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CE ÎMPIEDICĂ 

AFIRMAREA 

CERCURILOR 
ȘTIINȚIFICE 
STUDENȚEȘTI

Este bine știut că cercul 
științific studențesc constituie 
prima școală a cercetătorului; 
acesta s-a impus în viața uni
versitară și mulți sînt cei care 
azi s-au afirmat în cercetare 
după ce și-au făcut ucenicia 
în cercurile studențești. Se
siunile științifice studențești 
subscriu și ele la viabi'itatea 
unei asemenea forme de acti
vitate. Ni se pare însă că este 
nevoie să abordăm și unele 
laturi deficitare ale activității 
cercurilor științifice, întrucît 
ele există și persistă.

In spatele unor rezultate de 
certă valoare se ascund o serie 
de practici care estompează 
'nițiativele, conducînd activi
tatea unor cercuri spre plati
tudine și mediocritate — re
marcă tov. prof. ILIE DICU- 
LESCU șeful catedrei de his-

tologie din Institutul de me
dicină și farmacie — Bucu
rești. Există în multe părți o 
concepție școlărească asupra 
modului de a face „cercetare 
științifică" cînd este vorba de 
studenți. Majoritatea temelor 
sînt propuse de către catedre, 
iar studenții le primesc cu 
destulă rețjcență (Biologie, 
Geografie). Inițiativa lor e 
răstrînsă. Multe referate sînt 
întocmite pueril. Sînt studenți 
care fac referate an de an, 
semestru de semestru, unii 
numai „pentru a salva cercul", 
pentru a evita situația pe
nibilă cînd se dă o temă și 
nu se găsesc referenți, alții 
frecventează cu regularitate

Anchetă realizată de 
FANUȘ baileșteanu 

(Continuare îu,.pag. a IlI-a)

ANCHETAI NOASTRA
FĂRĂ FARD DESPRE

OPERETĂ ȘI ESTRADĂ

Vizita la 
batrina 
doamna

în continua
rea discuției de
dicate condiției 
tineretului în 
teatrele de di
vertisment mu
zical, o privire 
asupra Opere
tei bucureștene 
dezvăluie, din
colo de meta
fora din titlu, 
lucruri dem”e 
de interes. Ce 
fac tinerii ar
tiști de la O- 
peretă ? Cum Ie 
este sprijinită 
dorința — fi
rească — de 
dezvoltare și îm
plinire profesio
nală ? La aces
te întrebări își 
propune să răs
pundă anche
ta noastră din 
pagina a II-a.

CUNOAȘTEȚI ACEA-
S T Ă FAȚĂ A

BOXULUI? a»
• Campionatul pe echipe a fost sacrificat! 
DE CE ? • Turneul pe categorii a fost desfi
ințat ! DE CE ? • Secțiile de box din provin
cie agonizează. DE CE ? • Racolarea boxeri
lor tineri din provincie, continuă. DE CE ?
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Iarna, pe Valea Bistriței

Sosirea in patrie a tovarășilor
Vicolae Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer

si5

Vineri dimineața, tovară- 
A șui Nicolae Ceaușescu, se- 
™ cretar general al Comitetu

lui Central al Partidului 
A Comunist Român, președin- 

tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ- 

® nia, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, 

£ membru al Comitetului

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
_ secretar general al Comitetului 
W Central al Partidului Comunist 

Român, președintele Consiliului 
• de Stat al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 

• al Prezidiului Permanent al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So- 

A cialiste România, Paul Nicules- 
™ cu-Mizil, membru al Comitetu

lui Executiv, al Prezidiului Per-

în Editura
Politică

A APARUT:

iON GHEORGHE
MAURER

A 20-a aniversare
a proclamării

Republicii
Expunere prezentată 
la ședința jubiliară a 
Marii Adunări Națio

nale a Republicii 
Socialiste România

— 29 decembrie 
1967 —

Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii So
cialiste România, și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., au 
sosit la Timișoara, după vi
zita făcută în Iugoslavia

la invitația președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat au fost 
întîmpinați de conducătorii 
organelor locale de partid 
și de stat.

SCRISORI
NATALE

manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., au primit vineri 
după-amiază la Timișoara pe 
tovarășul Carlo Galluzzi, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, șeful Secției 
externe a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, care 
face o vizită în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cine a trecut, sau cine n-a 
trecut, mai degrabă ! — în 
amurg, singur, drumul de fier 
de la poalele Dealului Mare, 
pe această scurtă, odihnitoa
re săgeată care unește cîteva 
mari arcuri urbanistice ale 
tării, nu se poate să nu fi 
fost surprins, de la fereastra 
în fugă a trenului, între gara

DĂ CORN DE

D. I. SUCHIANU PENTRU UN AL DOILEA

ORAȘ AL FILMULUI
Că la Hollywood există 

mai multe studiouri de pri
mul ordin care-și fac o bine
făcătoare concurență; că plu
ralitatea studiourilor e practi
cată în toate țările care au o 
cinematografie de prim rang 
acestea nu-s argumente, fiind
că ele pălesc în fața unui ar
gument mult mai mare și pu
ternic : necesitatea emulației 
cînd e vorba de creație artis
tică. Arta nu se împacă cu 
regimul monopolului admini
strativ, al tiraniei contabile și 
al inchiziției financiare. La 
Buftea, dacă se sparge un 
geam (și asta împiedică fil
marea) echipa înțepenește, 
așteptînd ca baza materială 
printr-un sistem complicat de 
fițuici să facă un virament 
de geamgii și piuă la urmă 
să impute regizorului sumele

pierdute din pricina stagnă
rii. Pe de altă parte, regizorul 
nu are voie să-și aleagă in- 
terpreții. Aceștia sînt distri- 
buiți de administrație pe ba
ză de diplome de la Institu
tul de artă teatrală și cine
matografică (I.A.T.C.). Desi
gur, trebuie să ținem cont 
de absolvenți ai Institutului, 
în sensul că, să le acordăm 
un termen de 3 ani pentru a 
se dezvăța de dicțiunea de
fectuoasă contractată la in
stitut.

Dar regimul monopolului 
administrativo-financiar este 
mai ales răufăcător în materie 
de scenarii. Prezența unor 
genii, cu salariu pe schemă, 
a unor scriitori cu simbrie, 
face imposibilă colaborarea 
gintei scriitoricești la com
punerea filmelor.

Iată de ce mulți regizori 
talentați, s-ar bucura mult 
dacă ar lua ființă un al doi
lea studio, într-unul din ma
rile orașe ale țării, înzestrat 
cu autonomie și cu metode 
de lucru mai eficace. Să lă
săm Buftei, care dispune de 
decoruri gigantice, realizarea 
cinematografică a epopeei 
naționale veghind ca ea să 
nu degenereze în simple și 
costisitoare superproducții, ci 
să fie realmente alimentată 
de particularitățile (multe și 
originale) ale istoriei noastre. 
Studioul nr. 2 ar avea în sar
cina lui filme cu necesități 
materiale mai modeste, dar 
lucrate în profunzime, pe 
probleme morale importante. 
Și, bineînțeles, actuale. Căci 
numai actualul e important,

chiar cînd ia forma critică a 
combaterii inactualului.

Geograficește, există mai 
multe posibilități. Două ora
șe, Timișoara și Brașovul au 
o intensă activitate de cine- 
club și de cineaști amatori. 
Timișoara are dezavantajul de 
a dispune de un peisaj banal

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Figura primului dascăl, 
care, în urmă cu ani, ți-a în
drumat mîna nepricepută pe 
mica tăbliță de școlar, îți ră- 
mîne neștearsă în minte. Un 
bădița Vasile sau domnul 
Trandafir, singurii oameni cu 
carte ai satului de demult, au 
fost cinstiți cu pagini nemu
ritoare de Creangă sau Sado- 
veanu. Profesori, învățători și 
educatori, mereu mai mulți, 
preiau și duc mai departe 
flacăra nestinsă a generațiilor 
trecute de dascăli, animatori 
și luminători ai satului. Ori
unde te-ai duce și oriunde ai 
întreba nu auzi decît cuvinte 
de laudă adresate școlii și slu
jitorilor ei.

Trecînd prin Sacoșul Mare, 
o comună întinsă pe ^dealurile 
de lîngă Lugoj, am stat de 
vorbă cu un moșneag cu pă
rul alb și fața încrețită de 
soarele multor veri, bătrînul 
Trică Dumitru.

— Și noi avem școală în 
sat. Dar ca la noi, în Sacoșul 
Mare, la nimeni. Dascălii noș
tri de mult timp nu mai sînt 
lumina noastră...

tind educatorii
sc ceartă, peda
oooia umbla
cu capul spart
Și bătrînul începu să-mi 

vorbească de bețiile care se 
țin lanț, scandalurile și bă
tăile provocate de cîțiva dintre 
profesorii școlii.

— Ultima bătaie a pus 
însă capac la toate. învățăto
rul Florian Stan este prieten 
de mulți ani cu profesorul 
Gheorghe Mezinca, directo-

rul școlii din sat. Prieteni la 
bune, dar mai ales la rele, 
într-o după amiază băuseră 
ca de obicei ceva țuică. Toc
mai luaseră măsuri pentru 
cheful de noapte (n.n. aduse
seră cu autobuzul două lăzi 
cu sticle de bere în localul 
școlii) cînd Stan l-a lovit cu 
cuțitul pe director în picior

și în spate. A fost chemată 
salvarea și directorul a fost 
dus la spital. A doua zi, în 
jurul petelor de sînge, în 
curtea școlii, copiii vorbeau 
despre bătaie. E frumos ?

Cele povestite de glasul în
durerat al moșneagului mi-au 
fost confirmate de alți oameni 
din sat» părinți sau rude ai 
copiilor din școală. Dascălii, 
într-adevăr se bătuseră.

— Eu n-am învățat prea 
multă carte pe vremea mea, 
atunci erau alte vremuri. As
tăzi, însă, copiii noștri au po
sibilități mult mai mari și tre
buie să învețe, să ajungă 
oameni adevărați, și nu să 
pască porcii, a continuat in
terlocutorul meu.

— Că își ajută părinții, în 
timpul orelor libere, nu cred 
că este condamnabil, chiar 
dacă pasc porcii.

