cu 
erau puține. Radioamatorul 
Mihai Stadler a lansat in mie
zul nopții apelul: „Life in 
danger" (viață în pericol!). Le
gătura a recepționat-o cineva 
la Pardubice și în R.F.G. încă 
trei radioamatori. A doua zi 
au sosit de la București pri
mele medicamente, iar după 
încă o zi, medicamentele tri
mise de radioamatorul

Foto t E. GOJOGARU

toți

Da- 
mul- 
niște 

I în
sint salvați 1 
aflați undeva 

oceanului. Tovară-

Pardubice și cei trei germani, 
Viața bolnavei a fost salvată.

— Bineînțeles, a continuat 
tovarășul Draguleanu — pen
tru a putea interveni in eter 
cind cineva face un asemenea 
apel trebuie să ai experiență, 
să cunoști cel puțin o limbă 
străină. La cursurile pe care 
radioclubul le inițiază 6 luni 
pe an, tinerii învață radioțeh- 
nica, telegrafia, codul etc. O 
limbă străină insă, o înveți mai 
greu. Cu toate acestea, nume
roși radioamatori vorbesc lim
bile de circulație interna
țională.

„Anul trecut — scrie Vale
rin Manea radioclubului am

dc manifestări 
mai elocvent 

programelor fi

aceste concerte

(Urmare din pag. I)

La standul noutăților, citi
torii ieșeni consultă ultime

le apariții

Liviu Ionescu, com
pozitor, și-au pre
zentat lucrarea care 
cuprinde istoria ba
letului, (inclusiv al 
celui din țara noas
tră) și au răspuns la 
întrebările puse de 
participanți.

media generală 9,83. Tre
buie să vă spun, că obiec
tul cel mai îndrăgit de 
mine a fost fizica, in special 
capitolul care trata despre ra- 
diocomunicații... A? dori să mă 
ajutați să devin radioamator".

Scrisoarea lui, una din cele 
cîteva zeci care vin lunar cu 
aceeași cerere pe adresa radio
clubului se află acum în apro
pierea QSL-ului de confirmare 
a legăturii cu francezul ce 
mergea spre Lyon. O distanță 
de cițiva metri... de încăpere. O 
distanță simbolică. Peste un 
an doi Vaier iu Manea va de
veni radioamator; vă întoarce 
un buton și se va întîlni la ora 
fixată cu prietenul aflat la mii 
de kilometri depărtare.

ție tovarășul Francis Oimași, 
brigadier la cooperativa agrico
lă din Dorobanțu, acum doi ani, 
prima recoltă de roșii timpurii am 
scos-o pe la 13 iunie, iar anul 
trecut cu vreo șapte zile mai de
vreme. Cele șapte zile au însem
nat pe de o parte, aprovizionarea 
mai bună, mai din timp a piețe
lor cu trufandale, iar pe altă 
parte ne-au adus un cîștig de 
vreo 500 000 lei, ca urmare a 
prețurilor mai bune la desfacere. 
Efortul ne-a fost astfel din plin 
răsplătit".

Folosind rațional pămîntul, 
prin culturi asociate și succesi
ve. legumicultorii din bazinul 
Aradului au obținut, la fiecare 
hectar, venituri suplimentare în 
valoare de 30 600 lei.

în cadrul acelorași coordonate 
am purtat discuțiile și în raio
nul Drăgănești. Răspunsurile au 
fost altele, ele explicînd, din 
multe puncte de vedere, cei 
zece mii și ceva de lei realizați 
ca venituri de pe fiecare hectar 
cultivat cu legume. Pe nici un 
hectar din cele rezervate legu
micultorii nu s-au semănat cul
turi asociate sau succesive ; re
coltele timpurii — în cantități 
mai mari — s-au obținut după 
jumătatea lunii iulie... Sarcina 
de export la roșii s-a realizat 
numai în proporție de 33 la sută 
(cîți bani au fost lisați să se 
piardă printre degete !) ; la var
za de vară nu s-a preluat nici 
măcar o frunza.

Cooperatorii din Dorobanțu 
și-au axat producția legumicolă 
pe cîteva culturi principale — 
tomatele timpurii și de toamnă, 
ardeiul gras și gogoșar și varză: 
în rest, alte patru sau cinci cul
turi complimentare — castrave
ciori. verdețuri și rădăcinoase — 
pretabile la asociere. Și unitățile 
vecine au procedat la fel. „Con- 
centrindu-ne producția. remar
ca tovarășul Iuliu Gonczi — in
ginerul agronom al cooperativei 
agricole din Dorobanțu — im
plicit ne-am concentrat forțele 
în cîmp, la întreținerea culturi
lor. dar și în răsadnițe, atunci 
cînd vine 'Temea valorificării. 
Noi. anual, 46 de hectare le 
cultivăm cu roșii timpurii. A- 
ceastă suprafață reprezintă cam 
65—70 la sută din cea rezervată 
grădinăriei. La început și noi 
am privit cu de'.tulă reținere 
specializarea. Ce facem cu forța

de muncă ? ne-am zis. In
cîteva adunări generale ale co
muniștilor, in discuțiile uteciști- 
lor, ale celorlalți membri coope
ratori, am pus în discuție aceas
tă problemă. Rezultatele discu
țiilor colective au fost acelea ale 
creării brigăzilor mixte de cîmp 
și, în cadrul acestora, repartiza
rea suprafețelor de teren pe e- 
chipe profilate și grupe de fa
milii. Am menținut și o echipă 
specializată, formată din vreo 40 
de oameni (aproape toți tinerii 
care asigură lucrul în răsadnițe, 
producerea semințelor — adică 
se ocupă de muncile aparte. A 
crescut astfel răspunderea per
sonală. s-au creat toate condi- 

aplicârii retribuției supli-țiile

de culturi legumicole sau sorturi 
cîte au fost considerate că „au 
condiții de dezvoltare aici”. Sînt 
unități ca cele din Băcălești, Iz
voarele, Crăciunei, Drăgănești. 
Bucșa și altele, unde pe 10, 20 
sau 30 de hectare se cultivă cinci
sprezece — douăzeci de culturi. 
Această orientare a determinat, 
într-o însemnată măsură, obține
rea unor recolte, deci a unor ve
nituri foarte mici. La Bucșa, spre 
exemplu, fiecare hectar cultivai 
cu roșii timpurii a adus anul 
trecut un venit bănesc de 2 563 
lei (I?), iar la Sprîncenata 
6 290 lei.

La Macea și Sînmartîn, 
Arad — unde s-au făcut 
ențe — s-a dovedit

HECTARUL DE

raionul 
experi- 
că a-

în cele treizeci și una de 
cooperative agricole din Drăgă- 
nești-Olt însă apa — existentă 
din belșug — și îngrășămintele 
n-au prea ajuns în grădinile de 
legume. în întregul raion abia 
vreo două sute de hectare (din 
totalul de nouă sute și ceva) au 
fost fertilizate, iar irigate — 
aproximativ două treimi din su
prafață. La cooperativa agricolă 
din Izvoarele nu s-au udat nici 
măcar o dată cele 19 hectare cul
tivate cu roșii timpurii. Și cultura 
s-a compromis, o bubă suprafață 
de teren — și este din cel mai 
productiv — fiind astfel insufi
cient folosită. La fel au stat 
lucrurile la Băcălești, la Bucșa.

Un kilogram de îngrășăminte

VICTOR
CONSTANTINESCU
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IN RAIONUL ARAD DECIT IN DRAGANEȘTI-OLT ?
mentare. 909 000 lei s-au plătit 
anul trecut ca retribuție supli
mentară numai la legumicultu- 
ră. Dar și veniturile realizate — 
prin depășirea producțiilor con
tractate la export, a recoltelor 
timpurii și extratimpurii etc. — 
au fost cu peste 3 000 000 lei 
mai mari decît cele planificate.

Situația întîlnită în raionul 
Arad ne conduce, în ceea 
privește specializarea 
pe culturi ,, 
concluzii : 1). veniturile sporesc 
cu 38—56 la sută, 
ponderea lor primăvara devre
me și toamna tirziu.

Dar la Drăgănești ? Aici spe
cializarea este o noțiune cunoscu
tă numai din discuții, pentru că 
în activitatea de producție nu 
este întîlnită. în raion, la fie
care din unitățile cultivatoare 
vei găsi în planul de producție 
toate sau aproape toate cele 40

ce 
unităților 

legumicole, la două

ji 2). crește

portul irigațiilor și al îngră
șămintelor administrate se cifrea
ză cam la 35—40 la sută din pro
ducție. „Acum doi ani — ne 
spunea președintele cooperativei 
agricole din Macea — ne-a preo
cupat cunoașterea exactă a avan
tajelor economice aduse de fo
losirea apei și îngrășămintelor în 
grădina de legume. Recoltînd se
parat producția de roșii a cinci 
hectare irigate și fertilizate, a 
altor cinci neirigate, dar fertiliza
te și a altora ncirigate și neferti
lizate am constatat că diferențele 
sînt certe de 6 200 și, respectiv, 
10 400 kilograme la hectar.

Aceleași considerente au con
dus peste tot în raionul Arad la 
preocupări susținute pentru valo
rificarea deplină a acestor factori 
de primă importanță în legumi
cultura, eforturile fiind răsplătite 
prin cei 68 000 000 lei obținuți ca 
venituri.

încorporate a -adus un spor de 
producție de numai un leu și 
ceva, în timp ce în raionul Arad 
plusul a fost, în medie, de 10,25 
lei.

„Pentru a fi grădinar bun ți se 
cer calitățile apicultorului : răb
dare, deprindere, pasiune, cu
noștințe temeinice. Eu consider 
grădina ca un uriaș stup...” Anton 
Baniak din Dorobanțu, cel ce 
făcuse comparația, e unul dintre 
cei mai renumiți legumicultori 
de prin partea locului. „Pînă 
acum vreo doi ani, ne tot fră- 
mîntam . . .
obținem o recoltă de roșii, pen
tru că *
strînsul recoltei, trebuia să defri
șăm cultura. Am făcut multe ex
periențe. Anul trecut 
să rezolvăm această 
Investind în plus cam 
muncă la hectar, am

cum sâ reușim să mai

în august, odată cu

am reușii 
problemă, 
trei zile- 
prelungit

rodirea roșiilor pînu în octom
brie. Cum am procedat ? în iulie 
am lăsat, la fiecare plantă, unul 
dintre cei mai viguroși lăstari. 
Cînd s-a recoltat șf ulHmul etaj 
la planta mamă, aceasta s-a cîmit 
grăbindu-se astfel rodirea copilu
lui. De pe fiecare din cele 1’5 
hectare pe care am experimentat 
am obținut un venit de peste 
zeci mii lei.“

în mai multe cooperative agri
cole din raion am adresat între
barea : ,.Cîți tineri lucrează în 
legumicultura ?“ Iată răspunsul : 
Macea 40 ; Dorobanți 81 ; 
Curtici 29... Și un răspuns mai 
cuprinzător, cel al primului 
secretar al comitetului raional al 
U.T.C. : „în sectoarele legumi
cole ale cooperativelor agricole 
din raionul Arad lucrează peste

500 tineri — dublu față de acum 2 
ani. în serele legumicole, fără ex
cepții lucrează numai tinerii".

La Dorobanțu, selecția oa
menilor s-a făcut în upna unui 
adevărat concurs. Este, deci, ex
plicabil de ce aici, ca și la Macea, 
ca și în multe alte unități din 
raion venitul realizat la fiecare 
zi-muncă învestită în legumicul
tura a fost anul trecut de peste 
80 de lei.

Continuînd comparația, să ne 
întoarcem la Drăgănești-Olt. 
în cooperativele agricole din 
comunele Izvoarele, Băcălești, 
Crîngeni, Bucșa, Spnncepata' știr 
prafețe întregi de roșii, de vinete*, 
de ceapă și alte culturi legumi
cole au fost de-a dreptul înghi
țite de buruieni. Pentru că n-au 
fost prășite, rodul a fost dijmuit 
de acestea. De asemenea, din 
cauza organizării cu mai puțin

discemămînt a forței de muncă, 
recoltatul's-a făcut numai parțial.

„La noi există încă părerea că 
la grădină trebuie repartizați să 
lucreze vîrstnicii — spunea to
varășul Traian Rădulescu, prim 
secretar al comitetului raional 
al U.T.C. Adică tocmai nici undo 
se cer mai multe eforturi, 
multă operativitate",

★

Rezultatele obținute anul__
cut în legumicultura raionului 
Dragănești-Olt contrastează mult 
nu numai cu bilanțul raportat de 
cooperativele agricole din Arad 
— cu care le-am comparat în 
analiza de față — ci chiar cu 
cele cunoscute în regiunea Argeș, 
în alte raioane. Mai mult de 
nouă sute de hectare cultivate cu 
legume în atest raion au produs 
cît o sută din raionul Arad.

Sintetizînd concluziile noastre 
și părerile exprimate de interlo
cutorii noștri cu ocazia discuțiilor 
avute în raionul Drăgănești-Olt, 
se desprind cîteva măsuri ur
gente, necesare pentru îmbunătă-

mai

tre

firea situației existente acum în 
legumicultura :

1) Concentrarea producției de 
legume în mai puțin de jumătate 
din numărul cooperativelor agri
cole în care se cultivă acum : 2) 
extinderea, cu prioritate pentru 
legumicultura, a suprafețelor iri
gate ; 3) sporirea suprafețelor 
repartizate culturilor asociate și 
succesive; 4) fertilizarea între
gilor suprafețo destinate legu
micultorii ; 5) organizarea de bri
găzi și echipe specializate ; 6) 
crearea tuturor condițiilor aplică
rii sistemului de retribuție supli
mentară.