— Ce părinți, nepoate ? 
Porcii directorului, că are 
vreo opt. După ce că anima-

M. STRlMBEI

(Continuare în pag. a V-a)

FLACĂRA

A. I. Zâinescu

Ulmeni și Stîlpu, de un ciu
dat fenomen ritmic al natu
rii, vizibil cîteva minute, cu 
estompări de arșiță pe dea
luri, ca într-un joc de reflec
toare, pe cer. Un uriaș corn 
de lumină, flacără-ncet vă- 
iurind fermecată, coborîtoa- 
re de-a dreptul din închipu
ire. Și cine n-a văzut, toam
na, dulce culesul de struguri 
pe culmile-n lanț subcarpa
tice ale acestei podgorii nu 
i-a înțeles poate întreagă 
frumusețea, forma de corn a 
flăcării, nu i-a auzit, sigur, 
sunetul crepuscular din a- 
dîncuri. Pare un fulger din
spre păduri, o tresărire de 
pasăre parcă, de-asupra. 
Spectacolul c magnific, aco-

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a V-a)

Detaliu arhitectonic (Fabrica de zahăr din BuzăuJ



DIALOGURI 
ÎN ROZ

Interogat despre sistemul 
ie promovare a valorilor ti
nere in teatru, Miltiade Păun, 
secretarul artistic al Opere
tei, e gata să răspundă ori- 
cind cu o seamă de nume. 
Sînt destui tineri cîntăreți de 
talent, promovați fie din co
rul teatrului, fie din promo
țiile Conservatorului, care 
au cunoscut în ultima vreme 
o notorietate rapidă și meri
tată. Cele trei roluri princi
pale jucate in doi ani de A- 
driana Codreanu, cele trei ale 
Lidiei Popescu (deși despre 
ea se spune că a intrat într-o 
criză a vocii), afirmarea ple
nară a tinerelor primadone 
Cleopatra Melidoneanu și 
Valeria Rădulescu, succesul 
subretelor Constanța Cîm- 
peanu și Marica Munteanu 
ori încrederea acordată te
norilor Eugen Finățeanu și 
Constantin Drăghici sînt, de
sigur, probe că ierarhia valo
rilor operetei este în bună 
măsură deschisă elanurilor 
tinere.

„Sînt de puțină vreme în 
operetă — spune EUGEN 
FINĂȚEANU — dar am și 
contractat un real sentiment 
de recunoștință față de con
ducerea teatrului și de cole
gii mai experimentați care 
mi-au sprijinit cu atenție și 
simpatie primele apariții pe 
scenă. Arta noastră este și 
concurență, nimeni nu are 
mereu numai izbinzi — dar 
e în întrecerea noastră o 
lealitate care-mi place".

• UF.OPATRA MELIDO
NEANU adaugă, cu plusul 
ae experiența pe care i-l 
d ”' cei șase ani de teatru 
„Opereta cere pe lingă voce, 
un imreg complex ue cali
tăți : virstă, fizic, măiestrie 
actoricească. Nu toți Ie a- 
vem în egală măsură. Dar 
nici autocontrolul necesar 
pentru a ne da seama de 
lipsa lor nu-1 avem toți. De 
aici, cred eu, se nasc cele 
mai multe nemulțumiri. In 
ce mă privește, nu am ase
menea nemulțumiri în legă
tură cu rolurile pe care 
le-am primit, deși numai 
două din ele le-am jucat în 
premieră, celelalte în a 
doua sau a treia distribuție. 
Dar nici nu trebuie să faci 
neapărat premiera. Esenția
lul este să fii foarte bun in 
rol, să nu apari pe scenă 
pină nu socoti că ai dat tot 
ce puteai. Sau. mă rog, a- 
proape tot".

Bătrina doamnă își subliniază pleoapele cu fard 
albastru. Ochii ei obosiți capătă dintr-odată strălucire. 
O ultimă privire in oglindă, un zimbet neașteptat de 
frumos — bătrina doamnă e mulțumită de înfățișarea 
ei. Poate aștepta în liniște soneria care o va chema in 
scenă.

Apoi soneria, forfota de pe culoarul cabinelor, sune
tele dulci ale uverturii, foșnetul cortinei care se ridică, 
sutele de priviri care se ghicesc în întunericul sălii, 
vîrtejul colorat al reflectoarelor. Opereta, bătrina 
doamnă de pe cheiul Dîmboviței, își începe marea 
aventură de fiecare seară.

★
Bătrînei doamne ii plac slujitorii tineri. Templul > 

e populat de ochi limpezi, de glasuri cristaline, de pi
cioare agile. Redingotele sobre, lungile rochii vieneze 
tutu-urile de spuma, toată recuzita ei tradițională se 
cere mereu înviorată de prezența miraculoasă a tine
reții. Prezență care înlătură praful imaginar. Prezență

n-au timp să lucreze egal cu 
toate distribuțiile. De fapt, 
distribuția a doua și a treia 
încep să repete cit de cit mai 
serios abia după premieră. 
Așa se face că în cele mai 
multe spectacole am intrat 
la mare distanță de premie
ră — uneori chiar la trei 
ani, atunci cînd nici publi
cul. nici critica de speciali
tate nu mai manifestă inte
res față de spectacol. Auto
matismul distribuțiilor anu
lează dorința de concurență 
artistică, singurul generator 
de energie și de valoare 
reală".

In această atît de contro
versată problemă. ION DA
CIAN, directorul teatrului, 
spunea cu îndreptățire : 
„Premierele trebuie să le fa
că cei mai buni și op
țiunea n-o poate face de- 
cit consiliul artistic al 
teatrului". în practică în
să, opțiunea aparține re
gizorului, care, imediat după 
învățarea partiturii de către 
interpreti — deci atunci cînd 
posibilitățile lor sînt încă 
greu de întrevăzut — își sta
bilește o „primă distribuție" 
și continuă să lucreze numai 
cu ea. Or, regizorii pot fi 
grăbiți, sau subiectivi, sau 
comozi... Soluția ? E dificilă, 
dar nu imposibilă : să se lu
creze paralel cu toate distri
buțiile și abia în preajma 
premierei consiliul să stabi
lească, pe criterii exclusiv 
artistice, ierarhia reală a 
valorilor.

în încheierea „dialogurilor

faptul că Opereta bucureș- 
teana se numără printre ma
rile ansambluri de gen ale 
lumii. Pe scena de pe cheiul 
Dîmboviței, un ansamblu de 
440 de oameni joacă pe sta
giune între 14 și 17 titluri din 
cele 27 existente în reperto
riul permanent. Publicul 
răspunde cu căldură la efor
turile teatrului, cifrele din 
fiecare an indicînd Opereta 
drept teatrul cu cele mai 
multe săli pline. Proporția 
spectatorilor tineri este din 
ce în ce mai mare — dovadă 
necesitatea programării unor 
tot mai dese matinee pentru 
elevi și studenți. „Prin ra
porturile sale cu publicul 
Opereta — spune Ion Da
cian — a încetat să mai fie 
un subiect de reverie și a 
devenit un gen contemporan 
în plină acțiune".

Aceiași diriguitori ai tea
trului mărturisesc, însă, că 
în privința contemporanei
tății artei spectacolului lu
crurile nu merg totdeauna 
prea bine. Există spectacole 
prăfuite, există cîntăreți ne- 
deprinși cu exigențele inter
pretării moderne, există ba
lete depășite ca modalitate 
de expresie.

Cauzele pornesc, bine în
țeles, de la repertoriu. Re
pertoriul modern își face loc 
cu gi eu pe scena Operetei. 
Creația românească de gen, 
mai ales, se reduce la cîteva 
lucrări vechi de cel puțin 
cîțiva ani.

„N-avem libretisti de va
loare — spune ION DACI-

Vizită

care face din templul bătrînei doamne nu un muzeu al 
melancoliilor („Ah, Lehar ! Ah, Strauss! Ah, Mil- 
locker ! Ah, tinerețea noastră apusă !“) ci un lăcaș viu, 
unde tinerii oficiază pentru tineri. „Bătrîna doamnă" e 
doar un simbol, o consacrare, o garanție a durabilității. 
Opereta trăiește în primul rînd prin tineri, și dirigui
torii ei trebuie să țină seama de adevărul acesta.

★
Vreme de cîteva zile am căutat tinerețea pe scena și 

în culisele Operetei bucureștene. Dar am vrut să aflăm 
mai ales ce gîndește ea despre ea însăși, despre prileju
rile de afirmare care i se oferă, despre căile prin care 
pătrunde aerul curat în templul bătrînei doamne. Am 
dialogat îndelung cu conducătorii teatrului, cu stelele 
sale de primă mărime, cu „speranțele" sale din linia 
întii, propunîndu-le să mediteze asupra condiției tinere
tului în teatrul de operetă. Multe din cele aflate merită 
să devină publice. Pentru că dincolo de micile mulțumiri 
sau necazuri personale, există acolo un cerc de pro
bleme.

CARNAVAL LA...
„CABANA VESELIEI"

Ciclu de concerte pentru tineri artiști

DIALOGURI 
ÎN GRI 

.. . . . . .
Cîteva convorbiri s-au pur

tat însă la o altă temperatu
ră. în teatre — în toate — 
există întotdeauna o serie 
de „nemulțumiți" care par 
oarecum suspecți. Și iată de 
ce : Nemulțumirile lor vin de 
obicei dintr-o utilizare ar
tistică pe care ei o consi
deră redusă față de posibi
litățile lor. Acesta este ar
gumentul lor „tare". Dar e 
totodată și punctul lor slab, 
pentru că oricine (director 
de teatru, regizor, coleg) 
poate să spună : „Cutare își 
închipuie că e folosit sub 
posibilități pur și simplu pen
tru că își supraevaluează 
posibilitățile", sau, „Cutare 
are mania persecuției", sau 
chiar „Cutare are dreptate, 
dar teatrul nu e pentru ac
tori ci pentru public, și in
teresele instituției sînt dea
supra celor ale indivizilor". 
Aceste replici sînt de cele 
mai multe ori (în cazul me
diocrităților) îndreptățite. în 
teatru nu poate funcționa e- 
chilibrul cu orice preț, nu 
pot exista „vedete prin ro
tație". Publicul nu poate fi 
silit să suporte falsul numai 
pentru că „trebuie să joace 
și X" (X pe care o legislație 
t .raia mai puțin îngădui
toare cu nonvalorile l-ar fi 
pus de mult în afara pro
fesiei).

Dar „nemulțumiții" nu 
sînt întotdeauna mediocri
tăți, nu sînt totdeauna non
valori. „Îmi doream mai mult 
de la această profesie — 
ne-a spus, cu o secretă me
lancolie, excelenta subretă 
VALY NICULESCU. Veni
sem din Conservator — prima 
promoție repartizată la O- 
peretă — cu capul plin de 
visuri. Mă pregătisem să 
muncesc mult, douăzeci de 
ore pe zi, să cînt in fiecare 
seară... Simțeam, și incă 
simt, o forță de muncă enor
mă. Dar mi s-a explicat că 
sintem mulți, că fiecare tre
buie să-și facă rîndul, că nu 
trebuie să mă supăr dacă 
stau, dacă sînt și in distri
buția a III-a... Teatrul nos
tru are nevoie de vedete și 
— iertați-mi lipsa de modes
tie — credeam că pot, cu pu
terea mea de muncă și cu 
calitățile care-mi fuseseră 
recunoscute (am trei premii 
naționale, o mențiune la 
Salzburg...) să ajung acolo. 
Acum nu mai cred nim’c ; 
îmi fac doar meseria și atît. 
Fiindcă intervin așa de mul
te lucruri — comoditatea re
pertoriului (am jucat acum 
șase ani „Mam’zelle Nitou- 
che" și probabil va trebui să 
aștept incă șase de aci încolo 
ca să joc, cum mi s-a pro
mis, „My fair Lady"), como
ditatea regizorilor care-și 
fae distribuțiile mereu pe a- 
celeași canoane..."

Un alt aspect al aceleiași 
probleme ne-a fost relevat 
de tenorul ANTON NEGOI- 
ȚESCU : „Există, mai cu sea
mă in distribuțiile mascu
line. un fel de automatism 
care mă proiectează mereu In 
distribuția a treia, deși u- 
neori simt că pot face mai 
mult decît atit. Promovarea 
tineretului în asemenea con
diții (despre mine s-ar pu
tea spune : „a fost promovat, 
joacă toate rolurile princi
pale...") are pe undeva o notă 
falsă, pentru că, în ciuda a- 
parentelor. între prima și a 
treia distribuție e o distanță 
considerabilă. Regizorii noș
tri sînt grăbiți, ei trebuie să 
dea premiera la o dată fixă,

litate care se formează în 
școlile de specialitate, se e- 
ducă în formele de perfec
ționare profesională care 
stau la îndemîna teatrului 
și se consolidează în ani de 
experiență.

opereta obține cu foarte 
mari dificultăți, după cum 
ni s-a spus, cadre calificate 
în învățămîntul artistic (nu 
ne referim aici Ia balet, că
ruia îi vom consacra un ca
pitol special). La Conserva
tor abia anul acesta s-a în
ființat o catedră de speciali
tate, condusă de Ion Dacian. 
Puținii absolvenți de pînă 
acum veneau în teatru fără 
cunoștințele specifice genu
lui : meșteșug actoricesc, 
știință a mișcării și a dansu
lui. Pe de altă parte, absol
venții Institutului de Teatru 
(veniți la Operetă într-o pro
porție și mai restrînsă) nu au 
suficiente cunoștințe muzi
cale. In situația cea mai grea 
se află orchestra : deși legile 
în vigoare prevăd obligativi
tatea, pentru toți componcn- 
ții formației, a studiilor su
perioare, în realitate nici 
măcar școlile medii de mu
zică nu acoperă niște cerințe 
cantitative minime. Practic, 
nici zece la sută din mem
brii orchestrei Operetei nu 
sînt absolvenți ai Conserva
torului, ceea ce creează, pe 
de-o parte, dificultăți profe
sionale, iar pe de alta în
curcături administrative : o 
continuă goană după dero
gări, o adevărată cursă a 
hîrtiilor între teatru și 
C.S.C.A. Se cere neintirziat 
ca planul de școlarizare al 
institutelor de artă să fie a- 
daptat la necesitățile reale 
ale vieții artistice.

Ce oferă în schimb, pe li
nia perfecționării profesio
nale a cadrelor tinere, tea
trul însuși ?

„Teatrul nu este nici con
servator. nici loc de experi
mente în sine — este de pă
rere Ion Dacian. La angaja
re, viitorii interprcți trebuie 
să fie deja stăpini pe calită
țile diverse impuse de acest 
gen sintetic : dans, mișcare, 
cintec, proză. Și Ia urma 
urmei, însăși punerea în sce
nă a unei operete constituie 
un studiu".

relativitate incontestabilă. 
Cei tineri sint deseori mai 
talentați, dar evidențierea a- 
cestui adevăr e, în general, 
contrabalansată de rolul ex
perienței și rutinei de scenă 
in sensul cel mai bun al cu- 
vintului. Aici se mai adaugă 
și un principiu de etică ele
mentară care nu permite bla
marea brutală a ceea ce a re
prezentat odată valoare. Con
flictul o dată semnalat, pro
cesul il deschide tinerețea 
care nu așteaptă și pe drept 
cuvînt cu atit mai mult cu cit 
baletul în sine este o artă 
unde anii curg cu graba mi
nutelor, o artă a tinereții tru
pului și spiritului. Cit de 
mult ar ciștiga întregul co
lectiv dacă cele cîteva prim 
balerine mai in virstă (spri
jinite de maestra Peneseu) 
și-ar dubla optica adăugind 
la a lor pe cea a colegilor 
lor, o optică lăsind la o par
te interesul — în orice caz 
mai obiectivă, mai lucidă, 
mai tinără, mai contempo
rană !

Sînt puncte de vedere a că
ror împăcare depinde de a- 
bilitatea instituției în a pier
de cit mai puțin calitativ, și 
a ciștiga cit mai mult, pentru 
ea și pentru public, în a evi
ta manifestarea unei contra
dicții violente între grupu
rile celor două vîrste. Cre
dem că problema ar putea fi 
ușor rezolvată de dansatori 
prin efortul pentru omogeni
tate, disciplina devenind un 
deziderat comun dictat de o 
conștiință a colectivului, și 
de instituție prin cîteva re? 
voluții în schemă sau prin 
distribuții duble.

Miercuri după-amiază, ore
le 17... Pe aripile unui vals, 
perechi-perechi, elevii încon
joară „poiana" din fața „Ca
banei Veseliei". Formația or
chestrală „Discipolii" și în
demnurile la bună-dispoziție 
ale cabanierului-șef marchea
ză debutul carnavalului. Sîn- 
tem oaspeții elevilor din raio
nul Grivița Roșie, la Casa de 
cultură a tineretului, în am
bianța unei petreceri de iar
nă, la munte. Pentru tradițio
nalul carnaval trimestrial, ine
dită surpriză de vacanță șco
lară dedicată sărbătoririi în
ceputului de an, organizato
rii au avut anul acesta inge
nioasa idee de a crea un ca
dru alpin inedit. In cabană 
s-a rîs, s-a dansat, s-a glumit 
pînă seara. Pretendenții la tit
lul de „cel mai bun solist"

și-au disputat cu ’rîvnă întâie
tatea, au răsunat urările de 
împlinire și succes la învăță
tură ale Plugușorului școlar, 
zeci de băieți au dorit să aibă 
cinstea de a fi partenerii de 
dans ai „reginei carnavalului", 

în calendarul vacanței, încă 
o zi bogată în impresii, a ofe
rit elevilor bucurii și satisfac
ții noi, concurînd la întîie- 
tatea pe care o pretindeau 
pînă acum atrăgătoarele spec
tacole de teatru și operetă, 
întîlnirea cu realizatorii fil
mului „Cerul începe la etajul 
trei", excursia la Poiana Bra
șov, sau „Debuturi" — spec
tacolul de afirmare a celor 
mai talentați artiști amatori 
din școlile raionului pe scena 
casei de cultură.

I. T.

Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu" va organiza, în- 
cepînd de săptămîna viitoare 
— într-o sală recent amena
jată în clădirea Ateneului Ro
mân — un ciclu de concerte 
și recitaluri susținute de tineri 
interpreți — instrumentiști și 
cîntăreți — din București și 
alte orașe ale țării. In fiecare 
marți, vor urca pe podium ab
solvenți ai conservatoarelor din 
București, Cluj, Iași sau Ti
mișoara, membri ai orchestre
lor, dornici de o activitate so
listică, cadre didactice din 
conservatoare și școli de mu
zică. Ei vor avea astfel po
sibilitatea, prin confruntarea 
cu publicul, să-și verifice ap
titudinile, să-și perfecționeze 
însușirile artistice, îmbogățin- 
du-și în permanență reperto
riul.

CINE FUGE DE 
RĂSPUNDERE

NOUTĂȚI 
FILA TE LICE

Cea de a XX-a aniversare 
a proclamării Republicii a 
prilejuit poștei emiterea unei 
noi serii care a încheiat de 
altfel anul filatelic 1967. Se
ria cuprinde patru valori și 
anume 40 bani, 55 bani, 1,60 
lei și 1,75 lei toate avînd în
scrise legenda „ANIVERSA
REA REPUBLICII 1947-1967", 
iar desenele simbolizează prin 
imagini sugestive construcția 
socialismului. Dimensiuni : 
33/54 mm, tiraj : cîte un mi
lion exemplare pentru pri
mele trei valori și 200 000 
pentru ultima, tipărite în pa
tru culori, la tiefdruck, și 
avînd un aspect grafic re
marcabil.

Printre noutățile de peste 
hotare am ales pentru citito
rii ziarului nostru următoa

Coborînd cu săniuța
Foto: AUREL BALABAN — Pitești

batrina
doamnă
în gri", un caz oarecum par
ticular. Despre primadona 
ȘTEFI PlRVULESCU, mulți 
dintre colegii ei afirmă că 
e talentată, că are o voce 
frumoasă, că în primii ani 
de profesie a jucat mult și 
cu succes. Mărturisim că 
n-am putut verifica pe cont 
propriu adevărul acestor a- 
firmații. Pentru că Ștefi 
Pîrvulescu apare acum pe 
scenă, în roluri principale, 
cam o dată la șase luni. A- 
cum aproape cinci ani, o 
scurtă perioadă de „pauză" 
profesională, mai presus de 
voința ei, a scos-o din ritm. 
N-a lipsit mult din teatru, 
dar suficient ca să fie uita
tă, ca regizorii s-o scoată 
din obișnuințele lor. Acum a 
intrat într-un cerc vicios : 
lipsa de contact cu scena îi 
reduce treptat calitățile, la 
fiecare apariție trebuie să 
facă eforturi supraomenești 
ca să-și învingă explicabilele 
emoții, randamentul ei artis
tic se diminuează, iar regi
zorii, uitînd că vina inițială 
pentru cele întîmplate le a- 
parține tot lor, spun : „Ștefi 
Pîrvulescu nu mai e bună, 
n-o mai putem distribui în 
roluri principale". în felul a- 
rest.a im om util se despro- 
fesionalizează treptat, și ni
meni nu găsește răbdarea 
necesară (și obligatorie) să 
se ocupe de el pentru a-1 
readuce la suprafață.