Totodată, comitetului raional 
al U.T.C., organizațiilor de bază 
le revin importanta îndatorire de 
a îndruma spre legumicultura, 
un număr necesar de tineri care 
să se specializeze în această me
serie și să aducă, prin activitatea 
lor zilnică, contribuție pe măsura 
posibilităților reale pe care le 
au, la creșterea aportului aces
tui sector în formarea veniturilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție.
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TINERETULUI
INTERVIU CU OASPEȚII NOȘTRI

Organizațiile U.T.C. 
care doresc să-și pro
cure invitații pentru 
ediția a ni-a n serilor 
„Scìntoli tineretului** 
(dedicată muzicii ușoa
re) pot trimite delegați 
In redacție azi, joi 13 
aprilie, 
12—18.

ÎN iNTlMPINAREA CELEI DE A 45-A ANIVERSĂRI A U. T. C.

ALTE VEȘTI DE PE
„ȘANTIERELE PRIMĂ VERII"

MAGD4 POPOVICI : în
drăgesc muzica ușoară și 
îmi place — în răgazul din
tre două spectacole — să 
cînt în ceea ce privește 
participarea mea la ediția 
a HI-a a „serilor“ vreau să 
spun că mă interesează în 
prifnul rind un stil de in
terpretare in care actrița 
s-o poată dubla pe cîntârca- 
’,ă. transmițind spectatori
lor emoția și poezia melo
diei.

ADRIAN C4RACAȘ: 
Voi participa la „seri“ îm
preună cu colegele mele 
ROȘI -MĂRIE BODH șl 
\ \l I RI \ MOLDOVEANU 
Pentru oA ediția a II Ls este 
dedjeală muzicii ușoare 
vom dansa pe melodiile »- 
nor bucăți 
chestrate pe 
Coregrafia 
aparține șl 
fie la nivelul exigențelor 
tinerilor spectatori.

(Urmare din pag. I)

APLAUZELOR

Tnfrîngcrea de duminică seara, dîn sala Flo- 
reasca. a stirnit discuții, comentarii 
aprinse. Rezultatul, dar mai ales jocul hand- 
baliștilor dinamovisti, a lăsat un gust amar 
iubitorilor acestui sport

Nici o partidă n-a demonstrat mai eloc
vent. ca cea a dinamoviștilor cu Dukla Fraga, 
de ce ne-au învins cehii în semifinalele Cam
pionatului Mondial. Aproape exact aceeași

simfonie« or- 
ritmuri noL 

dansurilor îmi 
sper aa ea sA

Din programul „Săptămînll 
cultural-educative" organizate de 
comitetul U.T.C. de la „Lucea
fărul" mal reținem : o întîlnire 
cu specialiști pe tema „Tinere
tul și producția" ; Turul Capi
talei cu autocarul, un „club al 
tinereții" despre răspunderile ti
nerilor soți, o întîlnire pe tema: 
„Tineretul șl arta", urmată de 
vizionarea spectacolului „Răz- 
van șl Vidra", întreceri sportive 
precum șl un carnaval pe care 
toți tinerii îl așteaptă cu 
răbdare. ________

ne-

OPREA \ LASE, antrenorul 
echipei Dinamo: „Intr-adevăr 
rezultatul este neașteptat. Băie
ții au intrat deciși să-și învingă 
adversarii la o diferență care să 
le asigure șansa de calificare și 
să plece liniștiți la Praga. De a- 
ceea ei au început partida cris
pați ■
mul 
teva 
cam 
tele T. — —__ ,
pungem apărarea adversă și 
marcăm. Tensiunea ncr.‘

șl nervoși. A venit apoi pri- 
gol al praghezilor, după cî- 
ratâri ale noastre, care i-a 
descumpănit Treceau minu- 
și noi nu reușeam să stiâ- 

,i să 
______  Tensiunea nervoasă 
a crescut și aceasta a dus la un 
joc oarecum lipsit de orientare. 
Nu mi-am văzut niciodată jucă
torii mai slabi în fructificarea 
acțiunilor ca în acest meci. Pe 
foaia de arbitraj sînt consemnate 
35 de acțiuni ale echipei noastre 
din care au fost irosite 29. Numai 
Mozer a ratat 13 ocazii. Pe urmă 
Ivănescu, Costache II, Mureșan 
cîte 5. De pe semicerc, care în
seamnă aproape sută la sută gol, 
s-au ratat 10 ocazii clare de tot 
Dacă mai adăugăm la aceste 
slăbiciuni ale noastre și forma 
excepțională a portarului Vicha, 
precum și apărarea în forță, dură 
a cehilor ne explicăm într-un fel 
eșecul suferit. Normal, jocul de 
la Praga e și mai dificil. Vom 
face însă totul pentru • evoluție 
onorabilă“.

Lucrurile așa stau : dar ea*e 
sînt cauzele r

NICOLAE NEDEF, antrenor 
federal; „S-a ratat nemaipomenit 
de mult Miza mare a determinat 
o stare nervoasă. De ce însă, jucă
tori cu atîta experiență cum sînt 
Mozer, Ivănescu, Costache II nu 
știu și nu reușesc să învingă, să 
depășească momentele de tensi
une pe care cu voia sau fără 
voia lor le creează ? Echipa Di
namo a evidențiat o lipsă inex
plicabilă de mobilitate : ea a pă
rut obosită, vlăguită, n-a avut 
prospețimea necesară într-un ase
menea joc. Pe de altă parte, n-aa 
fost valorificați Ia maximum arun
cătorii : pentru Mozer s-a lucrat 
puțin, tot așa cum Mozer nu 
i-a creat ocazii lui Licu (el a 
marcat 2 goluri din acțiuni în

situație. O asemănare, într-un fel, uluitoare. 
Greșelile de atunci au fost reeditate acum 
într-o manieră de o și mai mare amploare. 
Ba mai mult, diferența de valoare atunci nu 
a fost așa de evidentă. Abia acum, locul III 
al C. M., ne apare ca o performanță.

Ce s-a întimplat în sală ? Am cerut părerea 
a doi specialiști.

care n-a fost ajutat); 
care a arătat în alte 
formă bună, de data aceasta n-a 
mai făcut nimic. In ansamblul ei, 
echipa a făcut un joc lipsit de o- 
rizont Jucătorii au acționat în 
mod individual, la întâmplare. Pe 
urmă, în handbal, portarul are un 
rol deosebit, Or, în cazul lui Redl 
și Bogolea...“

Eșecul confirmă un lucru 
despre care mulți vorbesc, îl 
propovăduiesc, dar puțini îl fac: 
acela de a privi, cu curaj și 
răspundere, posibilitățile pe 
care le au jucătorii noștri. Nu
mai bazîndu-te pe trecutul u- 
nor oameni, pe experiența lor, 
nu mai e suficient ca să obții 
mari performanțe. Este un sen
timent firesc să-ți fie greu să 
renunți la un om (și-aici nu e 
cazul doar de unul) cu care ai 
lucrat ani de zile și de care-ți 
amintești că intr-o împreju
rare dramatică a adus acel 
„dram" uriaș de contribuție la 
o victorie răsunătoare pentru 
sportul românesc. N-ai tăria 
să-1 scoți și să-1 inlocuiești cu 
unul mai tînăr. Dar trebuie. E 
necesar să acționăm cu curaj 
în această direcție. Altfel pier
dem. Pe lingă faptul că unora 
le-au scăzut și posibilitățile 
după ani și ani de efor
turi susținute care au fost în
cununate de mari succese, ce 
au adus o glorie nepieritoare 
handbalului românesc — și 
pentru aceasta îi vom iubi și 
stima. Timpul și în handbal, 
ca și in alte sporturi, își spune 
insă implacabil cuvîntul. 
Trebuie să avem grijă ca în
tr-o echipă să îmbinăm expe
riența, cu vigoarea, cu tinere
țea, și dorința de afirmare a 
celor tineri.

E păcat să nu mergem cu 
„speranțele“ : Samungi — se
lecționat în națională — Fa- 
bian, Moldovan — golgete- 
rul de anul trecut al campio
natului — îndeplinesc atribu
tele care să stimuleze curajul 
și ho târî rea antrenorului.

Pe de altă parte, și aceasta 
e o chestiune generală, hand- 
baliștii noștri și-au simplificat

Mureșan, 
meciuri o

îngrijorător de mult tehnica 
și tactica de joc. Jucăm sim
plist, varietatea procedeelor 
tehnice cu care ne obișnuiseră 
și au cucerit lumea, a dispărut 
inexplicabil. Nici jocul în 
forță, creație la care sem
năm și noi ca autori, nu 
merge fără acțiuni conjugate 
cu subtilități tactice și tehnice 
care să nască imprevizibilul 
pentru adversari, deruta lor. 
Campionatul mondial din Sue
dia n-a adus, din acest punct 
de vedere, lucruri deosebite ca 
noutate. Dar ceva, mai ales la 
echipele nordice, s-a văzut to
tuși. Să fim receptivi și să 
asimilăm ceea ce se impune 
nu e nici o greutate. Adăugind 
toate acestea calităților, însu
șirilor și talentului pe care îl 
au generațiile tinerilor noștri 
handbaliști în mod sigur vom 
reuși să păstrăm prestigiul 
binemeritat de care ne bucu
răm în ierarhia mondială a a- 
cestui sport j

Nici 
Ia 

ca

18.00 Pentru cel mici. în loa 
de cinema : Filmul „Regele 
junglei". 18,10 Pentru tineretul 
școlar. Studioul pionierilor. 18,50 
Publicitate. 18,58 Ora exactă. 19,00 
Telejurnalul de seară. Agenda 
economică. 19,27 Buletinul me
teorologic. 19,30 Mult e dulce șl 
frumoasă... Emisiune de limbă 
română contemporană. 19,40 La 
ordinea zilei. 20,00 Momente 
dip istoria filmului : Secvențe 
celfebre. 20,15 Teleglob. Emisiu
ne de călătorii geografice. De 
la Atena la Corfu. 20,40 Stu
dioul mic : „Dactilografii", de 
Muray Schisgall. 21,30 „X, Y 
Z“j Cum se stabilește autentici
tatea unul tablou. 21.50 Dosarul 
nr. 22,05 la „Bolta rece", 
siue literară de Iordan 
mț 22,45 Telejurnalul 
nopte.

po
pește 

pentru 
lucrări

Pregătiți cu carnețele de In- 
semnări și aparate fotografice am 
pornit-o pe urmele celor spuse. 
Joi seara, tradițională zi de ma
nifestări tinerești. Din păcate nu 
am fost întimninați de acțiunile 
promise de planul lecturat.

...A doua zi dimineața, in bi
roul tovarășului Măritiș Cojocarii, 
secretar al Comitetului regional 
Oltenia al U.T.C. Organizatorii — 
comitetul orășenesc U.T.C. — 
raportează :

— Să vedeți tovarăși... ne-am 
străduit... planificăm... vom ur
mări...

Iată esența informării tovară
șului Paul Streinu. Pus acut in 
fața adevăratei situații (lipsa to
tală de preocupare, ceea ce a 
făcut ca o săptămînd în organi
zațiile de bază U.T.C. ale ora
șului Craiova să nu se simtă 
apropierea acestui important e- 
veniment) tovarășul Streinu o dă 
pe... autocritică.

— Recunoaștem tovarăși, vom 
face...

Cum însă vor face, a fost mai 
greu să explice tovarășul secre
tar. Vor întocmi, probabil, noi 
planuri ? Vor sbîrnîi din nou te
lefoanele ? Vor rechema apara
tul P, (pentru că, numai cu o zi

înainte se terminase instruirea a- 
cestuia în cadrul căreia lucrurile, 
trebuiau deja eficient precizate), 
lată o dilemă căreia cea mai po
trivită soluție nu o va putea 
găsi decît Comitetul orășenesc 
Craiova al U.T.C. Dar, evident, nu 
cu lipsă de răspundere pe care 
o dovedește deocamdată.

I ANDREIȚÂ 
M. DUMITRESCU

Pe aripile poeziei
în programul manifestărilor 

cultural educative ce se desfă
șoară în organizațiile U.T.C. din 
orașul Oradea figurează printre 
altele $1 întilnlri cu oameni de 
știință și cultură, cu creatori de 
artă, poeți, scriitori. Sfîrșilul săp- 
tâmînii trecute a (ost dedicat în
tr-un fel, poeziei.

Tinerii din mai multe între- 
Frinderi și instituții, de la Uzina 
nfrățirea, Fabrica de confecții, 

Liceul nr. 4 și altele s-au întâlnit 
cu poetul Ion Cringuleanu care a 
recitat din versurile sale. Nume
roasele întrebări puse de tineri, 
răspunsurile poetului și discuțiile 
avute cu acesta au conferit în
tâlnirilor o mare atractivitate.

C. BEJ AN

ACTUALTATEA
Miercuri diminea

ța a părăsit Capitala, 
plecînd la Londra, 
acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al A- 
cademiei Republicii 
Socialiste România, 
care la invitația Fun
dației engleze pentru 
cancer va participa 
la un simpozion in
ternational de neo
plasm tiroidian.

Academicianul ro
mân va susține în 
cadrul simpozionului 
comunicarea „Despre 
acțiunea stressului

asupra cancerlii ti
roidian exponen
tei".

irtici-Cu ocazia 
pării la Tîrg in
ternational e la 
Leipzig, din Eeastă 
primăvară, între
prinderea răneas
că de come exte
rior „MașirXport“ 
a perfectat J con
tracte care prevăd

exportul în R. 
Germană a 315 
goane de marfă 
patru osii, 360 tone 
de armături sanitare 
din fontă, circa 94 000 
trarisistorl, 140 tone 
fitinguri, mașini-u- 
nelte si altele.

Aceeași întreprin
dere a livrat recent 
strunguri de diferite 
tipuri în Iran, Nor
vegia, Turcia și 
S.U.A.