AERUL 
PROASPĂT

INTRĂ 
NUMAI PRIN 
FERESTRELE 

DESCHISE
Convorbirile pe care le-am 

avut cu Ion Dacian, cu 
tenorul Nicolae Țăranu — 
secretarul organizației de 
bază P.C.R., cu balerinul 
Constantin Florian — se
cretarul organizației U.T.C.. 
cu Miltiade Păun, se
cretarul artistic ale Opere
tei, și-au propus să se ex
tindă și la o arie mai amplă 
de probleme, vizînd însăși 
tinerețea genului ca atare.

Directorul teatrului ne-a 
vorbit cu mîndrie despre

AN. Cornel Trăilescu, Flo
rin Comișel, Dumitru Capo- 
ianu, Elly Roman și destui 
alți compozitori așteaptă li
brete, ni le cer cu asiduita
te. Dar noi n-avem de unde 
să le dăm. Or, faptele arată 
că toate marile izbinzi ale 
operetei contemporane se bi- 
zuie, în primul rînd, pe li
bret. De unde să luăm li
brete ? Așa-zișii textieri 
n-au talent, dramaturgii de 
calitate desconsideră ge
nul...".

Cit despre repertoriul mo
dern din străinătate — „mu- 
slchall“-urile care se bucură 
de atîta popularitate în vre
mea din urmă — există o se
rie de dificultăți administra
tive care stau în calea pă
trunderii lui : „My fair Lady" 
figurează de trei ani în pro
iectele de repertorii ale tea
trului și nimeni nu știe pre
cis cînd va fi văzută. Sînt 
dificultăți care se cer rezol
vate urgent, pentru că și pu
blicul, și tinerii interprcți ai 
Operetei bucureștene au 
dreptul la contemporaneitate.

„Problema modernității se 
pune poate și mai acut în 
materie de regie și sceno
grafie — ne spune MIL
TIADE PĂUN. Creatorii din 
teatrul nostru au obținut, 
de-a lungul unei cariere 
prestigioase, nenumărate suc
cese. Ei se dovedesc uneori 
—doar uneori — deschiși și 
la nou. Se impune totuși di
versificarea spectacolelor 
noastre, mai cu seamă in 
sensul modalităților de in
terpretare. Colaborarea cu 
regizorii și scenografii de 
teatru dramatic poate aduce 
la noi un aer proaspăt. Un 
inceput a fost deja făcut : 
„Ana Lugojana" a fost pusă 
în scenă de Ion Cojar. în 
decorurile lui Dan Nemțea- 
nu. Vom mai colabora cu 
Giurchescu, vom solicita și 
alți regizori...*'.

TEATRUL NU 
E UN CON
SERVATOR,

DAR.
Orice discuție despre ten

dința spre contemporanei
tate a operetei nu poate por
ni însă decît de la calitatea 
interpreților ; de la acea ca-

0 ARTĂ 
UNDE ANII 
CURG CU 

GRABA 
MINUTELOR...

Am lăsat anume la urmă, 
pentru o discuție aparte, cor
pul de balet al Operetei. Nu 
numai fiindcă în acest com
partiment tineretul are pon
derea cea mai însemnată, dar 
și fiindcă problemele care se 
pun aici au o culoare aparte.

Pentru că s-a ridicat vehe
ment problema tradiționalis
mului ansamblului de balet 
al Operetei, trebuie să lămu
rim o chestiune de principiu : 
atîta timp cit repertoriul va 
fi demn de începutul seco
lului XX, baletul nu poate 
face decît corp comun cu el 
în vederea realizării unității 
de stil și viziune a spectaco
lului. Rolul său în instituție 
este altul decît al ansamblu
lui de la operă. El nu repre
zintă un element de sine stă
tător, ci unul ajutător, un 
divertisment necesar care, 
trebuie s-o spunem, culege 
deseori spuma succesului de 
sală.

Elementele sale nu sînt nici 
mai bune, nici mai slabe de
cît ale altor ansambluri simi
lare. Stridentă este însă acea 
răsturnare a planurilor în 
ierarhia valorică. Există o 
primă linie de talente vigu
roase în care se înscriu Cris
tina Dan, Anca Alexandres- 
cu. Stela Crișan, Luiza Ste- 
dilly, Marina Petrașincu — 
ușor de recunoscut prin for
ma artistică minuțios lucra- ■ 
tă, prin corectitudinea și cla
ritatea de stil — care în mod 
inexplicabil populează an
samblul sau solourile perife
rice. Cristina Dan este poate 
cea mai fericită îmbinare în
tre calitățile fizice și corecti
tudinea studiului coregrafic

Relevăm alături de cei ci
tați și contribuția în linie pe
dagogică a Vioricăi Popescu 
șl Andrei Constantinescu.

Locul în ierarhia valorică 
a tinerilor cu reale posibili
tăți citați mai sus este numai 
în parte justificat. Există, 
fără îndoială, două puncte de 
vedere opuse cu privire la 
valorificarea talentului la di
ferite vîrste, cuprinzând fie
care o doză de adevăr și da

Este locul de a spune un 
cuvînt și despre organizația 
U.T.C. a teatrului, ai cărei 
membri fac parte, în majori
tatea lor, din balet. Multe 
din problemele încă nerezol
vate ale acestui comparti
ment au fost ridicate pentru 
prima oară în discuțiile ute- 
ciștilor. Din procesele verba
le ale adunărilor generale, ca 
și din convorbiri directe, se 
pot afla. o sumă de lucruri 
pe care le' confirmă și păre
rile celor mai maturi : ca me
todele de lucru ale experi
mentatei maestre de balet 
Elena Penescu-Liciu sînt 
uneori anacronice ; că dis
tribuțiile sînt deseori gu
vernate de criterii subiec
tive, extraartistice; că se 
face simțită necesitatea an
gajării incă a unui maestru 
de balet, ceea ce ar asigura 
obiectivitate și un schimb 
sincer de opinii ; că nume
roase cadre de talent sint 
folosite sub posibilitățile lor 
(excelenta balerină Maria 
Mitrache n-a făcut de opt 
ani o premieră I !) ; că unii 
balerini au început să aibă 
sentimentul că se funcționa- 
rizează ; că alții iși supra- 
apreciază calitățile și vor 
totul dintr-o dată ; că de 
fapt nu e vorba de „un 
conflict între generații", 
ci de dorința legitimă a unei 
verificări profesionale care 
să așeze valorile intr-o ierar
hie justă ; că manifestările de 
indisciplină ale unora se da- 
toresc, pe lingă niște minu
suri de educație, șl unei con
fuzii între funcția artistică a 
soliștilor și cea a ansamblu
lui ; că in sfirșit, ideea mai 
veche a unui spectacol de 
balet la Operetă nu este chiar 
așa de irealizabilă.

CONSTANTIN FLORIAN, 
secretarul organizației U.T.C., 
ne-a vorbit el însuși despre 
unele din aceste probleme afle 
baletului, apreciind că, în 
ciuda unor minusuri de etică 
profesională, colectivul este 
serios și preocupat de arta 
sa. Cum se face insă că lu
crurile de mai sus, exprimate 
in repetate rindurl și de des
tulă vreme, intirzie să fie re
zolvate ? Ni s-a furnizat ur
mătoarea explicație : tinerii 
din balet, care-și exprimă 
fără timiditate opiniile cînd 
sînt ei între ei, se sfiesc s-o 
facă în fața reprezentanților 
conducerii, atunci cînd aceș
tia sînt invitați la adunările 
generale U.T.C. E un adevăr 
aici — probabil că fermitatea 
se ciștiga o dată cu expe
riența. Dar aceste opinii au 
fost totuși formulate, ele se 
găsesc transcrise in procese 
verbale, pot fi consultate ori- 
cînd. Dc ce nu și-ar asuma 
comitetul U.T.C. sarcina fi
rească de a le aduce la cu
noștința conducerii, de a cere 
rezolvarea lor ? Nu cumva e 
vorba aici de o fugă de răs
pundere, de care — normal — 
tinerii se apără tot prin fugă 
de răspundere ?

Organizația U.T.C. din Tea
trul de Operetă trebuie să în
țeleagă exact că problema 
condiției tineretului în „tem
plul bătrînei doamne" este 
propria ei problemă. Tinerii 
cîntăreți, dansatori, instru
mentiști așteaptă de la orga
nizația lor nu discuții vagi și 
generale despre „înaltele ca
lități moral-politice ale tînă- 
rului înaintat" ori despre „A- 
titudinea și comportarea în 
societate și familie", oi for
mularea unui punct de vede
re tranșant și consecvent, e- 
fortul de a înlătura acele sta
vile artificiale care încă mai 
stau în calea dezvoltării și a- 
flrmării talentelor tinere.

SEBASTIAN COSTIN 
IOANA MIORIȚA VUȘDEA

rele : poșta belgiană a emis 
o marcă de 1 fr. reprezentînd 
o statuietă de Jean Delcour, 
în timp ce poșta japoneză tot 
printr-o singură valoare (50 
yeni, înfățișează simbolic 
mersul înainte al omenirii ; 
o frumoasă serie de 6 valori 
a fost emisă de administrația 
poștală a Insulelor Cook, 
avînd reproduse tablouri de 
Rubens, Diirer, Van Eyck, 
Bassano, El Greco, Corregio. 
Amintim deasemeni emisiu
nile poștelor din Guyana, 
Malawi șl Norfolk.

Deasemenea, vom satisface 
și curiozitatea celor dornici 
să afle mal devreme ce le 
aduce nou, anul filatelic 1968, 
anunțînd emiterea de către 
poșta țării gazdă a Olimpia
dei de iarnă de la Grenoble, 
a unei serii de 5 valori cu su
prataxă. Legenda : „A X-a 
ediție a jocurilor olimpice de 
iarnă" — Grenoble 1968. Va
lorile : 30 c + 10 c (salt și 
fond schi), 40 c + 10 c (hochei 
pe ghiață), 60 c + 20 c (fla
căra olimpică), 75 c + 25 c 
(patinaj artistic) și 95 c + 35 c 
(slalom). Așa dar, temele 
sportive din nou în actualita
tea filatelică !

VĂ RECOMANDĂM ACEASTĂ CARTE;

„FOAME A“
de Knut Hamsun

Autor a peste douăzeci de 
romane, distins în 1920 cu 
Premiul Nobel pentru litera
tură, Knut Hamsun s-a impus 
în literatura norvegiană a se
colului trecut cu romanul de 
debut „Foamea", recent tra
dus de E.P L.U. în colecția 
„Meridiane".

Micul fragment autobiogra
fic (se pare că este prezentată 
viața pe care Knut Hamsun a 
dus-o în iarna anului 1879-80 
în Christiania) dezvăluie un 
acut instinct artistic, un fin 
psiholog, un mare romancier 
care face cititorul să trăiască 
intens chiar pe planul ficțiunii. 
Cartea aduce o experiență 
umană insolită și totuși sui- 
generis banală, (banală prin 
repetare) datorită personajului 
său principal — un boem în
singurat într-o lume neînțele
gătoare, ostilă, egoistă. Eroul, 
tînăr cu „patima scrisului", 
nu se poate realiza din cauza 
lipsurilor materiale. O dramă 
cu subiect medieval, o schiță, 
o nuvelă, un foileton intere
sant, rămîn în manuscrise ne
terminate, sau numai în ima
ginație, din pricina lipsei 
unui adăpost, dar mai ales din 
pricina foamei ce devine coș
mar mistuitor. Foamea este în 
carte un fel de leit-motiv trist. 
Ea revine iarăși și iarăși, dis- 
trugînd orice inițiativă, orice 
încercare de ieșire din anoni

mat, de împlinire. „Simțeam în 
piept ceva care mă roade fără 
milă; se pare că acolo se 
desfășoară o activitate tăcută, 
ciudată ; ai fi zis că mișună 
zeci de animale minuscula

care își întoarceau capul spre 
dreapta și rodeau puțin, apoi 
și-l întorceau spre stînga și 
rodeau puțin, se opreau un 
moment, începeau din nou..." 

Lirismul cald, împletit eu 
subtila cunoaștere a sufletului 
uman, complexitatea și vitali
tatea eroului principal, fac 
din „Foamea" ceea ce se nu
mește „o carte bună" — nu 
cea mai bună din cîte ne-a 
lăsat Knut Hamsun — dar 
trebuie să începem cu în
ceputul.

SABINĂ HUREZEANU

DINȚII NOȘTRI
Niciun dinte stricat nu a 

fost descoperit pe maxilarele 
omenești de acum 8 500 de ani 
înaintea erei noastre. In neo
litic se găsesc 3,81°/o dinți ca- 
riați în fosilele inventariate în 
Franța, Galia, iar după inva
zia romană 13,55»/0. Explicația 
ar fi următoarea : caria ar fi 
început odată cu consumul de 
hidrați de carbon (făina, apoi 
dulciuri).

OMUL Șl CLIMATUL
Intr-un secol, folosirea de 

către industrie a cărbunelui și
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petrolului a mărit procentul 
de gaz carbonic din atmosfe
ră cu 13°/o și a ridicat tempe
ratura mijlocie cu aproape o 
jumătate de grad.

CAII PURTAU CIORAPI
Pe timpul cînd nu se cu

noștea încă potcoava, popoa
rele asiatice îmbrăcau picioa
rele cailor cu un fel de obiele, 
iar cămilele erau echipate, 
pentru drumurile lungi și în 
război, cu ghete de cîiiepă. 
Mai tîrziu, toți asinii și catîrii 
purtau pe copite plăci legate 
cu curele care mai tîrziu s-au 
confecționat din fier, iar pen

tru împărații romani din ar
gint și aur.

UN BĂUTOR ÎN LUMEA 

PLANTELOR
Un arbore care bea zilnic 

dintr-un rîu, pleeîndu-se spre 
apă, a fost descoperit acum 
cîtva timp în India. La apusul 
soarelui, arborele își înmoaie 
ramurile din vîrf în apă. La 
răsăritul soarelui, arborele se 
ridică și el, treptat, ajungînd 
la amiază în poziție dreaptă, 
iar seara își reia poziția de 
băut.

ÎN CUTII DE CHIBRITURI
...își adăpostește Jaden Mer- 

cher din Viena o faimoasă co
lecție de modele care repro
duc construcțiile cele mai di
verse ce pot fi întîlnite pe su
prafața păinîntului. El a con
struit la dimensiuni miniatu
rale cele mai vestite edificii 
ale lumii, ca și reproduceri 
după piese reprezentative ale 
arhitecturii tuturor popoare
lor, din toate timpurile. Colec
ția sa cuprinde castele din 
Franța, igluri ale eschimoșilor, 
iurte și colibe ale băștinașilor 
din Noua Guinee, ca și multe 
alte construcții celebre sau 
mai puțin cunoscute.L uptă înverșunată sau intîlnire amoroasă ?



CE ÎMPIEDICĂ afirmarea ancheta noastră

CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI?
’ (Urmare din pag. I)

ședințele de cerc, dar, foarte 
modești, n-au scos un cuvînt 
pe toată perioada activității 
lor. Multe discuții se reduc 
Ia cîteva „întrebări" (mai mult 
de ochii lumii, de formă deci), 
sau la calificări stereotipizate 
ale referatelor printr-un „s-a 
muncit", „tot e ceva" etc.

O bună parte a activității 
cercurilor se rezumă la „miș
cările" formularistice de în
scriere și participare a cît mai 
mulți studenți, de populariza
re, de deschidere „festivă". Ni
mic de zis, și asemenea acti
vități organizatorice sînt ne
cesare dar a aduce studenții, 
a-i mobiliza numai pentru 
alegerea unui președinte (și 
acela de formă 1 Geografie ■—■ 
geologie, Chimie) nu în
seamnă activitate științifică, 
în alte facultăți — Filozofie, 
Limbă și literatură română, 
deschiderea cercurilor a tre
cut peste această formă fes
tivă, dar s-au prezentat încă

din prima ședință — și a- 
ceasta nu în noiembrie — re
ferate valoroase întocmite încă 
în timpul vacanței sau din 
anul anterior, reahzîndu-se 
astfel o continuitate firească.

Se fac înscrieri record. Și 
de patruzeci de studenți la 
un cerc (Istorie). Dar prac
tica a arătat că „pasiunea" 
multora se stinge înainte de 
a întreprinde ceva în cercul 
științific. Și e firesc. „Un 
cerc științific valoros trebuie 
să scoată maximum 2—3 stu
denți din anonimat, spunea 
conf. dr. docent ROMUL 
MUNTEANU, nu o pleiadă 
de „cercetători" mediocri. De 
aceea, să se înscrie cine vrea, 
să participe cine poate". în 
multe cazuri se resimte că 
această activitate în cercuri 
este considerată pur și simplu 
o muncă suplimentară. Și 
există pe undeva un sîmbure 
de adevăr. Căci, absolutizîn- 
du-se ideea necesității unei 
asemenea forme care să-i cu
prindă pe studenți în cerceta

rea științifică s-au înființat 
unele cercuri înainte de a se 
cunoaște forțele științifice 
studențești, care ar putea fi 
cuprinse, preferințele lor de 
studiu, tematica care ar putea 
fi abordată (la Facultatea de 
istorie există trei cercuri de 
Istorie universală, dar, de 
regulă, temele din acest do
meniu sînt ocolite, preferința 
mergînd spre teme locale, de 
succes ; de ce este nevoie 
atunci să se numească cercuri 
de Istorie universală ?)

Mai este un aspect. în ge
neral, se pledează pentru 
trecerea de la lucrările știin
țifice de cerc la lucrări de di
plomă. Dar, deși în principiu 
așa ar trebui să se petreacă 
lucrurile, preluarea temelor 
prezentate în cercuri la lu
crările de diplomă și, invers, 
prezentarea acestora în cercuri 
duce la șablonizare, Ia încor
setarea potențelor. Toată lu
mea nu se gîndește decît la 
trecerea examenului de stat, 
încît ești tentat să crezi că

dacă n-ar fi acesta nu s-ar 
mai face lucrări științifice. 
Iată cum o idee, în general 
bună, se deformează, unii stu
denți fiind înclinați să aleagă 
latura comodă — adică să lu
creze ani de zile la o temă 
numai și numai pentru a o 
prezenta la examenul de stat.

Alături de aceste observații, 
în cursul discuției noastre s-a 
mai impus următoarea re
marcă. Activitatea științifică a 
studenților are, fără îndoială, 
un pregnant rol de documen
tare, urmărind să-l obișnuiască 
pe tînăr cu mijloacele inves
tigației științifice. Dar uneori 
se abuzează de faza „docu
mentare" și se ajunge greu, 
foarte greu, sau, uneori de loc, 
la faza „interpretare". La 
Facultatea de medicină vete
rinară activitatea științifică a 
studenților e orientată aproape 
exclusiv spre acumulare de 
fapte, iar interpretările sînt 
făcute de cadrele didactice. 
Nu întîmplător referatele lor 
se țin odată pe an, în sesiu

nea festivă de comunicări pe 
facultate.

Un fenomen destul de des 
întîlnit (semnalat de un stu
dent de la Filozofie) îl pre
zintă așa-zisul „turism prin 
cercuri" după profesorul care 
conduce, cauza lui fiind ari
vismul de care amintea acad, 
prof. MILTIADE FILI- 
PESCU, dorința de a fi văzut 
de profesori în speranța unor 
note mari la examene. Cerce
tarea — se știe — nu se face 
lunar sau bilunar, sau, chiar 
săptămînal, însăși noțiunea de 
„a cerceta" implică o muncă 
de continuitate, asiduă, coti
diană, pasionantă. Or, tocmai 
acest lucru nu este realizat 
în activitatea cercurilor, chiar 
în a acelora cu foarte bune 
rezultate. în plus, nu există 
aproape nici o formă de stimu
lare a activității științifice a 
studentului. Poate și de aceea 
uneori studenții își pierd pe 
parcurs interesul pentru cerc. 
Cît de mult ar valora, de 
pildă, să apară cu regularitate

un buletin tipărit al cercurilor 
științifice studențești în care 
tinerii cercetători să-și pu
blice lucrările, punctele de 
vedere, buletin care să circule 
inter-facultăți. S-a sugerat, 
de asemenea, ca, la reco
mandarea catedrelor, studenții 
să-și continue cercetările și pe 
timpul vacanței, asigurîndu-li- 
se unora condițiile materiale, 
prin acordarea de burse în 
cazul în care lucrarea pre
zintă interes și studentul lu
crează efectiv în vacanță. A- 
poi, obligativitatea frecvenței 
la cursuri pentru studenții 
foarte dotați, care fac cerce
tare ar putea fi poate mai e- 
lastică.