D.
va-

pe

„Ștrandul 
tineretului**... 

la Lelețtl
Tinerii din Lelești, raionul 

Bîrlad, se mîndresc cu nume
roase realizări in activitatea vo- 
luntar-patriotică. In cadrul 
acțiunilor inițiate de organizațiile 
U.T.C., in acest an ei și-au adus 
contribuția la instalarea conduc
tei de apă la școala generală, 
la repararea unor poduri 
dețe, la amenajarea a 
3 000 mp. peluze 
flori precum și la alte
de înfrumusețare a comunei.

în întîmpinarea celei de-a 
45-a aniversări a U.T.C., uteciștii 
și ceilalți tineri din comună au 
hotărît să intensifice aceste ac
țiuni, propunîndu-și pentru ac
tivitățile voluntar — patriotice 
un obiectiv cît se poate de în
drăzneț : amenajarea unui ștrand 
care se va numi, evident, „Ștran
dul tineretului". Suprafața aces
tuia va fi de 300 mp.

La sfîrșitul săptămînii trecute 
am fost prezent la deschiderea 
șantierului. La primul asalt, la 
care au participat peste 50 de 
tineri au fost săpați 90 metri 
cubi de pămînt. Printre cei mai 
harnici, i-am remarcat, ca de- 
obicei, pe Mihai Ungureanu, 
Constantin Zamfir, Nicolae Er- 
dei și alții.

TOADER PRISECARU 
activist al U.T.C,

al

A început semitului porumbului
început semănatul porumhri, cultură cu ponderea cea 
ridicată în agricultura noră, care va ocupa in acest

A
mai ______ __ _______ ..........
an peste 3 350 000 hectare. în de regiunile, datorită crește
rii parcului de tractoare și rrini agricole, fiecare unitate 
are posibilitatea să însămînțeiporumbul în cel mult 8—9 
zile.

Unitățile agricole de stat șpoperatiste au pregătit din 
vreme sămînța necesară din Jrizii de la care în anul tre
cut s-a obținut cea mai mare iducție. în regiunile mai reci, 
se extind hibrizii din grupa 9cu o perioadă mai scurtă de 
vegetație, care dau recolte supoare celor raionați.

(Ager preș)

c
inițiate în 
45 de ani 
Majoritatea 
un păcat :

La Craiova... 
doar planuri

Comitetul orășenesc Craiova
U.T.C. Avem in față un plan 
însumînd acțiunile 
cinstea aniversării a 
de la crearea U.T.C. 
lor suferă, însă, de
nu au prevăzută data realizării.

— Nici nu era posibil, tova
răși. In fiecare organizație la fie
care club, la casa de cultură, zil
nic au loc acțiuni închinate e- 
venimentului, precizează tovară
șul Paul Streinu, secretar al co
mitetului orășenesc al U.T.C.

VASILE CABULEA Ì

(Urmare din pag. f)

Rezervoare 'iee (Combinatul de celuloză și htrtie — Brăila)

Ce arată „busola“ utilizării
timpului de lucru

spectacol studențesc nu pot lipsi frumoasele noa- 
st-e cintece populare. țAnsamblul studențesc din Cluj) 

Foto: AGERPRES

rio. Deci nu e vorba de 
ce ci de cum se ajunge 
la stîrpirea răului. Și-am 
să-mi permit să citez aici 
opinia unei alte sorisori : 
„Menționez — ne scrie 
din raionul Șimiău. 
Breazdău Vasile — că 
sînt unii de părere că a- 
semenea pelicule au ca 
scop să demonstreze că 
binele învinge răul. Sînt 
de acord. Dar nu sînt și 
alte argumente în afara 
cantității de pumni ?° Și 
în continuare corespon
dentul nostru face apel 
Ia modalitatea în care 
basmul rezolvă acest con
flict vechi de cind lumea. 
E suficient aici să remar
căm că modalitatea fol
clorică ridică la rang de 
principiu etic și artistic 
capacitatea și mobilitatea 
intelectuală a eroului 
justițiar. E aici In basmul 
folcloric (ca și în cores
pondența sa conflictuală 
din literatura cultă, vezi 
Baltagul) o modalitate 
pur intelectuală, dublată 
de o tenacitate inepuiza
bilă de-a(i face dreptate 
omenească, omenește. Și 
totuși care este nota par
ticulară, diferențială a 
acestor produse, notă a?> 
dusă în discuție aici ? 
Fără îndoială rostul inl- 
țiatic al acestora. După 
cum aflăm dintr-o altă 
scrisoare a unui adoles
cent „noi învățăm din a- 
ceste filme (gen „Sfintu" 
— n.n.) lucruri bune : fi
guri de judo, jiu-jist". Co
mentariul e de prisos a- 
mintind ceea ce se învață 
din basmul folcloric reco
mandat niciodată cu pri
sosință copiilor șl adoles
cenților : a învăța că bi
nele trebuie să învingă șl 
că trebuie să militeze 
pentru aceasta, iar că 
mijlocul de a realiza 
triumful său este mai a- 
les inteligența, că drep
tatea nu poate fi resta
bilită decît prin cultiva
rea inteligenței. Dacă în
țeleg și unii dintre co
respondenții noștri, din 
ultima săntâmînâ. atunci 
timnnl șl spațiul n-au 
fost zadarnic consumate.

(Urmare din pag. Ij

Intr-adevăr, cifrele prezentate 
de interlocutorul nostru arată lim
pede o stare de fapt. Numărul 
absențelor nemotivate și al învoi
rilor este în continuă scădere. O 
dovadă că aici, în uzină s-a în
țeles de la bun început că ele 
constituie tot atîtea obstacole în 
calea folosirii eficiente a timpu
lui de lucru și s-a acționat ca a- 
tare. Trebuie subliniat în această 
acțiune activitatea comitetului 
U.T.C., măsurile luate pentru în
tărirea disciplinei în muncă a ti
nerilor din uzină. Cu o justificată 
mîndrie, tovarășul Ion Constanti- 
niu — secretarul U.T.C. al uzi
nei ne spune : „Absențele nemo
tivate în producție din partea ti
nerilor sînt pe cale de a fi com
plet lichidate. Cei peste 700 de 
tineri cîți numără organizația 
noastră au contribuit la volumul 
de absențe pe ansamblul uzinei 
doar cu 28 om/zile absențe“.

Aceasta este o urmare firească 
a muncii politice desfășurate în 
adunările generale U.T.C., în 
convorbirile și dezbaterile orga
nizate cu tinerii, în vizitele pă
rinților unor tineri la uzină și 
membrilor comitetului U.T.C. la 
ei acasă etc. Dar nu numai atât 
Comitetul U.T.C. preluînd ini
țiativa tinerilor de la Uzinele 
„Semănătoarea“, a creat clima
tul necesar pentru ca în fiecare 
secție a uzinei să se desfășoare o 
bătălie pentru fructificarea fiecă
rui minut în procesul de produc
ție. Incepînd de la controalele 
inopinate făcute în secții, îna
inte și după terminarea progra
mului, continuînd cu urmărirea 
modului cum sînt aprovizionate 
locurile de muncă din toate 
schimburile și terminînd cu discu
țiile individuale și din adunările 
generale, comitetul U.T.C. al u- 
zinei a căutat să depisteze toate 
cauzele care duc la risipa inutilă 
de timp. Zilnic, panoul „Minutul 
acuză“ marchează modul în care 
tinerii utilizează permanent 
timpul de lucru. Prezența la pa
nou a unor tineri ca Ton Păsăroiu, 
Stelian Mihăilescu, Ion D. Vasile, 
care frustau producția de zeci de 
minute prin plimbări și discuții, 
prin neorganizarea corespunză
toare a locului de muncă, i-a o- 
bligat să mediteze asupra atitu
dinii lor, i-a ajutat să înțeleagă 
în mod organic necesitatea fruc
tificării fiecărui minut.

Paralel cu măsurile luate de 
comitetul U.T.C., conducerea u- 
zinei — pentru aplicarea cu re
zultate bune a inițiativei — s-a 
străduit să asigure fiecare loc de
muncă cu documentație tehnică, 
materiale și S.D.V.-uri. întnicît 
în repartizarea cadrelor tehnice, 
care sînt chemate să îndrume

și să coordoneze întreg procesul 
de producție, existau unele defi
ciențe, nefiind făcută uniform, 
s-au luat măsurile de rigoare. în 
urma acestor măsuri, la secția ca- 
zangerie, cadrele tehnice au fost 
repartizate pe schimburi în func
ție de numărul de muncitori. Ast
fel, la un număr de 1030 de 
muncitori care lucrează în această 
secție, în primul trimestru au re
venit 35 de cadre tehnice, ingineri, 
maiștri, tehnicieni. Media pe 
schimb fiind de un cadru tehnic 
la 30 de muncitori. Echilibrarea 
schimburilor cu cadre tehnice, în 
special cu maiștrii, a dus la o or
ganizare mai bună a muncii, la 
creșterea răspunderii față de or
ganizarea timpului de lucru, și 
în final la o mai intensă utilizare 
a capacității mașinilor care, față 
de anul trecut a crescut cu 0,4 
la sută, ajungînd la circa 72 la 
sută. Efectele unei folosiri rațio
nale a timpului de lucru se re
flectă cel mai bine în faptul că 
în uzină s-a realizat în primul 
trimestru 7,96 ore pe schimb $i 
o ritmicitate perfectă. De pildă, 
în luna martie — 32 la sută în 
decada I. 33 la sută în decada a 
Il-a și 35 la sută în decada a

DE LA Vi PAHAR ÎN SUS

II- a și 35 la sută în
III- a.

Rezultatele utilizării 
a timpului de lucru 
lor asupra producției și în pri
mul rind asupra productivității 
muncii, sînt evidente. Dar faptul 
că în unitate se mai înregistrea
ză absențe nemotivate, învoiri 
etc., arată că sînt încă rezerve 
în utilizarea timpului de lucru 
care, valorificate, vor duce, fără 
îndoială, la ridicarea eficienței 
activității economice. Pentru a- 
ceasta, va trebuie să se manifeste 
în continuare, o preocupare sus
ținută pentru organizarea mai 
bună a muncii, pentru depistarea 
cauzelor care mai generează iro
siri neraționale ale timpului de lu
cru. Am propune, de asemenea, 
o analiză temeinică asupra nece
sității acordării unor ore supli
mentare uzinei. Ministerul a 
acordat uzinei în primul tri
mestru un volum mare de 
ore suplimentare din care 
acesta a consumat numai 
11 000 (50 la sută). Justificarea 
că ele au fost acordate pentru a- 
ducerea la zi a planului de ex
port, a găsit o „înțelegere" prea 
rapidă din partea organelor mi
nisterului și sindicatelor. Pentru 
că orele suplimentare au o dublă 
consecință : favorizează apariția 
unor acte de indisciplină din par
tea unora (Ldacă nu realizăm 
planul se acordă ore suplimen
tare ?" gîndesc aceștia), și duc la 
suprasolicitarea altora, ceea ce e- 
vident, contribuie la scăderea 
randamentelor optime de lucru.

rationale 
și efectele

(Urmare din pag. F)

MAN MIHAI, președintele '. 
bunalului Grivița roșie — 
lență în familie, injurii, etc 
petrec mai ales în stare de ek 
tate. In cei 15 ani de cind 
judecător aș putea număra pe 
gete cazurile de huliganism 
s-au petrecut în afara beției, 
nii tineri cred că dacă beau 
fumează devin bărbați, exprt 
vulgare reprezentind „acte dț 
raj“ și „bărbăție“. în 
mul timp, mulți dintre cei \ 
au apărut în fața instanței 
tru infracțiuni săvîrșite în | 
consumului de alcool nu sîn 
calnici“, ci „flotanți“. De 

y,flotanți", care lucrează pe 
fiere, nu se ocupă nimeni. , 
prinderile care-i angajează 
cupă doar de probleme pur i 
nistrative nu și de cele e 
tive.

— La spitalul nostru — j 
forma tovarășul doctor MII 
CONSTANTINESCU, dl 
rul spitalului de Urgență -J 
aduși uneori oameni I 
în tramvai sau pe stradă 
se știe de cine și de cel . 
mai dese sînt lovirile 
„prieteni“ care au petrf 
seară împreună. De mull 
avem chiai și recldiviștl.r 
sider că legislația noastă

prea îngăduitoare cu astfel de in
divizi, care reprezintă un pericol 
social. Nu înțeleg, de pildă, de ce 
trebuie un asemenea chefliu să 
beneficieze de spitalizare și me
dicamentase gratuită.

BOC1RNEA GI1EORGHE — 
responsabilul barului „Tornis“ — : 
„Noi nu avem nici o dispoziție le
gală care să condiționeze, după 
vîrstă sau după „starea clientu
lui“, vînzarea. In unitatea pe care 
o conduc, am dat indicația ca ce
lor care sînt beți să nu li se ser
vească decît apă minerală sau 
cafea. Cei mai mulți clienți ai 
localului nostru sînt însă tineri 
care nu au nici o ocupație, vinci 
bilete cu suprapreț și vin să-și 
consume cîștigul aici. Am avut 
cazuri cu elevi care, refuzați să 
fie serviți cu alcool, au făcut 
scandal.

— Legislația noastră — spu
nea și tovarășul BERBECE A 
CONSTANTIN — directorul 
T.A.P.L. București — nu prevede 
o condiționare a tînzărli. Conduce
rea T.A.P.L. a dat indicații ver
bale în această direcție. Este însă 
necesar ca legislația fi organele 
în drept să fie mai severe în 
sancționarea actelor antisociale 
provocate de consumul de al
cool. Acțiunea hotărită a acestor 
organe și popularizarea lor în 
întreprinderile respective ar con-

tribul la micșorarea acestor aba
teri. Am avea nevoie însă în uni
tățile noastre și de băuturi ne
alcoolice pe care să le oferim 
consumatorilor.

— Formarea profilului moral — 
continuăm discuția cu tovarășul 
conferențiar universitar O. ȘA- 
FRAN, de la catedra de pedagogie 
a Universității București — este 
un proceș foarte complex. Fără 
îndoială că conștiința morală și 
conduita morală, cele două com
ponente ale profilului moral, nu 
se pot forma decît în cadrul școlii. 
Școala are cadre didactice înar
mate cu mijloace necesare pen
tru a da elevului informații mo
rale. Este greu de crezut ca pă
rinții elevilor, fără o pregătire 
necesară, ar putea clarifica dife
ritele noțiuni de morală. Infor
mația morală nu este suficientă 
însă. Pentru formarea conduitei 
morale sînt necesare exerciții. In 
școală, elevul se poartă conform 
unor reguli stabilite: nu bea, nu 
fumează. Acasă însă, deseori, 
poate face ce vrea. Părinții pot 
observa comportarea morală a e- 
levultii în raport cu ......
morală primită și pol lua măsu
rile necesare pe loc. 
un diriginte, avînd de 
gheat 40 de copii, poate face a- 
acest lucru mai greu. Părinții pnt 
controla și anturajul copiilor. Cele

informația

La școală, 
suprave-

două componente ale profilului 
moral nu se pot realiza decît 
prin îmbinarea eforturilor depuse 
de școală și de părinți.

— Cred că nu mai este nevoie 
să arătăm că alcoolul este un to
xic puternic — este de părere to
varășul doctor ION VIANU — 
medic specialist la clinica de psi
hiatrie a Spitalului nr. 9. Cercetă
rile clinice și experimentale au 
arătat cu prisosință că abuzul 
prelungit de alcool provoacă le
ziuni cerebrale. Aceasta se re
flectă in mod nemijlocit asupra 
funcțiunilor psihice. Este incon
testabil că în primul rind tulbu
rările influențează caracterul, a- 
dică acele trăsături din care re
zultă voința, energia și simțul e- 
tic. De aceea, pornind de la un 
obicei desfășurat in veselie și 
destindere (nu mai în aparență) 
se ajunge la grave tulburări care 
compromit poziția individului în 
societate, dăunează, în plus, să
nătății morale și fizice. De la 
slaba conștiință a datoriei și pină 
la delictul grav care pune pe 
alcoolic in conflict cu justiția, 
gama deficitelor de adaptare pro
vocate de alcoolism este vastă 
Dar alcoolicul nu este numai un 
om care aduce prejudicii socie
tății. Decăderea sa fizică se face 
adesea simțită. Voi aminti bolile 
nervoase pe care excesul de al-

cool le determină și în special 
acea gravă formă de intoxicație 
adesea mortală care se numește 
delirium tremens. Ceea ce mi se 
pâre important și nu se știe în
deajuns, este faptul că un con
sum zilnic de alcool chiar și în 
cantități reduse poate fi deosebit 
de nociv. Atenție, deci, la „cin
zeacă“, „dorobanț“ și alte mă
suri a căror repetare zilnică poate 
avea grave consecințe. Cercetările 
medico-sociale au dus în vremea 
din urmă la concluzia că în ma
terie de combatere a alcoolismu
lui trebuie făcute eforturi substan
țiale. în legătură cu aceasta cred 
(și lucrul este în primul rind va
labil pentru tineret) că cea mai 
mare atenție trebuie acordată or
ganizării timpului liber. Persoa
nele predispuse spre alcoolism 
suferă de o disponibilitate, de o 
lipsă de inițiativă în orientarea 
intereselor și atracțiilor într-o di
recție precisă. Trebuie să li se o- 
fere o mare varietate de înde
letniciri atrăgătoare culturale, 
sportive ș.a.m.d.

Dezvoltarea materială și spiri
tuală a societății noastre permite 
acest lucru, înlăturînd lipsa de 
imaginație a celui care nu găsește 
o altă distracție în afara băuturii^
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• Incidente la sosirea președintelui Johnson
• Nici un rezultat la intrevederile

preliminare
u4 <odSs
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in Mauritania
Ieri. Ia Punta del Este, renumită Matiune balneară uru- 

gua>anâ s-au deschis lucrările conferinței președinților țări
lor membre ale Organizației 
va dura trei zile.

Statelor Vmericane (O.S.A.) care
r I

zi a conferinței, 
ti ne probleme cco-

jentru j 
ale dintre S.U.A. fi 

Amrririi Latine etc.
. A., Lyndon 
orii marți la 
■ut o serie de 

unare cu pre
ti Ti mai multe fòri, prin- 

Venezuelan Argcn- 
blicii Do- 
Principala 
acest pri

va eventuală a unei 
latino-americane. 

Columbiei, Llcras 
Restrepo, a ridicat problema di
ficultăților exporturilor de cafea 
pe piata S.U.A., iar președintele 
Republicii Dominicane. Balaguer, 
a cerut o sporire a cotelor de za
hăr importate de S. U. A. din 
țara sa. Consilierul principal al 
Casei Albe. Walt Rostow, a de
clarat că în cursul întrevederilor 
..nu au apărut divergențe esen
țiale". El a adăugat, însă, că șefii 
de state nu au ajuns la nici un 
rezultat particular și nu au în
cheiat nici un acord.

Relevînd atmosfera în care s-au 
deschis lucrările conferinței O.S.A. 
la nivel înalt, corespondentul la 
Punta del Este al agenției ASSO
CIATED PRESS subliniază că în 
ciuda optimismului manifestat 
de delegația S.U.A.. „aici dom
nește sentimentul că conferința 
nu va rezolva nici o problemă 
importantă". „Țările latino-ameri
cane — subliniază agenția — do
resc să primească un ajutor mai 
mare din partea S.U.A. în ca
drul „.Alianței pentru progres" fi 
doresc să cheltuiască acești dolari 
oriunde vor ele să o facă. Din 
cauza dificultăților balanței de 
plăți. Washingtonul nu este dor- 
nic să accepte acest lucru". Po
trivit agenției se așteaptă ca pre
ședintele

un atac la adresa politicii Sta
telor Unite, iar președintele E- 
cuadorului, Otto Arosemena Go- 
mez, a declarat că nu se consi- 
drră obligat să semneze nici un 
acord care ar putea fi eventual 
încheiat.

Observatorii care urmăresc lu
crările conferinței relevă lipsa dc 
entuziasm cu care o fost primit 
președintele Johnson la sosirea 
sa în capitala Uruguayului (Mon- 
tevideo). Pa principalele străzi 
ale orașului au avut loc incidente 
violente între poliție fi mari 
grupuri de demonstranți, în spe
cial studenti, care și-au exprimat 
protestul fată de organizarea con
ferinței fi politica dusă de S.U.A. 
pe continentul latino-american. 
In cursul ciocnirilor, mai multe 
persoane au fost rănite. Peste 300 
de studenti s-au refugiat în clă
direa Universității din Montevi
deo, unde s-au baricadat.
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Columbiei să lanseze

MFYIC — Aspect de la o demonstrație dc protest în potrva agresiunii america- 
ne in Vietnam, demonstrație desfășurată in capitati țări - Ciudad de Mexico

R. S. CEHOSLOVACĂ ! Clădirea facultății de medicină a 
Universității Comcnius din Praga

. S&iiiiiss

Observatia potrivit căreia Gibraltarul s-a 
încadrat cu succes în șirul tratativelor inter
minabile capătă mereu noi confirmări. Con
vorbirile hispano-engleze asupra stîncii re
editează, în felul lor, vechea poveste a pasă- 
rei Phoenix. Din cenușa încă fierbinte a unei 
runde de convorbiri eșuate, ia naștere cu vi
teză o nouă serie de negocieri care se prefac 
însă in... cenușă. Perpetuum mobile...

CON- 
Gibralta- 
fantastic

Comunicat comun
ungaD-suedez

î so- 
declarînd 

că sarcina lor principală este de 
a promova încrederea între ță
rile europene. Aceste state, a spus 
el, nu intenționează să realizeze 
un nou gen de grupare în cadrul 
Europei, ci dimpotrivă, se stră
duiesc să prevină împărțirea Eu
ropei în grupuri.

Acum patru ani, președintele Kcnnedy afirma in cadrul unui 
Interviu radiotelevizat : „Copilul negru care ae naște astăzi în 
orice regiune din America are Jumătate din șansele unul copil 
alb de a termina școala secundară, o trelmr din șansele de a 
frecventa universitatea, do două ori mai multe șanse de a ră- 
minc șomer și în orice caz perspectiva de a ciștlga de două ori 
mal puțin".

Presa americană, cind se referă la emanciparea negrilor, afir
mă că în ultimii zece ani s-au făcut mal multe progrese docil 
intr-un secol întreg. Șl totuși, atunci cind analizează această 
spinoasă problemă a Statelor Unite trebuie să recunoască, de 
pildă privitor la segregația rasială in școli, că mai mult de Jumă
tate dintre copiii negri nu trec de școala elementară, că dese- 
gregarea în școlile din sud n-a depășit stadiul afirmațiilor ver
bale, iar în statele nordice discriminarea din instituțiile de în- 
vățămint e mal pronunțată dceit in trecut.

Purtătorul de cuvînt al Mișcării pentru drepturile civice făcea 
de curind un trist bilanț : ..Dcscgrcgarca n-a fost măcar în
cepută în Mississippi (statul in care acum cițiva ani au avut loc 
grave tulburări provocate de admiterea unicului negru la uni
versitate, faimosul Mercdllh) : aici, nici un singur copil alb nu r 
trimis să învețe într-o școală rezervată negrilor. Cu excepția 
citorva districte Izolate, situația se menține similară in statele 
Alabama șl Carollna de sud. Atît în Nord cit șl in Sud se con
struiesc școli destinate copiilor de o singură rasă".

La începutul acestui an de învățămint Grenada, capitala sta
tului Mississippi, a fost ca totdeauna scena unor grave incidente 
rasiale și a unor demonstrații »le protest ale populației de cu
loare împotriva acțiunilor de hărțuire a copiilor negri din șco
lile integrate. Poliția a Intervenit atunci arestind 200 persoane, 
printre care elevi negri șl părinții acestora. Pentru a calma at
mosfera din oraș au fost mobilizate trupele gărzii naționale, iar 
Curtea Federală de Justiție a emis o hotărîrc care cerea primirea 
clcvior negri in toate școlile din statul Mississippi. Această in- 
timplarc — cu valoare de exemplu, fiindcă asemenea incidente 
s-au petrecut în multe colțuri ale S.U.A. — a avut loc la 12 ani 
după adoptarea hotărîrii Curții Supreme privind dcscgrcgarca 
în toate școlile Statelor Unite.

In ultimul timp, administrația a recurs la argumentul — dolar 
in speranța că pu
terea Iul de con
vingere va fi mai 
puternică decît a 
simplului și inefi
cientului argument 
moral. Și astfel, 
Civil Rights Act 
din 1964, articolul 
6, a Interzis folosi
rea fondurilor fe
derale pentru acti
vități publice care 
practică segregația 
rasială, instituind 
refuzul oricărui a- 
jutor financiar in
stituțiilor dc învă- 
țămînt ce nu se 
supun integrării. 
Oficiul federal pen
tru educație a în
treprins cîteva ac
țiuni, susținute prin 
fonduri proprii, ca 
de pildă, înființarea 
la Ncw Jcrscy a 
unui centru școlar 
pentru toți copiii, albi și

NOUAKCHOTT 12 (Ager- 
preș). Delegația economică gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România își continuă 
vizita în Republica Islamică 
Mauritania. Conducătorul de
legației române, Dumitru Ustu
roi, adjunct al ministrului co
merțului exterior, a fost pri
mit de Wane Birane Mamadou, 
ministrul afacerilor externe și 
al planificării al Mauritaniei. 
Cu acest prilej au fost trecute 
in revistă relațiile dintre cele 
două țări și a avut loc un 
schimb de vederi cu privire 
la posibilitățile de organizare 
a relațiilor comerciale și de 
colaborare economică și teh
nică. Ministrul afacerilor ex
terne al Mauritaniei a subli
niat interesul autorităților din 
țara sa pentru studierea și 
concretizarea unor acțiuni de 
cooperare economică și teh
nică cu întreprinderile româ
nești de comerț exterior și a 
menționat satisfacția guvernu
lui său și a opiniei publice din 
Mauritania în legătură cu po
ziția reprezentanților români 
de sprijinire a intereselor țări
lor în curs de dezvoltare în 
cadrul diferitelor organisme 
internaționale.

Șeful delegației economice 
guvernamentale române a fost 
primit, apoi, de președintele 
republicii, Moktar Ould Dad- 
dah. în cadrul convorbirii ce 
a avut loc, președintele Mau
ritaniei a apreciat favora
bil principiile ce stau la baza 
politicii externe a României 
și realizările deosebite obținute 
de poporul român în opera de 
industrializare și de dezvoltare 
rațională a tuturor regiunilor 
țării. El a menționat că țara 
sa este dornică să învețe din 
experiența României și să 
colaboreze cu aceasta în dife
rite domenii.