Pe aceeași linie merg, de 
altfel, și propunerile tov. prof, 
univ. dr. docent N. BĂRBU- 
LESCU, decanul Facultății de 
fizică din București.

1. Studenții să aibă mai 
mare acces la institutele de 
cercetări. Să stea mai mult 
pe lingă cercetători și pe 
lingă catedre.

2. La repartiția in produc
ție a studenților să se aibă 
in vedere în primul rînd acti
vitatea științifică a acestora 
și aprecierea ei. Mai ales 
pentru promovarea în rîndul 
cercetătorilor.

3. Să se asigure cercurilor, 
în limitele posibilităților, evi
dent, o bază materială reală 
pentru studiu și cercetare și 
laboratoarele să fie mai ge
neros puse la dispoziția stu
denților.

4. Pentru depistarea talen
telor și inocularea fiorului 
creației științifice, să nu se 
ignoreze noțiunile de cerce
tare și creație științifică nici 
la anii 1 și 11 ci și aici să fie 
ședințe cu prezentarea de re
ferate și recenzii bibliografice, 
pregătindu-se terenul pentru 
anii următori cînd se pot ob
ține chiar rezultate senzațio
nale.

Anchetă realizată de
FANUȘ baileșteanu

munca 
educativă 

in rindul

DEZBATERI 
pe marginea măsurilor 
P R I V I N D:

tineretului

Adeziunea deplină la 
măsurile elaborate de par
tid, participarea sa însufle
țită la transpunerea lor în 
practică este răspunsul ne
mijlocit pe care îl dă tine
retul nostru apelului adre
sat de la tribuna Conferin
ței Naționale a partidului 
celor mai bune forțe ale 
țării de a-și spori contribu
ția la formarea și educarea 
tinerei generații.

în fiecare zi ne sosesc la 
redacție, din toate colțurile 
țării, de la oameni de cele 
mai diferite profesii, scri
sori pline de sugestii con
crete pentru ridicarea acti
vității la un nivel calitativ 
superior, scrisori în care 
tonul cald se împletește cu 
propunerea exactă. în în- 
tîmpinarea consfătuirii pe 
țară pe care o va organiza 
C.C. al U.T.C., ele vin să 
precizeze modalitățile prac
tice de aplicare a măsurile?4 
stabilite, sintetizînd astfel, 
în paginile lor, o întreagă 
experiență de muncă și de 
viață.

Pagina grupează în conti
nuare alte intervenții pri
mite în cadrul dezbaterii 
inițiate de ziarul nostru.

Pînă nu de mult, o semni
ficativă inovație a anilor noș
tri se transformase în tradi
ție : una din cela 52 de săp- 
tămîni ale anului, o săptămî- 
nă de toamnă, fusese numită, 
„săptămîna poeziei". Pe tot 
întinsul patriei se recitau ver
suri, poeții își întîlneau citi
torii, cititorii își întîlneau po
eții.

Nu am naivitatea să-mi în
chipui că această manifestare 
rezolva problema legăturii 
dintre creație și public. Nu 
sînt convinsă nici că forma 
ei de organizare era ideală. 
Dar iată, au trecut toamne și 
în marea sărbătoare a recol
tei, s-a simțit, totuși, lipsa 
ofrandei poetice, împărtășită 
prin viul grai al autorilor, ce
lor care nu cunosc nepăsarea 
față de frumos.

Dar pentru că perioada ac
tuală însumează, poate mai 
mult decît altele, dragostea 
față de poezie și dificultatea 
de a o urmări pe drumurile 
ei, adesea singulare, mi se par 
mai puțin utile acele șezători 
compuse exclusiv din recitări, 
dar absolut necesare consfătu
irile, întîlnirile dintre un poet 
sau doi și public, pentru dis
cutarea creației lor și a fe
nomenului poetic în general. 
Varietatea de expresie a poe
ziei de azi, viziunile origina
le, stilurile personale sînt de-

„Poezia 

să 
circule

Recentele măsuri conțin 
imperativul unei continue 
perfecționări a metodelor e- 
ducative, a unei necurmate 
căutări de forme și mijloace 
de activitate adecvate speci
ficului vîrstei tinere. Un ase
menea obiectiv se poate rea
liza printr-un sistem de ac
tivități extrașcolare foar
te bine chibzuit și or
ganizat, în care elevul 
să se poată desfășura 
în voie, să-și poată pune 
multilateral în valoare va
lențele sale morale, intelec
tuale, fizice, aflate, în pli
nă formare și cristalizare.

Se subliniază în document 
importanța unor forme co
lective de activitate, organi
zate în funcție de aptitudinile 
și preferințele elevilor.

Trebuie să recunoaștem că 
aceste forme de activitate di
ferențiată cu elevii, deși nu 
sînt noi, totuși pînă în mo
mentul de față nu se poate 
spune că au avut peste tot 
eficiența necesară. Orientarea 
acestor activități este necesar 
să se facă pornind de la cu
noașterea temeinică a psiho
logiei vîrstei, mergînd pînă 
la particularitățile psiho-in- 
dividuale și, bineînțeles, fără 
a neglija gusturile și intere
sele de cunoaștere ale adoles
cenților.

Conținutul activităților ex
trașcolare profesorul îl poate 
sugera cu experiența și dis- 
cernămîntul maturității, lă- 
sînd organizației U.T.C. 
inițiativa organizării și 
desfășurării lor. Nu mă 
gîndesc în nici un caz 
la o disociere a muncii pro
fesorului de aceea a U.T.C.- 
ci la o colaborare care 
să răspundă în cea mai mare 
măsură interesului tinerilor 
și să reprezinte concretiza
rea cît mai izbutită a propu
nerilor organizației U.T.C. 
Faptul că organizarea activi
tății extrașcolare revine 
de acum înainte ca o 
sarcină a U.T.C., nu înseamnă 
așadar, în nici un caz 
diminuarea răspunderii șco
lii, a profesorului. Dimpo
trivă, îndatoririle sporesc, 
exigențele se adresează chiar 
mai mult decît pînă acum 
calității muncii didactice.

O altă condiție a eficienței 
activităților extrașcolare, 
după părerea mea, este aceea 
a unei perspective clare ce 
trebuie pusă în fața elevilor 
în oricare din formele de 
activitate mai sus mențio
nate.

Ce perspective se pot crea 
elevilor care activează în 
cercurile pe aptitudini ? Cer
curile științifice pot organiza 
de pildă, dezbateri publice, 
lucrări de laborator, ședințe 
de rezolvări de probleme 
create de elevi care se pot

propune spre publicare Ia 
revistele de matematică, fi
zică, chimie seria B. etc. Ac
tivitatea unui an se poate fi
naliza cu o sesiune de comu
nicări științifice la nivelul 
școlii. O asemenea experiență 
izbutită a realizat liceul nos
tru în anul școlar trecut. E- 
fectul ei educativ asupra ma
sei de elevi a fost salutar, 
căci preocupările valoroase 
și de creativitate ale mem
brilor acestor cercuri au 
stîrnit nu numai aprecierea 
celorlalți elevi, ci și intere
sul și curiozitatea de a-și 
încerca și ei forțele. Cercul

aripează și le procură mari 
satisfacții.

Membrii cercului dramatic 
știu că cel puțin de două ori 
pe an vor apare în public 
pe una din scenele teatrelor 
sau caselor de cultură, ceea 
ce imprimă elan și seriozi
tate în pregătirea repertoriu
lui. Entuziasmul și emulația 
febrilă la care am asistat cu 
prilejul unui recent specta
col prezentat de elevii noștri, 
mi-au dovedit cît de bine 
se poate capta dorința de 
afirmare a elevilor prin ac
țiuni judicios orientate către 
o finalitate precisă. Tot se
cretul unor asemenea activi

PROFESORUL 
SI ORGANI
ZAȚIA 0 L C.
de matematică îndeosebi a 
fost beneficiarul unor condu
cători de mare prestigiu ca, 
acad. Grigore Moisil și prof, 
univ. Bădescu.

Perspectiva activității ce
naclului literar al liceului 
este asigurată nu numai prin 
dezbaterile periodice ce au 
loc între membrii lui din care 
rezultă promovarea unor 
creații valoroase, ci și ma
nifestări deschise în cadrul 
școlii : seri literare ocazio
nate de aniversări naționale, 
de tradiționala sărbătorire a 
numelui școlii, de serbările 
de început și sfîrșit de an 
la care tinerii poeți își pre
zintă creațiile lor originale, 
concursuri de poezie urmate 
de răsplata premiului bine 
meritat. Perspectiva care îi 
atrage în cea mai mare mă
sură pe membrii cenaclului 
este aceea de a-și vedea 
creațiile publicate în revista 
școlii sau chiar în „Amfitea
tru" și în alte reviste, unde 
unii dintre cei mai talentați 
au pătruns. Firește că și 
emisiunile radiofonice sau 
cele televizate la care tinerii 
creatori sînt solicitați îi în

tăți este ca o dată descope
rite însușirile și talentele 
elevilor să se găsească și mo
dalitatea de a fi puse în va
loare și o asemenea modali
tate este manifestarea în 
public.

Spre deosebire de copilă
rie, care e vîrsta activității 
creatoare spontane, adoles
cența e vîrsta întîlnirii cu 
arta, vîrsta la care tinerii își 
încearcă puterea în domeniul 
creației. Activitatea creatoare 
realizată în diverse domenii, 
dezvoltă încrederea în forțele 
proprii și este un suport 
sigur de susținere a interesu
lui pentru învățătură. Efor
tul creator făcut în anii ado
lescenței va sta la baza for
mării personalității de mai 
tîrziu. Elevul astfel educat 
poate să manifeste aceeași 
atitudine creatoare în toate 
situațiile, chiar în cadrul 
unei activități profesionale 
care nu are nimic comun cu 
arta. Iată de ce profesorii tre
buie să fie foarte receptivi 
la experiențele creatoare ale 
elevilor, la spiritul lor inven
tiv și să le dea posibilitatea 
de a se afirma la timpul 
potrivit. Școala dispune de

suficiente mijloace de a încu
raja elevii dotați și pe cei 
supradotați.