ȘCOLI
„ALBE“

ȘCOLII
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

uționarea problemelor ■ 
.Sîntcm aproape de li- I 
anței noastre...“. El a I

I
I
I
I
I
I

In comunicatul cu privirea 
convorbirile pe care Torsten N- 
son, ministrul afacerilor externii 
Suediei, care a făcut o vizităi- 
ficială în R. P. Ungară, b 
avut cu Janos Peter, ministrul- 
facerilor externe al Ungariei, <5 
exprimată neliniștea celor dă 
părți în legătură cu eveniment 
din Vietnam. Comunicatul si 
liniază necesitatea încetării bo 
bardării R. D. Vietnam ca pi 
pas spre începerea de tratatiț 
precum și căutarea căilor si 
stabilirea păcii, po baza acc 
durilor de la Geneva din 193 
In legătură cu problemele seci 
rității europene, cei doi minișt 

I s-au pronunțat pentru convoci 
I rea unei conferințe pentru seci; 
I ritatea europeană, care să fie pre• niarți in caarui unei comennțe
| gătită cu grija, precum și I de presă că el a cerut șefilor de 
I dezvoltarea colaborării stateio s{at aj Q^anei, Etiopiei, Liberiei 

europene, indiferent de orîndun șj Republicii Arabe Unite să me- 
rea lor socială și politică. Jeze între părțile în conflict din

ur • - «x r® Nigeria — provincia orientală și Comunicatul subliniază^ ca re. gu»erou| fJera| de ,a Lagos E1 
lațiile dintre cele două țări s-au a 3ec]arat ziariștilor că a trimis 
dezvoltat în toate domeniile, și ca emisari cu mesaje personale a- 
există posibilități pentru dezvol-dresate celor patru șefi de state, 
tarea lor în continuare în domc-propunînd o reuniune a liderilor 
niile economic, cultural și tehni-militari nigerieni la care să par- 
co-științific. țicipe și aceștia. Pe ordinea de

In cadrul unei conferințe de ti a acestei reuniuni ar urma să 
presă, care a avut loc la Buda-|ie înscrisă o singură problemă 
pesta, Torsten Nilsson s-a referit - termenii asocierii regiunilor 
la cele 9 state coautoare ale rezo- 'omponente ale Nigeriei. „Astăzi, 
luției „acțiuni pe plan regional în jutem vorbi de condiții de aso- 

S vederea îmbunătățirii relațiilor de fere, a declarat Ojukwu. Mîine, 
I bunăvecinătate între statele euro- |ar putea să nu mai vorbim dc-

pene aparținînd unor sisteme 
cial politice diferite", dedat

Mediere africană
în Nigeria ?

„NEGRE“
pentru toți copiii, albi și negri, în vederea experimentării con
viețuirii în școală, indifeient de rasă. Dar chiar și limitatele, 
sporadicele Inițiative ale Oficiului federal de educație au stîr- 
nit un noian de împotriviri, concentrate recent în violente 
atacuri lansate în Congres împotriva șefului acestui oficiu, Ha- 
rold Howe. El a fost acuzat de a fi adoptat o interpretare abu
zivă a articolului in speță din Civil Rights Act ; deputății din 
Sud l-au învinuit că exercită asupra statelor lor o presiune Ile
gală și au cerut în schimbul acestei măsuri, aplicarea princi
piului „libertății de alegere“ a școlii. Un colaborator al lui 
H. Howe a explicat in Congres că această „libertate de alegere" 
solicitată de sudiști nu numai că n-ar fi acordată negrilor în 
cazul adoptării acestui principiu, dar ar servi ca armă segrega- 
ționiștilor pentru a forța populația de culoare să aleagă „în de
plină libertate" numai școlile pentru negri. Toate argumentele 
au fost însă zadarnice. Deputaților sudiști li s-au alăturat cei 
din nord care se tem ca nu cumva să sc renunțe în statele nor
dice la principiul „școlilor de cartier" — fiecare cartier cu 
școala sa — principiu al menținerii segregației de facto. Căci 
chiar in aceste state — remarca revista JEUNE AFRIQUE —se
gregația care nu mai există legal, subsistă mereu în realitate, 
dată fiind chiar topografia orașelor, unde oamenii de culoare 
sînt obligați la izolare în cartier»; specifice.

Lucrările recente ale Congresului au adus un amendament 
articolului 6. prin adăugirea unui paragraf care interzice autori
tăților federale să suprime ajutorul financiar școlilor suspecte 
de discrimare rasială, fără ținerea în prealabil a unei dezbateri 
publice. în Senat. însă, partizanii drepturilor publice au reușit, 
deocamdată, să atenueze greutatea modificării votate de ca
meră, precizindu-se că guvernul iși păstrează dreptul să sus
pende ajutorul financiar timp de două luni, inainte de a apela 
la dezbaterea publică. Deocamdată. Fiindcă, după cum se vede, 
dușmanii nobilului principiu al egalității umane găsesc mereu 
modalități pentru a crea breșe în toate legile americane dese- 
gregaționiste din ultimii ani.

Guvernatorul militar al provin
ciei orientale a Nigeriei, lt. col. 
Odumegu Ojukwu, a declarat 
marți în cadrul unei conferințe

cît despre divizarea valorilor noa
stre comune". Această reuniune, 
a spus el, este ultima șansă 
pentru soluționarea problemelor 
Nigeriei, „f* 
mita tolerantei____ ~... . -
acuzat guvernul central că ia mă
suri ,.ireversibile" și că tinde spre 
blocada economică și a dat ca 
exemplu în acest sens botărirea 
guvernului de la Lagos de a in
terzice transporturile aeriene spre 
Est și încercările Băncii Centrale 
a Nigeriei de a împiedica trans
ferurile de valori în străinătate.

întrebat dacă dorește o medie
re din partea Commonwealthuluj, 
Ojukwu a spus că aceasta ar pu
tea fi acceptată dacă este vorba 
numai de șefi de state africane. 
„Problemele noastre sînt proble
me africane, și șefii de state afri
cane vor avea o mai mare înțele
gere pentru ele".

trivit revistei 
STELLATION, 
rul ar fi un 
oraș... subteran. Mii de Iu- 
erători aduși din toate colțu
rile Commonwcalthului ar 
fi săpat un extraordinar la
birint de tuneluri, galerii 
și încăperi, fonnînd 
adevărat oraș cu 
centrale electrice, 
magazine, spitale, 
soare etc. Armata 
nică ar fi stocat in acest 
palat al lui Dedal, situat 
la 300 metri sub stîncă, 
alimente și apă în canti
tăți enorme. Totodată, se 
vorbește și de instalarea, 
în cadrul N.A.T.O., a unei 
importante stații de detec
tare a submarinelor ato
mice. Dacă lucrurile stau 
intr-adevăr așa, refuzul 
Londrei de a pleca din Gi
braltar nu mai apare inex
plicabil.

Gibraltarienii au mai 
emis și ipoteza ca slînca 
litigioasă să devină inde
pendentă. S-a avansat, în 

ideea unui re- 
Dar nici una 
două părți nu 
prea îneînlată. 
britanice au ți-

un 
străzi, 

case, 
asccn- 
brita-factoru- 

de fapt, 
a durat

in afara invocării 
lui istoric (adică, 
o ocupare care 
secole). își susțin „dreptu
rile“ în Gibraltar mai ales 
prin faptul că se află. în 
mod concret, în posesia te-

trecut în decurs

cmcea

Anul
de numai șase luni, trata
tivele au fost reluate de 
patru ori. De fiecare dată, 
eșec. Și nici nu putea fi 
altfel deoarece negociato
rii își spuneau mereu,

repriză

cea mai mare consecvență, 
aceleași lucruri : spaniolii 
revendicau Gibraltarul in 
timp ce britanicii susțineau 
că e nu numai dreptul, dar 
chiar și datoria lor de a 
rămîne acolo.

Spaniolii au ieșit de 
multe ori cu steagurile și 
au manifestat sub lozinca 
„trăiască Gibraltarul spa
niol". Ba. de cîteva ori, 
au spart chiar și geamu
rile consulatului britanic 
din Barcelona. Ceea ce 
i-a făcut pe englezi să re
marce nu fără ironie că 
„Gibraltarul este singurul 
subiect asupra căruia toți 
spaniolii sînt și ei odată 
de acord". în afară de 
tratatul de la Utrecht, Ma
dridul crede că poate ar
gumenta in favoarea sa fo
losind teza decolonizării. 
„Este inadmisibil — a de
clarat ministrul de externe 
Castiella — ca 
Britanie care a 
peste tot imperiul său co
lonial, să posede o colo
nie in Europa... Gibraltarul 
înseamnă pur și simplu o 
mutilare a teritoriului nos
tru"

Englezii, la rîndul lor.

Marea 
lichidat

I

ritoriului. Unii gibralta- 
rieni, de origină engleză 
au scris pe casele lor — 
desigur, nu fără încuraja
rea autorităților — 
nici sîntcm și britanici ră- 
minem“. Cu toate acestea 
Madridul nu le recunoaște 
această calitate, intrucit la 
vama din La Linea (punc
tul de frontieră dintre Gi
braltar și Spania) pașa
poartele britanice ale gi- 
braltarienilor nu sînt con
siderate valide. De unde 
următorul paradox (desco
perit. firește, de englezi): 
gibraltarienii nu vor fi re- 
cunoscuți ca britanici de 
către spanioli decît în ca
zul în care Gibraltarul ar 
înceta să mai fie britanic, 
redevenind spaniol...

Dar. la urma urmelor, 
ce-i ține pe englezi în Gi
braltar ? Toată lumea e de 
acord că importanța strate
gică a stîncii a scăzut 
enorm în condițiile tehnicii 
militare actuale. De aceea 
se afirmă că 
menține 
Hercule 
inerției.
există și 
mai

Londra se 
la Coloanele lui 
doar în virtutea 
Se pare însă că 
alte motive, ceva 

serioase. Astfel, po-

pendentă. 
acest sens, 
ferendum. 
dintre cele 
s-a arătat 
Oficialități 
nut chiar să dezmintă, cu 
cîteva zile în urmă, zvo
nurile în legătură cu un 
astfel de referendum. în 
schimb, aceleași oficialități 
au declarat că Spania ar 
trebui să-și reconsidere po
ziția față de propunerea 
engleză ca toate aspectele 
juridice privind Gibralta
rul să fie deferite Curții 
Internaționale de Justiție 
de la Haga.

Va răspunde oare Ma
dridul acestui vechi dezi
derat englez ? Nu există 
nici un indiciu în acest 
sens. Dar, înlrucît la 
sfirșitul săptămînii trecute 
guvernul spaniol a răspuns 
favorabil propunerii brita
nice de reluare a tratative
lor. cea de-a cincea rundă 
anglo-spaniolă în problema 
Gibraltarului își va lua 
startul la 18 aprilie, 
mod norma) ar trebui să 
se spună că reluarea se va 
face din punctul de unde 
s-a făcut întreruperea din 
octombrie. Cum însă în 
cele patru serii de nego
cieri purtate anul trecut 
nu s-a realizat nimic, se 
poate spune că dosarul se 
ia de la capăt. Cu ce șan
se ? Numeroși observatori 
— și, în primul rînd agen
ția REUTF.R — consideră 
că de vreme ce pozițiile 
au rămas neschimbate, a- 
propiată reluare a dialogu
lui anglo-spaniol oferă 
prea puține șanse de suc
ces. Perpetuum...

• „INTENȚIONAM să formăm 
un guvern în exil“, a declarat 
Abdul Quawee Mackawee. se
cretarul general al Frontului de 
eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (Flosy), la o confe
rință de presă organizată marți 
la Cairo. Mackawee a menționat 
că în curînd va avea loc în 
localitatea Taiz din Yemen o 
reuniune a consiliului revolu
ționar al Frontului, la care vor 
fi discutate o serie de propu
neri, inclusiv problema formării 
acestui guvern.

Secretarul general al Flosy a 
subliniat că în prezent o serie 
de ofițeri din armata așa-zisei

In
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‘ederații a Arabiei de sud" co
lorează cu forțele patriotice 
n regiune.

» LA VILLAHERMOSA, ca- 
ala statului mexican Tabasco, 
jtinuă acțiunile studenților 
;e revendică sporirea buge- 
pi universității. Sub amenin
ța unor măsuri represive, 
Șenții s-au baricadat in clă- 
•a universității. Autoritățile 
•supus unui adevărat asediu 
lirea în care s-au retras stu- 
ții, lipsindu-i de apă pota- 

și de posibilitatea de a-și 
iura alimente.

Ei

• DEMOCRATUL Adam
Clayton Powell a fost reales 
membru al Camerei Reprezen
tanților din partea cartierului 
newyorkez Harlem, totalizînd 
peste 80 la sută din voturile ex
primate la alegerile desfășurate 
marți. Este cea mai importantă 
majoritate obținută vreodată de 
Powell în cele 13 victorii elec
torale consecutive în această 
circumscripție.

Democratul Powell, cetățean 
de culoare, a fost exclus recent 
din Camera Reprezentanților 
fiind acuzat de folosirea abuzi
vă a unor fonduri publice,, dar 
un număr de militanți pentru 
drepturile civile au calificat

excluderea lui din Congres drept 
o manifestare a rasismului.

TUNISIA. — In capitala fl’unis, se construiește un mare complex sportiv

• LA PRAGA a avut Ioc pri
ma ședință a comisiei ceho
slovace pentru energia atomică, 
constituită de guvernul ceho
slovac în martie a.c. Președin
tele comisiei, J. Neumann, a 
subliniat în cadrul ședinței că 
în decurs de 10—15 ani, energia 
nucleară va reprezenta în Ceho
slovacia principala sursă de 
producție 
Ca sarcină actuală 
importantă a comisiei 
energia atomică, el 
încheierea cît mai 
construcției primei 
atomo-clectrice cehoslovace 
pregătirile pentru 
celei 
acest

principala sursă 
a energiei electrice, 

și cea mai 
pentru 

a indicat 
rapidă a 

centrale 
șl 

construirea 
de-a doua centrale de 
fel.

• AGENȚIILE americane de 
presă au anunțat că un cerce
tător din Dallas (Texas), ar fi 
vindecat un băiat de nouă ani, 
care suferea de leucemie „în 
stare foarte avansată" și căruia 
medicii ii mai dădeau numai 
cîteva săptămîni de viață.

Tratamentul elaborat de dr. 
Hill, de la Institutul de cerce
tări Wadley din Dallas, se ba
rează pe ..înfometarea pină la 
pieire a celulelor maligne“ prin 
ceea ce dr. Hill denumește „te
rapie de epuizare a aminoacizi- 
lor“. Dr. Hill a spus că noul 
tratament furnizează un mijloc 
de atacare selectivă a celulelor 
canceroase fără să lezeze cele
lalte celule ale organismului. 
Preparatele anticanceroase de 
pină acum au un defect major 
— ele distrug celule sănătoase 
împreună

O performanță
fotografică

Fotograful suedez 
Lenart Nilson a reu
nit să fotografieze in
teriorul cordului și 
al venelor pe per
soane vii. Descriind 
aspectul interior al 
venelor, el a decla
rat : „Acesta este 
fantastic. Pare ca 
un lung tunel subte
ran, plin de cotituri, 
cu pereții roșii".

Nilson a făcut a- 
ceste fotografii cu 
aparate speciale, ilu- 
tninînd interiorul 
venelor cu ajutorul 
unor tuburi elastice

de sticlă, cu o lenti
lă specială cu dia
metrul de numai 1 
mm. Aparatele fo
tografice standard 
au de obicei lentile 
de 50 mm. El a fo
losit in acest scop 
un aparat cu distan
ța focală specială : 
de la 1 cm pină la 
infinit.

Lenart Nilson este 
bine cunoscut prin 
faptul că a reușit 
anul trecut să foto
grafieze dezvoltarea 
unui făt, de la con
cepție pină la naște
re.

cu cele bolnave.

Un grup de me
dici de la un mare 
spital din Stockholm 
a declarat că ase
menea fotografii 
s-au făcut și înainte, 
insă din cauza ne
clarității lor, nu 
erau folositoare pen
tru medicină. Foto
grafiile făcute de 
Nilson pot avea o 
importanță vitală, 
deoarece ajută me
dicilor să 
mai bine 
proceselor 
rioscleroză 
boză.

înțeleagă 
apariția 

de arte- 
și tram-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scìnteli", 17.60.10. Tiparul J Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli".



• în aoest numâi • în 
paginile • în acest nu 
m&r 
pagi
• în acest număr • în 
paginile • în acest număr

3 • în
ni] e

ACTUALITA TEA

CRONICA DRAMATICĂ

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Scintela 
tineretului

ANUL XXIII 
SERIA II,
NR. 5568

4 PAGINI

25 BANI

VINERI
14 APRILIE

1967

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Mamei« i Mire*» 
Papa. Profesia : fi- 
xlclan. în urmi cu 
un «n, cunosclndu-1 
am |l scrin despre 
el... Un portret so
bru. laconic, nici 
nu l-M numi lite
rar. De curînd, re- 
tnttlnlndu-1. am 
simțit obll<»țl* mo
rală de »-ml révi
sai însemnările. Șl 
am schițat un al 
doilea portret, la 
fel de rlruros — 
ca secționări la fel 
de precise — ei tot 
atît de laconic (nici 
un cuvint inexact). 
Dar adevărul, fi
rește, cel care aș fi 
vmt să-l surprind 
era intre cele două 
portrete : era mobi
lul șl forța, șl cău
tările șl iot ceea cc 
infirma de fapt sta
tica celor două Ipo- 
staie : cea de 1er! șl 
do azi. Deci dina
mica ! Devenirea ! 
Drumul parcurs...

Șl unii care îmi 
spun : nlmlo mal u- 
șor decît un portret 
literar.

★
Ceea ce ne carac

terizează la locul 
nostru dc muncă 
— îmi spune Mlr- 
cea Popa — este 
un anumit senti
ment al răspunde
rii ; ți s-a incredin-

de Dorel 
Dorian

(at o misiune, tre
buie s-o realizezi... 
Ceea ce ne iuapul- 
slonează. evident, 
sint aspirațiile. Do 
unde șl întrebarea : 
tc-al achitat de o 
obligație șl atlt. s»u 
al urcat o treaptă 7

★
Șl tot despre dl- 

namlră : în urmă 
cu J1 ani. elevul 
Mircea Popa ocupa 
locul 1 la Olimpia
da de fizică. Cinci 
ani mai tirzlu, în
drumat de acad, 
floria Hulubel, Ișl 
susținea lucrarea 
de diplomă dezbă- 
tînd unele proble
me actuale ale teo
riei tranzițiilor e- 
lectromagnctlcc. A 
urmat, apoi, «activi
tatea la I.F.A. (Ini
țialele sint mult

prea cunoscute pen
tru a le m»l expli
ca) reallzind o se
rie întreagă de lu
crări pe care, do
rind să lo sintetizez 
(să le descopăr e- 
sența) II întreb : 
Ce considerați că 
ați realizat mal Im
portant In acești 
ultimi ani 7

Și Mircea Popa, 
do loc modest, îmi 
răspunde :

Ml-am făcut uce
nicia... Am făcut 
foarte mult...

★
—- Șl totuși se 

vorbește mai mult 
ca oricind despre 
particule, reacții 
de captură radio
activă, neutroni și 
stări tranzlțlonale... 
Mii dc cercetători, 
pretutindeni, calcu-

(Continuare 
in pag. a Ii-a}

Cartierul „Balta Albă". Vedere de pe unul din 
bulevarde

ÎN REGIUNEA 
ARGEȘ

LINIA FERATĂ BUCUREȘTI-CRAIOVA 
SE DUBLEAZĂ

Lucrările pentru dublarea liniei ferate București—Craiova se 
desfășoară într-un ritm intens. Pînă acum a fost terminata cea 
de-a doua linie principală intre stațiile Stoiencști și Drăgăncști. în 
prezent se lucrează intens în sectoarele Rădocșli — Atîrnați și 
Măldăeni — Mihăești — Radomircști.

Aceste lucrări se execută în scopul satisfacerii în condiții 
optime a traficului de călători și mărfuri care cunoaște o creștere 
continuă. Circulația feroviară pe această magistrală a sporit și 
datorită faptului că ea este mai scurtă cu 40 do kilometri decît 
linia București—Pitești—Craiova.

Prin realizarea unor terasamente speciale, precum și prin 
montarea unui nou tip de șină cu caracteristici tehnice superioare, 
viteza de circulație pe noua linie va putea depăși 100 kni pe oră, 
iar tonajul trenurilor va fi cu circa 60 la sută mai mare.

(Agerpres)

ÎNSĂMÎNȚEAZĂ 
PORUMBUL

De clteva zile 
gospodăriile agri
cole de stat au tre
cut șl la însămîn- 
tarea porumbului, 
lucrare pe care o 
vor efectua în acest 
an pe o suprafață 
de 400 000 ha. Uni
tăți din regiunile 
București, Oltenia, 
Dobrogea, Banat

Galați au însămîn- 
țat pînă acum mai 
mult de 15 000 ha. O 
dată cu sămînța se 
încorporează in sol 
substanțe chimice 
care distrug buru
ienile, climinînd 
astfel 2—3 prașile. 
Se asigură, totoda
tă, o mai mare 
densitate și ca ur

mare producții spo
rite la un preț de 
cost mai scăzut. Se 
preconizează ca 30 
la sută din supra
fața însămînțată 
anul acesta cu po
rumb să fie ierbi- 
cldată.

(Agerpres)

VIITOARELOR 
OBIECTIVE? Pe cerul azuriu al orașului Galați se proiectează silueta masivă a viitorului furnal de 

1 700 m.c. în fotografie aspect de pe șantierul Combinatului siderurgic Galați.
Foto : O. PLEC AN

Litoralul nu mai are nevoie 
de prezentări poetice. Pentru 
că, nimic nu poate fi mai poetic 
decît înnoirea lui permanentă, 
repetată an de an în anotimpul 
florilor și revenirii cocorilor. 
Litoralul intră astfel, in ciclul 
cosmic al naturii, fiind de fapt 
el însuși o a doua natură a 
mării, o natură arhitectonică, 
reînnoită periodic de mintea și 
mina omului.

Așadar, după valurile mării, 
valurile cenușii ale toamnei și 
Iernii, litoralul așteaptă acum 
alte valuri — omenești, zecile 
de mii de oaspeți din țară și de 
peste hotare.

Poarta aeriană
Aeroportul litoralului se ex

tinde și se modernizează. Pînă 
la deschiderea sezonului, plat
forma de îmbarcare-debarcare a 
călătorilor va fi mărită cu încă 
5 600 m.p., iar o nouă platformă 
se construiește pentru parcarea 
autovehiculelor ce deservesc 
aeroportul. Spațiul de primire 
al aerogării se extinde, de ase
menea, cu încă un salon înzes
trat cu mobilier modern ; cores
punzător se mărește capacita
tea hotelului și a barului.

Deci, turiștii din țările Euro
pei, și nu numai ei, vor păși pe 
pămîntul Dobrogei, și al litora
lului într-un peisaj de beton și 
sticlă, de unde vor porni spre 
adevăratele porți ale Mării...

Porfi acvatice
6 000 de noi locuri, 6 000 de 

noi porți deschise oamenilor 
spre mare. Cu viteza cofrajelor 
glisante, Mamaia s-a înălțat cu 
încă un complex hotelier : His-

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a Iil-a)

—
în regiunea Argeș se află 

in construcție și vor intra în 
funcțiune, încă din acest an, 
importante obiective ale eco
nomiei noastre naționale. Do
tarea acestora cu utilaje de 
înaltă tehnicitate cere un per
sonal bine pregătit care să le 
deservească. Cum se preocupă 
beneficiarii de investiții de 
pregătirea cadrelor? Ce pro
bleme ridică recrutarea și șco
larizarea acestora? Ce mă
suri se impun, la ora actua
lă, pentru dinamizarea proce
sului de pregătire a viitorilor 
muncitori?

Combinatul petrochimic Pi
tești va trebui să elaboreze 
prima șarjă în 1968. în mo-

• Mesajul Piteștiului către Ploiești (să-1 audă și minis
terul)

• Cu cine va produce fabrica din moment ce muncitorii 
se află doar în „planul de studiu!“?

• Investițiile școlare fac și 
investiții-

mentul de față sint angajați 
287 salariați.

Conducerea acestei mari 
unități a industriei noastre 
chimice a elaborat un plan de 
măsuri, aprobat de minister, în 
virtutea căruia a început re
crutarea oamenilor și trimite
rea lor la specializare.

— O parte din viitorii mun-

ele parte din programul de...

citori — ne informează A. Ale- 
xandrescu, șeful organizării 
muncii — a fost trimisă la 
specializare in unitățile cu pro
fil similar sau identic (Combi
natili petrochimic Ploiești, 
Combinatul chimic Borzești, 
Rafinăria din Orașul „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej", Uzina de 
negru de fum Pitești).

Pentru a se evita pe cit 
posibil fluctuația de cadre 
ne-am orientat îndeosebi asu
pra celora care sint din re
giune. Avem în vedere acest 
lucru mai ales cind vom re
cruta personalul muncitoresc 
provenit din absolvenții pri
melor promoții date de școlile 
profesionale ce vor veni după 
intrarea in funcțiune".

Dacă în prezent beneficiarul 
și-a stabilit planul de recru
tare a salariaților, se preocu
pă de pregătirea acestora, s-au 
întîmpinat și se întîmpină încă 
serioase greutăți în asigurarea 
condițiilor normale de desfă
șurare a activității persona
lului trimis la specializare. A-

ceste greutăți constau, în spe
cial, în asigurarea spațiilor de 
cazare de către unitățile res
pective. Combinatul petrochi
mic Ploiești abia a asigurat o 
baracă, la o depărtare de 2,5 
km de combinat, fapt ce a fă
cut ca specializarea să în
ceapă cu întîrziereu Aici vor 
fi trimiși la specializare, pînă 
la intrarea în funcțiune, 1 300 
de oameni. Asemenea greu
tăți se întrevăd și pentru vii-

VASILE RAVESCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

(Continuare in pag. a IlI-a)
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I CADRAN De ce nu
și la „Expres“

să aiNimic mal omenesc __ 
„apetiții culinare" în nu știu 
ce situații speciale. De exem
plu, într-o situație ca aceasta 
întimplată acum două zile. 
Mal erau citeva minute pînă 
Ia trenul cu care trebuia să 
plec. O foame omenească se 
cerea răsplătită. în Gara de 
Nord, aglomerație excesivă. 
Deci, peste drum, la bufetul 
expres, mare cit un hangar. 
O privire scrutătoare prin

galantarele de dincolo de 
geamurile cam opace prin 
nespălare și iată „obiectul*4 
căutat : fasolea cu cirnați. Nl- 
mio mai simplu deci : coadă 
ia casă, achiți frumos, casie
rița uită să-ți dea rest de 10 
bani, (mă rog, și „uitarea-1 
scrisă*n legile omenești", e

V. ARACHELIAN

(Continuare In pag. a lll-a)
fîal la joc-,

PE MICUL SI 
MARELE ECRAN

In Editura politică 

a apărut :

Consfătuirea pentru con

stituirea Consiliului Na

țional al Organizației 

Pionierilor din Republica 

Socialistă România

In ultimul timp asistăm la prezența 
în programul cinematografelor 
sau televiziunii a unor filme 

are atrag mulți spectatori dar a căror 
.aloare artistică rămîne — cu toată pri- 
eperea dovedită de interpreți sau re

gizor — contestabilă. Ne gîndim la Ba
ronul, Sfintul, Martor in oraș, Fantomas, 
Cel 7 din Teba, în nord spre Alaska, Wi- 
nettou etc. Ele trișează cu spectatorul în 
modul cel mai neonest. Toate aceste filme 
citate fac parte din specia de filme re
putate, cu tradiție și se pot cita, filme ce
lebre de mare valoare artistică care ilus
trează genul.

Cele citate nu țin să reprezinte artistia 
genul, ci să profite de popularitatea Iul.