Dar nu toți elevii au ase
menea posibilități. Evident, 
nu vom putea face din fiecare 
un creator sau un pasionat 
al cercetării științifice. Ma
rea majoritate a elevilor au 
însă înclinații și preferințe 
pentru o activitate sau alta 
și menirea profesorului este 
să le cunoască și să-și adap
teze munca educativă acestor 
dorințe și posibilități. Prac
ticarea turismului, a drume
țiilor și a activităților în aer 
liber sînt îndrăgite de toți 
elevii. Folosirea acestui mij
loc important de educare pa
triotică și de călire fizică al 
elevilor nu se poate face la 
întîmplare. Iată de ce pro
fesorului și îndeosebi diri
gintelui îi revine sarcina de 
a pune și în acest sens pri
ceperea și experiența sa la 
îndemîna organizației U.T.C. 
pentru a o ajuta să creeze 
și acestei activități o pers
pectivă care să-i atragă pe 
elevi către cunoașterea ne
mijlocită a patriei. Elevului 
luat în primire încă din clasa 
a IX-a de liceu va trebui 
să i se prefigureze etapele 
și obiectivele excursiilor pînă 
la absolvirea liceului, pentru 
a se evita repetarea acelorași 
itinerarii și a se asigura o 
cuprindere progresivă a di
feritelor regiuni ale țării. 
Valorificînd cunoașterea vie 
a frumuseții peisajului româ
nesc, a monumentelor trecu
tului și a realizărilor con
strucției socialiste, profesorul 
diriginte și organizația U.T.C. 
vor putea înfăptui cu randa
ment sporit educația patrio
tică, morală, estetică și poli- 
tico-ideologică a elevilor.

Reflectînd asupra întregu
lui complex de măsuri cu
prinse în documentul de par
tid la care ne referim, reiese 
limpede faptul că profesoru
lui i se oferă posibilități 
foarte largi de afirmare și 
împlinire a capacităților lui 
intelectuale și ale vocației 
sale pedagogice. Fiecare 
poate deveni pe acest vast 
teren prefigurat de partid 
un adevărat creator în me
seria lui. De altfel lucrul viu 
și durabil cu tineretul, cea
surile bogate în frumusețe 
pe care profesorul le poate 
iniția, împreună cu organi
zația U.T.C. pentru a crea 
noi dimensiuni dezvoltării 
armonioase a tineretului con
stituie, după părerea mea, 
sensul și substanța muncii 
noastre. Creînd noua genera
ție te creezi pe tine însuți.

Prof. ZINA S1RBU 
directoarea 

Liceului „M. Eminescu" 
București

ORGANIZAȚIE:
unică, mare:

Mai mulți tineri, membri 
ai organizației U.T.C. de la 
Policlinica din Galați, m-au 
întrebat imediat după apari
ția măsurilor de îmbunătățire 
a muncii educative în rîndul 
tineretului, și întrebarea lor 
dovedea nu numai o nelă
murire, ci și dorința unei 
explicații. Prin urmare, zi
ceau ei, în instituția noastră 
există cam o sută de uteciști, 
împărțiți în trei organizații 
de bază. Ele vor fi probabil 
unificate în o singură orga
nizație. Dar aceasta nu va 
însemna de fapt fărîmițarea 
organizației, împrăștierea ei 
în mai multe direcții ? Pentru 
că, practic, pe toți la un loc 
nu-i vom mai putea aduna 
niciodată 1

într-adevăr, situația exis
tentă în policlinica noastră 
are unele trăsături deosebite, 
care constituie de altfel și 
specificul acestui sector de ac
tivitate. în cadrul ei sînt cu
prinse nu mai puțin de 22 
circumscripții medicale îm
pinse pînă în cele mai depăr
tate cartiere. în plus, multe 
dintre cadrele sanitare au 
muncă de teren, ceea ce în
seamnă că nu le găsești toc
mai atunci cînd le cauți, ca 
să nu mai vorbim de faptul 
că majoritatea lucrează în 
schimburi, deci nu se întîl- 
nesc decît atunci cînd și-l 
predau. într-o asemenea si
tuație este poate și firesc să-ți 
pui întrebarea cum îi mai 
poți aduna pe toți la un loc. 
Mai ales că, așa cum mi s-a 
spus, în condițiile existenței 
celor trei organizații aveau

loc și adunările cel puțin odată 
pe lună, pe cînd acum, în 
cazul adunărilor trimestriale, 
se ridică o dificultate în plus.

Susținătorii unui asemenea 
punct de vedere fac, totuși, 
cîteva greșeli de fond care 
năruie întreaga argumentație. 
Mai întîi pentru că socotesc 
că viața de organizație nu se 
poate desfășura decît cu 
toți la un loc, cu o prezență 
obligatorie de sută la sută în 
același timp și în aceeași 
sală. O asemenea modalitate 
nici nu putea fi, bineînțeles, 
decît adunarea generală și, 
în virtutea opticii respective, 
era inevitabil ca adunarea ge
nerală să devină în multe or
ganizații singura formă de 
desfășurare a muncii. Iar de 
aici nu mai e mult pînă la 
nedumerirea dezorientată : 
dacă nu vom ține adunări 
decît o dată la trei luni, ce 
fel de activitate vom mai a- 
vea noi ?

în felul acesta se scapă din 
vedere lucrul cel mai impor
tant și anume că hotărîrea de 
a se ține o singură adunare, 
trimestrial, a fost luată toc
mai pentru a nu mai fi con
fundată cu activitatea însăși 
și pentru a se crea posibili
tatea organizării mai multor 
acțiuni în același timp ; ac
țiuni diverse ca gen și formulă 
de desfășurare, care să nu se 
mai bazeze pe prezența tu
turor, făcută cu „convocator", 
ci pe gruparea cîtojva sau 
mai multor uteciști după alte 
criterii. Un repertoriu bogat 
și atractiv de activități a lip
sit însă din agenda de lucru 
a multor organizații U.T.C. — 
și, de ce să n-o spunem : și 
din a noastră — tocmai din 
cauză că s-a considerat ca 
punot de plecare unic și 
inviolabil prezența tuturor la 
un loc. Aceasta, pe de o 
parte. Pe de altă parte însă 
mai există prejudecata că de 
inițierea unei acțiuni sau al
teia, de desfășurarea activită
ții, trebuie să se ocupe numai 
comitetul U.T.C. ales, el fiind 
singurul organizator, idee care 
exclude dintr-odată rolul de

organizator al tinerilor înșiși. 
Limitarea răspunderii orga
nizatorice doar la atribu
țiile membrilor din comi
tet ar face cu adevărat 
imposibilă cuprinderea în
tregii organizații din po
liclinica noastră, și cu atît mai 
mult din întreprinderile care 
au sute de tineri, și ar duce, 
în cele din urmă, irevocabil, 
la fărîmițare, la dispersare. 
Iată de ce mi se pare absolut 
indispensabilă prezența fie
cărui tînăr ca organizator, 
participarea sa cu inițiativă 
în contextul preocupărilor de 
ansamblu. Numai o asemenea 
dovadă de muncă colectivă 
ar fi capabilă să acopere în
treaga rază de activitate pe 
care se întinde instituția noas
tră și ar corespunde specifi
cului de muncă. Deoarece 
prin realizarea principiului ca 
tinerii să fie organizatorii pro
priilor lor acțiuni s-ar rea
liza implicit și celălalt prin
cipiu, al diversității. înti-o 
asemenea conjunctură ar fi 
perfect posibilă, de pildă, 
funcționarea mai multor 
cercuri de educație estetică 
și artistică, precum și a cercu
rilor de specializare profesio
nală, a tuturor în același timp 
și nu a uneia sau altuia, pe 
rînd, după cum are vreme 
sau își aduce aminte comite
tul U.T.C. să se ocupe de ele. 
Condiții pentru înființarea 
unor asemenea cercuri există, 
unele din ele activează deja, 
deși nu în măsură satisfăcă
toare, iar împletirea concomi-. 
tentă ă lor,'ca și a altor ac
țiuni prin care tinerii să-și 
răspundă propriilor cerințe, 
de moment sau de perspectivă 
ar conduce la concretizarea 
dezideratului pe care îl pre
conizează actualele . măsuri : 
existența unei organizații largi, 
unitare tocmai prin varieta
tea activităților sale, organiza
ție care să devină pe cît de 
mare, pe atît de puternică.

Dr. MIȘU CIOBOTARU 
Secretarul comitetului U.T.C. 
al Policlinicii orășenești ■—- 

Galați

printre 
activitățile 

zilnice “ 
de Nina Cassian

osebit de atrăgătoare, dat 
pretind, totodată, un efort 
sporit de înțelegere, o mai 
înaltă „calificare de cititor". 
Nu găsesc nimic umilitor în 
faptul că lectorul ar cere o 
explicație în legătură cu o 
poezie prezentată, sau că 
poetul ar da această explica
ție, evident nu într-o atmos
feră de învinuiri reciproce, ci 
de respect și credit bilate
ral.

Dar cu poeții se pot trata 
și alte teme decît cele privind 
actul creator. Se presupune 
că un poet, cu sensibilitatea 
lui ieșită din comun, cu ex
periența lui de impulsuri pro
funde din partea realității, 
este în măsură să le ofere 
oamenilor puncte de vedere 
filozofice și etice de mare 
preț.

Îmi aduc aminte de șocul 
emoțional pe care l-am înre
gistrat într-o primă întllnire. 
cu Tudor Arghezi sau cu Ion 
Barbu, privindu-i și auzin- 
du-i vorbind, străbătuți cum 
erau in gesturile, mimica și 
formulările lor, de nervurile 
sclipitoare ale geniului.

Curiozitatea cititorilor de 
a-i vedea și de a-i auzi pe 
cei care semnează cărți nu 
are nimic de a face cu un 
„cult al vedetei" (de altfel, 
cu unele excepții, apariția în 
carne, oase și glas a poeților 
nu e nicidecum spectaculoa
să). E vorba de un interes 
mult mai pur, care ține de 
fascinația artei și de dorința 
legitimă de a confrunta omul 
cu opera.

Tinerii, publicul cel mai 
dinamic și mai receptiv, au 
și posibilitățile cele mai di
verse și mai eficiente de a 
umple distanța dintre carte și 
cititor cu însăși prezența vie 
a autorilor, prezența celor 
mai interesanți și mai compe- 
tenți poeți la cenacluri (și nu 
numai la cele 'mai celebre), 
la dezbateri (bazate pe dialog 
spontan și nu pe expuneri ri
gide), la acțiunile cultural - 
educative și — de ce nu ? — 
la reuniunile de destindere, 
urmate sau nu de dans.