Ele speculează dragostea publicului pen
tru filmul de acțiune și introduc ele
mente sigure de succes ignorînd ansam
blul. Un exemplu elocvent este Wi- 
nettou care profită de reputația mondial; 
a unui roman iubit de adolescenții de pre
tutindeni. Se profită și se speculează fai
ma unei cărți al cărei nivel filmele re
cente cu Winettou nu l-au atins. în nord 
spre Alaska speculează farmecul oer- 
sonal al unui actor, John Waine, și pasiu
nea firească a publicului pentru epica vie. 
Cu ele ne aflăm încă într-o zonă nevino
vată. Sînt altele care cultivă în mod o-

T. SEVERIN

(Continuare In pag. a II-a)
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care se cunoaște, dar rămîne incapabil de ac
țiune, a cărei existență se scurge într-o per
manentă capitulare conștientă. Cultura i-a 
dat doar sentimentul îndoielii, dar nu și po
sibilitatea de a rezista cu demnitate vieții. 
F. Etterle in scena blestemului, prăbușit, sfă- 
rîmat, îngrozit, ne arată un Iancovich lipsit 
de orice posibilitate de a mai reacționa. Ele
gantul nobil privește nostalgic către forța pri
mară a oamenilor din această țară. El este 
parcă un precursor al lui Knapp din Passa- 
caglia lui Titus Popovici. Ca și acesta discută, 
ascultă Bach, dar nu se opune torturii. Ian
covich este convins de justețea cauzei româ
nilor dar nu are curajul să înfrunte lașitatea 
împăratului.

Procesul Horia este un spectacol sever în 
care accentele comice sînt punctate rar dar 
cu precizie (George Mărutză, Gh. Oprina, Vir- 
gil Ogășanu) in compoziții reușite creează a- 
ceastă latură a reprezentației). Liviu Ciulei 
deschide cortina asupra celebrului studiu de 
anatomie umană a lui Leonardo* da Vinci a- 
nunțînd astfel că vom asista la u.n studiu în 
profunzime al situației. Interiorul săk’i de tribu
nal amintește gris-urile și arhitectonica unui 
Canaletto. Reluind acea sobrietate și simetrie 
a clădirilor din peisajele acestuia, compune 
atmosfera rece a unui proces. Și deodată se

istoriei ? 
acela

dintre 
Un emo- 

al apari ți -

PROCESUL

Loc de parcare

tot de aici. Pen-

a-

27-28 MARTIE

dintre adversari, 
rupte la începu-

Pe 
în 
lei

„Aș \T6a să lucrez într-o fermă 
de stat“, aceasta a fost prima 
dorință pe care mi-a stimulat-o 
lectura Hotărârii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 martie. „Esența 
noului sistem de organizare și 
conducere în agricultura de stat 
— se subliniază în hotărire — va 
fi lărgirea atribuțiilor, a compe
tențelor și răspunderii celor ce 
lucrează în sfera nemijlocită a 
producției agricole, pentru gos
podărirea cit mai eficientă a mij
loacelor puse la dispoziție de stat, 
pentru creșterea continuă a pro
ducției agricole, pentru scăderea 
cheltuielilor, pentru sporirea ren
tabilității tuturor unităților agri
cole ale statului". Confirmarea 
și pe această cale a rolului ma
jor pe care îl are specialistul a- 
gricol în producție, a faptului că 
prezența și participarea sa di
rectă la activitatea în producție 
condiționează criteriul eficacită
ții. care este însăși rațiunea de a 
exista a oricărei întreprinderi e- 
eonomice, înseamnă cheia sigură 
către mobilizarea entuziastă a 
cadrelor tehnice în vederea rea
lizării țelului propus : creșterea 
eficienței economice a fiecărei u- 
nități agricole de stat.

Vulnerabilitatea măsurilor lua
te din birou, fără consultarea 
specialiștilor din unități, inefi
cienta lor au putut fi constatate 
adesea în activitatea noastră de 
pînă acum. Voi da trei exemple 

r ’ ’ ’la 
To- 

pe

PRIN 

înfăptuirea 

HOTĂRtRIIi

PLENAREI

C.C. AL P.C.R.

DIN

Un reportaj dramatic despre

LUI HORI A
PITEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru)

11 cinematografe 
din regiunea Argeș 
oferă pentru copii și 
școlari duminica și 
in zilele de sărbă
toare matinee spe
ciale.

Cinematografele 
din Pitești, Slatina, 
Rm. Vîlcea și Cim- 
pulung programează 
matinee zilnice pen
tru copiii de vîrstă 
preșcolară și pentru 
elevi, cu filme re
comandate de către 
Ministerul învăță-

mtntului și Consiliul 
național al organi
zațiilor pionierilor. 
Pentru sprijinirea a- 
cestor acțiuni, consi
liile raionale ale pio
nierilor și secțiile 
de învățămînt au 
luat din timp măsu
rile necesare.

în acest sens, referindu-mă 
gospodăria agricolă de stat 
praisar, unitate complexă 
care o conduc.

Valoarea producției marfă 
care urmează să o realizăm 
1967 se ridică la 26 milioane 
și ea se repartizează pe sectoare 
de producție, astfel : cu mai mult 
de o treime din sectorul vegetal 
(4000 hectare de teren), aproxima-

tiv o treime din combinatul 
vi col (50 000 de găini ouătoare, • 
cu peste 8 milioane de ouă a- 
nual) și ceva mai puțin de o 
treime din sectorul zootehnic 
(1 500 capete taurine și 500 de 
scroafe). Corespunde această con
tribuție posibilităților reale ale 
sectorului ? Să vedem. Din punct 
de vedere teritorial, unitatea noas
tră a avut două secții aproxima
tiv egale ca suprafață de teren, nu
măr de mașini, număr de animale 
și, implicit, ca forță economică. 
Totuși, egalitatea aceasta econo
mică era numai aparentă. Prac
tic, șeful de secție nu se putea 
ocupa de toate problemele de 
care, conform regulamentelor, ar 
fi trebuit să se ocupe, ci mai 
ales de cele corespunzătoare spe
cializării sale. S-ar putea crede, de 
exemplu că de pe urma neglijării 
zootenniei beneficia sectorul ve
getal. Ne-am dat seama însă că, 
pînă în 1965. noi am realizat 
producții de grîu cu aproximativ 
■30 la sută mai mici decît ofe-

reau posibilitățile reale. Zic pînă 
în 1965 pentru că atunci, ținînd 
seama de pregătirea fiecărui spe
cialist cu studii superioare din 
cadrul unității, am procedat la 
o reîmpărțire a sarcinilor astfel 
îneît fiecare să răspundă pentru 
sectorul corespunzător specialită
ții sale. Producțiile din sectorul 
vegetal la grîu, de pildă, au 
crescut cu procentul amintit (30 
la sută) dar, dacă ne gîndim că 
un inginer și' patru tehnicieni au 
avut de supravegheat 4 000 de 
hectare de teren, se înțelege că 
eficacitatea intervențiilor lor n-o 
poate egala pe aceea posibilă în- 
tr-o unitate de proporții mai 
mici și, în concluzie, nici aceste 
sporuri nu reflectă potențialul 
solului nostru.

Cantitatea de lapte muls de la 
fiecare vacă furajată se ridică în 
unitatea noastră la 3 000 de litri 
anual ; numărul mediu de purcei 
înțărcați la fiecare- , scroafă . a 
crescut în ultimii dpi ani de la 
14 la 16,2 ; numărul de ouă ob
ținute de la fiecare găină ouă
toare este astăzi cu 40 la sută 
mai mare decît în urmă cu un 
an. Dacă întreprindem un studiu 
economic referitor la producțiile 
și beneficiile rezultate din sec
torul zootehnic concluziile nu 
vor fi dintre cele mai satisfăcă
toare. Nu e mult de cînd niște 
decizii stabilite din birou ne obli
gau să creștem peste 1 000 de oi. 
Această măsură a adus serioase 
prejudicii economice pentru că, 
datorită lipsei pășunilor, întreți
nerea oilor ne costa mai mult 
decît producția marfă obținută. 
De asemenea, nu e mult de cînd, 
pe baza unor calcule făcute în 
birou, care se bizuiau pe aprecieri 
de topografie — încadrarea unt-

tății noastre în zona litoralului — 
am fost obligați în pragul iernii 
să ne dublăm efectivele de vaci, 
cu toate că rezerva de furaje n-a 
putut înregistra o creștere cores
punzătoare. A urmat, în schimb, 
o scădere corespunzătoare a pro
ducției de lapte, o dereglare de 
durată în ritmul biologic al ani
malelor din care multe nu s-au 
restabilit decît după două lacta- 
ții. Iată, deci, amănunte cu re
percusiuni asupra economiei uni
tății.

Se știe, firește, că tractoarele și 
mașinile agricole reprezintă ele
mentul cel mai activ al fonduri-, 
lor fixe din agricultură. A- 
parent, orice defecțiune în sec
torul mecanic ar fi de neînțeles : 
mașinile sînt noi, cadrele 
instruite. Dar cît de bine 
sint instruite aceste cadre și cît 
de bune sînt mașinile cu care 
lucrăm, cît de potrivit cu lucră
rile lâ care le folosim ? Pe bună 
dreptate se arată în Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27— 
28 martie, că rezultatele obținute 
în activitatea economică a gos
podăriilor agricole de stat, nu 
sînt pe măsura eforturilor făcute, 
pe măsura condițiilor create. La 
noi, de pildă, din cei 65 de me
canizatori, jumătate au fost ca
lificați în unitate, pe baza unui 
curs teoretic de două luni ținut 
de inginerul mecanic și de șeful 
atelierului mecanic, și a unei in
struiri practice insuficiente. Con
secința imediată a acestei situații 
este faptul că în fiecare campa
nie 15 la sută din timpul de lu
cru îl reprezintă staționările din 
cauza unor defecțiuni. în cazul 
unor mecanizatori timpul de sta
ționare atinge și 50 la sută pe 
campanie. în sfîrșit, faptul că

oamenii noștri poseda, de la ab
solventul de Școală profesională 
pînă la inginer, o calificare re- 
strînsă nu este de natură să ducă 
la creșterea productivității și a 
eficienței economice. La noi pot 
fi numărați pe degete aceia care 
cunosc bine toate mașinile cu 
care lucrează, defecțiunile care 
pot să apară în funcționarea lor. 
remedierile necesare. Nu avem 
decît un singur inginer agronom 
care cunoaște tractorul în așa mă
sură îneît să poală lucra efectiv 
cu el.

Iată de ce hotărîrea, care 
pune cu fermitate problema efi
cienței economice a unităților a- 
gricole de stat, oferindu-ne pen
tru fiecare din împrejurările în
fățișate soluții sigure, a fost pri
mită cu mult entuziasm de lu
crătorii unității noastre.

Ing. NIȚA STANESCU 
directorul G.A.S. Topraisar, 

regiunea Dobrozea

Nu confirmă Procesul Horia pasiunea ac
tuală a lui Ciulei pentru istorie? Doar în am
ploarea marilor procese personalitatea sa 
poate exploata și medita, poate parcurge tra
see majestuoase, singurele in care se împli
nește. Opera de trei parale. Danton și acum 
Procesul Horia conturează monumentalitatea 
viziunilor sale. Pentru Ciulei grandoarea isto
riei este o dimensiune interioară, de aici ace) 
suflu ce-i străbate montările, absența oricărei 
sufocări, amplitudinea lipsită de grandiloc
vență. Ciulei vede istoria ca un teren de acți
une deschis celor ce sparg cadrele unei uma
nități obișnuite. Istoria ii apare ca cea mal 
exaltată și frenetică aventură a ființei.

Procesul Horia este o piesă bună. S-a vor
bit mult despre ideea de proces ca despre o 
descoperire a epocii. Procesul este o ruptură, 
dar uneori devine și revelație. Aceasta per
mite restabilirea legăturilor ” 
legături ce păreau definitiv 
tul acțiunii.

Voitin abordează procesul 
tru el procesul înseamnă un conflict în care 
înfrîntul nu este întotdeauna cel sacrificat. 
Procesul îndeplinit cu luciditate trebuie să 
ducă la convingerea unuia dintre parteneri de 
justețea cauzei adversarului. Un proces este 
o contradicție ajunsă la cea mai acută inten
sitate, a cărei rezolvare se află nu în sinteză, 
ci în abandonarea totală a uneia din laturi. 
Iancovich abdică pînă la urmă, el pierde pro
cesul. Păcat insă că autorul ratează această 
situație printr-o replică exterioară : „M-ai în
vins Horia“. Trebuie observat că de multe ori 
abuzul explicativ obosește. Voltaire spunea că 
„secretul de a fi plicticos este acela de a vrea 
să spui totul“. Nu e cazul aici decît în unele 
scene unde rămîne inexplicabilă neintervenția 
regizorului (avansarea soldatului Bota, picta
rea lui Horia și Cloșca, episodul cu cele două 
Szpanosi). Se poate răspunde că e vorba de 
o piesă fluviu, deci episoadele excedentare sînt 
cerute pentru crearea unei atmosfere a în
tregii epoci. Cu excepția prologului, absolut 
parazitar, la celelalte scene nu trebuia atît să 
se renunțe, cît să se restrîngă.

Piesa este o meditație și despre justiție.
Fory Etterle prin Iancovich oferă o mare 

creație actoricească, subtilă, abundentă în sen
suri, realizată cu o savantă nuanțare. Discu
ția despre rol nu se poate face nici un moment 
în afara imaginii oferite de actor. Datorită lui, 
procesul lui Horia devine procesul lui Ian
covich. Personaj cultivat în spiritul vremii, 
Contele l-a citit pe Voltaire dar nu și pe Di=- 
derot, cel care i-ar fi stimulat resursele inte
rioare. Spiritul Enciclopediei îi rămîne străin, 
el avînd spontaneitatea dar și mărea lașitate 
a patriarhului de la Ferney, cum a fost de
numit Voltaire. Iancovich este acel intelectual

aud primele acorduri din Bach. Intr-o aseme
nea atmosferă care memorează marile biruin
țe ale spiritului uman se desfășoară acțiunea 
înjositoare intentată conducătorilor răscoalei. 
Nu face Ciulei o considerație aici asupra pa
ralelismului și nu a interferenței 
cultură și realitatea ' ’ " "
ționant moment este 
ei lui Cloșca. Pe muzica lui Bach, după 
cîteva clipe de așteptare încordată, apare Cloș
ca, personificare a unei lumi primare ce as
cunde energii neconsumate. Este o ființă a a- 
pelor și a munților, a elementelor, care pă
trunde orgolios în nobilul imperiu al lui Bach. 
Natura și cultura in expresiile lor ultime. Ion 
Besoiu, în Cloșca, are o masivitate ce cople
șește, dar și o naivitate ce și-o destăinuie prin 
credința deplină în Horia. Acesta, in interpre
tarea lui Octavian Cotescu, se mișcă mai abil 
în rafinamentele discuțiilor, surprinde mai ra
pid toate cursele, dar și el rămîne un mare 
naiv. Horia a crezut în împărat cu dăruirea 
cu care Cloșca crede în el. Cotescu realizează 
dramatic scena în care Horia înțelege că a 
fost trădat. întîlnirile celor doi condamnați 
transmit suflul romantic al piesei. Ciulei uti
lizează melodramatic lumina în aceste scene, 
care se desfășoară într-un clar obscur, dulceag 
și străin de natura spectacolului. D. Onofrei 
în Crișan este absolut de nerecunoscut, contu- 
rînd un portret autentic, plin de vigoare la 
începui, iar apoi sfișiat de suferință. Privind 
aceste trei ipostaze ale energiei descoperi în 
ele pe cei ce fac istoria. Alături se află Cri- 
șănuțu (C. Coman) bătrîn și înțelept ca un 
mag, coborît din aceeași mitologie populară. 
Spectacolul îi hiperbolizează și ei devin, cu 
toții, eroi de baladă. Frumos scris, dar nereu
șit datorită interpretării inegale, este bleste
mul rostit de cele trei Eve, țîșnit parcă din 
măruntaiele pămîntului. Pe Iancovich îl tero
rizează forța eroilor pe care-i judecă și îi chi- 
nuie, acea a Eryniilor care îl sfîșie. (Autorul 
nu a analizat tot atît de subtil pe Horia, la 
care se insistă, cu ostentație chiar, asupra cu
noștințelor acumulate în defavoarea unui stu
diu mai profund al personalității).

GEORGE BANU

.:

Pe platourile de la Buftea se filmează „Cerul începe la etajul 3" după Francisc Munteanu
Foto : AGERPRES

O

(Urmare din pag. 1) 

lează. compară. lansează ipoteze. 
O efervescență ciudată care-I 
captează și pe nespecialist...

— Nu o efervescență., o „foa
me“... O .,foame” de date expe
rimentale precise in stare să 
împingă înainte — prin confir
mare — efectul aplicativ al cer
cetării... Pentru că a existat o 
încredere in noi 1 Și cum altfel, 
decît prin finalitate și eficiență, 
am putea răspunde acestei per
manente încrederi ?

*
— Dacă 26 de ani n-ar fl 

virsta drumului propriu ? Greu 
de răspuns... Ideile mari nu 
vin determinate de-o vîrstă a- 
numită, ci de maturitate. de 
competență... Și fără idei, nu 
sint drumuri... Iar pe aceste 
drumuri, odată descoperite, e- 
xistă iarăși zeci de răspîntii... 
Spiritul de echipă nu mai e. 
deci, un deziderat. A devenit o 
condiție. Si poate că tocmai a- 
ceastâ înțelegere reprezintă un 
dram...

♦
între cele două portrete de 

care aminteam Ia început exis
tă. fără să infirme prin nimic 
evoluția, citeva puncte de re
per. puncte fixe care jalonează 
cu strictețe drumul parcurs și 
drumul care-1 așteaptă. Ca și 
acum un an. Mircea Popa ră
mîne un animator. ..Băieții", 
cei 30 — Mircea Popa e și acum 
secretar de U.T.C. — sînt ..ai 
lui". Iar organizația care l-a 
ales secretar, deși are numai 30 
de tineri. nu-1 o organizație 
„mică" și nici nu poate fl... Din

cei 30, fiecare are probleme 
mari.

★
Cea mai importantă acțiune 

a organizației lor ? O opoziție 
fermă față de pierderea timpu
lui. „Avem datoria de a fi 
utili : or. utilitatea Implică ma
turitate, cultură, pregătire pro
fesională. răspundere, aspirații 
— și de ce nu ? — aspirații ne
măsurate... De unde și efortul 
de a organiza dezbateri concre
te. eficiente, la obiect, nevicia
te de fraze și formalism"...

Secundele de azi pot căpăta 
prin eficiență valoarea unor 
minute.

Și ar mai fi o trăsătură pe 
care nădăjduiesc s-o pot găsi și 
intr-un al treilea portret : o 
exigență intimă, profundă, pre
zentă in act și niciodată în cu
vinte.

Nemulțumirea sa față de sine, 
ca și in urmă cu un an. e inclu
să într-un suris bun și într-o 
liniște care conferă, celor din 
jur. certitudinea că nemulțumi
rea aceasta — inepuizabil motor 
cu ardere internă — îi asigură 
ferm devenirea. Dinamica. Șl 
prelungind drumul de pînă azi, 
drumul care-1 așteaptă...

*
Și ar mai fi bine venit un 

cuvint despre partinitatea lui, 
implicită, și care anticipează de 
pe acum cel de al treilea por
tret...

Al fizicianului care a urcat, 
cu fiecare misiune dusă la În
deplinire — o treaptă.

Cu convingerea că, aseme
ni, lui. alțl fizicieni, alți bio
logi. alții ?i mulțl alții, se vor 
constitui prin dăruire șl efort 
In schimbul de mîine al țării.

(Urmare din pag. I) 

stentativ violența, conflictul crîncen solu
ționat prin crimă, cruzime, sau în cel mai 
fericit caz prin pumn. Argumentul din
ții este primatul forței, al vicleniei, al 
neloiali tății.

Sfintul, e un concurs de pumni și mij
loace criminale ori ilicite dintre cele mai 
bizare. O morală nocivă a forței și a pum
nului, iată ce propune Sfintul care 
vinde această chinină, de loc binefăcă
toare moral, în învelișul seducător al fru
museții fizice a unui actor, totuși de mina 
a doua. Sfintul nu uzează de arme de foc 
și nici de arme albe, ceea ce nu înseamnă 
că morala pe care o reprezintă el nu este 
o morală reprobabilă. Mult mai brutală 
e morala Baronului, și acesta erou „pozi
tiv“ într-un film care uzează de mijloa
cele filmului de groază și în care crima, 
cruzimea, raptul, înșelătoria sînt frecven
te. Martor in oraș, propune, nici mai mult 
nici mai puțin, compasiunii spectatorului 
pe un criminal care ucide cu premeditare 
și încăpățânare, făcînd nu mai puțin de 
cinci crime. Și aici se trișează cu specta
torul, căci criminalul e interpretat de un 
actor remarcabil, Lino Ventura. întreeîn- 
du-se parcă în a descoperi mijloace cît 
mai șocante și „originale“ de schingiuire 
și ucidere, aceste produse ale foarte ren
tabilei industrii de „senzații tari“ folosesc 
întotdeauna pretextul „moral“ al luptei 
dintre bine și rău, însă într-un mod con
vențional și atît de pueril, îneît este în

doielnic dacă înșiși autorii cred în acest 
pretext.

Nu mai este pentru nimeni un secret 
astăzi că în unele cinematografii s-a dez
voltat o ramură industrială a groazei. Tn- 
tr-o introducere la una din culegerile sale 
de povestiri de groază, regizorul american 
Alfred Hitchcock, recunoaște deschis că 
„din proprie experiență, acumulată în 
decursul multor ore minunate de groază, 
știu că există o multitudine de posibili
tăți de a insufla cititorului fiorul groa
zei".

Să alăturăm acestei mărturisiri insă și 
părerea unui sociolog. „Marea industrie 
finanțează producția și distribuția mij
loacelor de masă... și trebuie să amintim 
că cel ce plătește muzicanților le coman
dă și melodia“.

Pentru a nu exista nici un dubiu asu
pra provenienței producțiilor de „senza
ții tari“ să reproducem și spusele indus
triașului Richard Powell de la întreprin
derea de televiziune Four Stars: „Oamenii 
continuă încă să creadă că aceasta este 
artă. Nu este vorba însă decît, pur și sim
plu de o afacere, realizăm programe la 
ordinul oamenilor de finanțe“.

Cui îi servește prezentarea unor ase
menea producții pe ecranele noastre? Și 
mai ales ce repercusiuni pot avea (din 
păcate uneori și au) jongleria pumnilor 
și pistoalelor de pe ecran asupra psiholo
giei spectatorilor tineri, neavizați și cu 
spirit de discernămînt încă în formare ?

SĂ DĂM ÎNSĂ GUVÎNTUL

UNOR SPECTATORI

Cultul violenței
— Dacă de la început, 

atras de curiozitate, emi
siunile cu „Sfintul" și 
chiar „Baronul" nu mă 
deranjau — ne spune to
varășul. George Toader, 
student în anul IV al Fa
cultății de drept — con
tinuarea la nesfîrșit a se
riei de bătăi și scene „tari" 
riscă să devină obsesivă. 
Am observat că și copiii 
încep să se joace de-a 
„Sfintul" și „Baronul". Cu 
toate că joaca lor pare ne
vinovată, o serie de apu
cături se pot dezvolta ul
terior devenind dăunătoa
re. Gesturile „spectaculoa
se" copiate de pe ecran, 
pot intra în reflexul coti
dian la tineri care nu au 
încă un spirit de discernă
mînt suficient de dezvoltat. 
Aceasta poate influența și 
modul de gîndire al tînă- 
rului în sensul „să faci 
orice pentru a obține 
ceva".

Trebuie să remarc și e- 
fectul unor scene de groa
ză asupra copiilor preșco
lari. Am văzut copii urmă
rind cîte o scenă dură cu 
ochii holbați și fața con
tractată. Acești copii care 
nu știu încă să citească ti

tlurile și, deci rețin imagi
nea ca atare, sînt supuși 
încă de la o vîrstă fragedă 
acțiunii nocive a „senzații
lor tari". înțeleg oare unii 
părinți ce înseamnă asta 
pentru educația copiilor 
lor ?

— Filmele de groază și 
bătăi spectaculoase stîr- 
nesc instinctul forței care, 
la un moment dat, predo
mină asupra puterii de ju
decată a unui tînăr, încă 
neformat, remarcă tovară
șul Nicolae Moise, redactor 
la Direcția Propagandă 
Turistică din O.N.T. Tre
buie să avem în vedere 
faptul că în subconștien
tul său tînărul vrea să fie 
aidoma eroului de pe 
ecran. Acest adevăr ne 
arată cît de complicată și 
nocivă poate deveni difu
zarea acestor filme care 
cultivă sub pretextul aven
turii dezlănțuirea forței.

Tovarășul N. Moise ne 
relatează apoi o întîmplare 
cu un nepot al său, tînăr 
frezor la Uzinele „23 Au
gust" amator de filme de 
acțiune, de emisiunile cu 
„Sfîntul“ și „Baronul" și, 
în general de orice se a- 
duce pe ecranele noastre.

Pentru că unul dintre co
legii de muncă i-a luat o 
piesa, fără a-1 întreba în 
prealabil, tînărul frezor a 
început să-l bată atît de 
crunt, îneît a fost necesară 
internarea în spital a celui 
lovit.

Faptul depășește limi
tele unui caz particular și 
trebuie să dea de gîndit 
celor care și-au asumat răs
punderea achiziționării și 
difuzării filmelor.

Există o reală nevoie de 
filme de acțiune și aven
tură și orice pedagog ne 
arată că la o anume vîr
stă ele sînt o condiție a 
vîrstei. Nu trebuie însă să 
uităm că producătorii ex
ploatează întotdeauna a- 
ceste cerințe și incapabili 
de a oferi masiv, produc
tiv, filme de valoare le 
degradează prin ieftinăta- 
te, prin căutarea șocurilor 
tari. Dragostea devine la ei 
erotism deșănțat (să ne 
amintim „Minunata Ange
lică" 1), cultul omului pu
ternic și bun devine un 
cult al brutei, intransigen
ța se transformă în cruzime 
ș.a.m.d. Acești producători 
mizează tocmai pe confu- I

zia de planuri, pe deviza 
aparent onestă a filmelor 
amintite care, sînt însă 
purtătoare ale unui umor 
de imoralitate sau abjecție. 
Nu e totuși de mirare că 
într-un film în care se 
pretinde sublinierea victo
riei binelui se înlănțuie 
prea multe lovituri crîn- 
cene, prea multe crime, 
prea multe cazne ? Nu e 
firesc să ne întrebăm dacă 
nu cumva toate celelalte 
împrejurări ale scenariului 
sînt doar complimentare a- 
cestor episoade violente, 
distrugătoare și că întreg 
filmul se face pentru evi
dențierea lor ? Producăto
rul speculează aici setea 
de onestitate a unui spec
tator care dorește totdeau
na un conflict între bine 
și rău și, evident, victoria 
binelui dar împinge la exa- 
gerațiuni inadmisibile mo
mentele de încleștare. Pro
ducătorul mai speculează 
însă și altceva. Nevoia de 
destindere a unei majori
tăți a publicului care în
țelege prin vizionare un 
moment de relaxare dar 
căruia i se oferă în aces
te ocazii o hrană cît mai 
puțin intelectulă cu o cît