„Săptămîna poeziei" se 
poate fragmenta în zile și 
ore, pe toată întinderea anu
lui. Vitalitatea și amploarea 
fără precedent ale ietului poe
tic în țara noastră poate stîr- 
ni și îndestula setea de fru
mos a unui mare număr de 
oameni. Poezia trebuie să cir
cule printre activitățile zilni
ce și împrejurările festive, 
printre obiecte și ipoteze, prin
tre vise și iubiri, ca apa vie 
care leagă rănile și vindecă 
rupturile, creînd de fiecare 
dată o splendoare inedită și 
tulburătoare.

LA DEZBATERI AU PARTICIPAT: • poeta NINA CASSIAN • prof, ZINA SÎRBU • acad. prof. MILTIADE FILIPESCU • prof. univ. dr. docent N 
BÂRBULESU • prof. univ. ILIE DICULESCU • conf. dr, docent ROMUL MUNTEANU • dr. MIȘU CIOBOTARU
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TUR DE ORIZONT
IN FOTBAL

• Vacanța s-a terminat, jucătorii și-au luat ghetele din cui 
• Fotbalul s-a mutat pentru o perioadă în... Valea Prahovei • 
Patru echipe efectuează lungi turnee peste hotare O Aflux de juni
ori în primele garnituri ® Antrenorii — la școală ffl

Pentru a treia oară, în 
rîndul competitorilor unei 
întreceri șahiste de lungă 
tradiție, Turneul internațio
nal de la Hastings (Anglia) 
figurează numele tînărului 
campion român Florin 
Gheorghiu. Cu trei ani în ur
mă, mezinul marilor maeștri 
ai șahului înscria un succes 
remarcabil, clasîndu-se pe 
locul doi, în urma celebrului 
Paul Keres. Un an mai tîr- 
ziu, la ediția 1965—66 a tur

• LA DATORIE

Din nou în jurul mantinelei!
Foto : VIOREL RABA

• Astăzi pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" se 
desfășoară primele trei jocuri ale 
etapei a doua din cadrul campio
natului republican de hochei pe 
gheață. Programul jocurilor este 
următorul : Agronomia-Tîrnava
(ora 9) ; Steaua-Avîntul Gheor- 
gheni (ora 17) și Avîntul Mier
curea Ciuc-Petrolul Geologie (ora 
19).

Gata. Scurta vacanță fotbalis
tică s-a încheiat. Jucătorii și-au 
luat ghetele din cui, și-au în
desat treningul și cîteva rînduri 
de tricouri în sac și au plecat 
la... munte. Imaginea alăturată 
este valabilă pentru cei de la 
Argeșul, Dinamo București, Pro
gresul, Rapid, A.S.A. Tg. Mureș, 
care au plecat, de acum, sau 
urmează să plece pentru conti
nuarea antrenamentelor.

în orice caz Valea Prahovei, 
ca și în anii trecuți, va fi gazdă 
pentru cei mai mulțl. La ora 
cînd citiți aceste rînduri, piteș- 
tenii s-au și instalat în vila Ne- 
goiu din Sinaia. Progresul și Ra
pid vor poposi la Predeal, di- 
namoviștii bucureșteni la Căli- 
mănești ș.a.m.d. în general echi
pele vor sta în aceste stațiuni 
circa 14 zile timp necesar adap
tării la efort a jucătorilor, dună 
care vor începe jocurile amicale.

Mai mult decît în anii trecuți, 
în programul a numeroase e- 
chipe sînt prevăzute deplasări 
peste hotare. Astfel F.C. Argeș, 
după perioada sus amintită, va 
întreprinde un lung turneu de 
aproximativ 11 meciuri în Liban, 
Siria, R.A.U. și R.D. Germană. 
Progresul are programat în fe
bruarie un turneu în Iugoslavia, 
Dinamo București în Irak, Iran 
și Turcia. Rapidiștii duc și ei 
tratative pentru cîteva jocuri în 
Turcia iar A.S.A. Tg. Mureș în 
R.D.G.

Din veștile pe care le primim 
se degajă un fapt îmbucurător. 
Antrenorii au promovat în lotu
rile primelor garnituri un în
semnat număr de juniori. Ară
denii (U.T.A.) ne vor prezenta în 
noul sezon trei juniori din pro- 
pria-i „grădină“. Iată numele 
lor : portarul Gavrilaș, fundașul 
Bodea și înaintașul central Sima. 
Antrenorii Ion Bălănescu și Eu
gen Mladin s-au fixat asupra lui

Ariciu, Cîrstea și Ciolan, trei ju
niori l’oarte talentați, pe care i-a 
atașat din această săptămînă, la 
prima garnitură a lui F.C. Ar
geș. Nici la Bacău, o echipă tî- 
nără, nu se neglijează... întineri
rea lotului. La Dinamo din lo
calitate și-au făcut apariția Si- 
mionaș, Munteanu, Pană șl 
Karst, patru jucători tineri pro
movați de la echipele din re
giune.

Un puternic aflux de elemente 
tinere se înregistrează la echi
pele din divizia B : Politehnica 
Timișoara, Crișul Oradea, Mi
nerul Baia Mare, C.S.M.S. Iași, 
Ceahlăul P. Neamț, Siderurgis- 
tul Galați ș.a.

Promovările în lotul echipelor 
sînt totdeauna primite cu satis
facție. Rămîne doar să-i vedem 
pe noii aleși și în primele gar
nituri în jocurile oficiale. Altfel, 
stînd numai pe banca rezervelor 
îmbătrînesc, ca atîțla alții.

Dar, perioada pregătitoare n-a 
început numai pentru jucători 
— ci și pentru antrenori. în a- 
cest sens federația de speciali
tate organizează între 8 șl 15 
ianuarie 1968, un curs de perfec
ționare pentru antrenorii echi
pelor din divizia A și B. Ca in
vitat la acest curs participă an
trenorul englez Roy Medas. Cu 
acest prilej tehnicianul englez 
va prezenta, antrenorilor români, 
unele teme privind : „Orientă
rile tactice eficiente ale fotbalu
lui modern" ; O comunicare 
„Despre pregătirea fizică a fot
baliștilor englezi în diferite pe
rioade ale anului competițional" ; 
și prelegerile „Structuri de 
exerciții privind perfecționarea 
tehnicii, tacticii, vitezei și rezis
tenței" ; și „Aspecte organizato
rice și metodice ale desfășurării 
antrenamentelor la copii șl juni
ori".

M. CRISTIAN

neului, reprezentantul țării 
noastre figura, de asemenea, 
printre protagoniști, termi- 
nînd pe locul șase. Acum, la 
sfîrșitul unei noi ediții a în
trecerii șahiste, care mar
chează începutul unui nou 
an de mari concursuri. Flo
rin Gheorghiu luptă pentru 
obținerea celui mal bun re
zultat din seria participărilor 
sale la Hastings. După opt 
runde, șahistul român se a- 
flă în fruntea clasamentului, 
împărțind primele locuri cu 
puternicul tandem de mari 
maeștrii sovietici Leonid 
Stein — Alexei Suetin. Să 
urăm succes campionului 
nostru !

RADU VOIA

în dotarea flotei gălățene 
și-a ocupat locul de cîteva 
zile nava salvatoare „Vitea
zul" (spărgător de gheață). 
Alături de fratele mai mare 
„Voinicul", ambele con-1 
struite la șantierul naval 
din Oltenița, va avea pînă 
în primăvara anului viitor 
o misiune specială : salva
rea navelor aflate în situa
ție de eșuare în timpul ier
nii din cauza furtunii și 
viscolelor. Pe Dunăre echi
pajul acestei nave va asi
gura menținerea în condiții 
bune de navigație pe canale. 
Servind acestui scop, spăr
gătorul de gheață „Viteazul" 
e prevăzut cu pompe pentru 
evacuarea apei din vasele 
expuse avarierii și alte in
stalații pentru stingerea in
cendiilor etc,

CORESPONDENȚII
REGIONALITRANSMIT
MAGAZINUL 
„CADOURI" 
HRL CADOURI

Timișoara are vreo 4 ma
gazine din care se pot cum
păra cadouri. „Bijuteria" 
în prima decadă a lui de
cembrie, comparativ cu de
cada corespunzătoare a lui 
noiembrie și-a depășit pla
nul la vînzări cu 100 la 
sută. „Cadouri" (I), ma
gazin alăturat, a in
trat în stare de alertă.

Nu sînt cumpărători, măr
turisește îngrijorată _ res
ponsabila magazinului Du- 
mitriu Aneta, deși avem 
marfă. La o analiză atentă 
am ajuns împreună la con
cluzia că de fapt ceea ce ar 
putea fi un cadou adecvat 
momentului lipsește. Lip
sesc bibelourile de porțelan, 
servicii de sticlă pentru li
chioruri iar acelea care e- 
xistă sînt produsul unei 
fantezii mediocre. Așadar, 
un magazin „Cadouri" fără 
cadouri specifice momentu
lui. Explicabilă, deci, lipsa 
de cumpărători.

ION DANCEAV. MOINEAGU

Aurel Axente, tînărul din fotografie, este 
prieten devotat al bibliotecii tehnice a uzinei. 
Pe fișa sa de cititor am găsit înscrise pe anul 
trecut, 12 cărți legate de așchierea metalului. 
Elabora Axente vreun studiu ? Nu. Motivul 
era mult mai simplu. Se înscrisese la concur
sul „Olimpiada meseriei" care cere să fii Ia

curent cu ultimele noutăți în tehnica de aș- 
chiere a metalului.

Pasiunii tînărului strungar de la U.C.M.R. 
i s-a adăugat recent satisfacția cîștigării lo
cului I la „Olimpiada strungarilor" din orașul 
Reșița.

D. I.

AUR ȘI

ARGINT
Nu este o referire â unuia 

dintre nemuritoarele val
suri ale lui Johan Strauss 
ci trofeul cucerit de regiu
nea Ploiești la concursul 
republican al celor mai 
hune soiuri de mere și de 
pere. în această întrecere 
pasionantă și... gustată, re
giunea Ploiești a cucerit 9 
medalii numai de aur și 11 
de argint.

Cele mai multe „trofee" 
de acest fel au revenit Sta
țiunii experimentale pomi
cole din Voinețti, unde lu
crează foarte mulți cercetă
tori agropomicoli. Aceasta 
a cucerit 6 medalii de aur 
și 9 de argint. Cercetările 
făcute și aplicate aici au 
fost gustate cu mare plăce
re de juriu prin exponatele 
aduse la concurs.

ION TEOHARIDE

—
Să vedem ce s-a întîmplat cu 

; campionatul pe echipe. După în- 
; delungi dezbateri, acest campio- 
; nat a fost sacrificat, cu buna ști

ință, găsindu-i-se o formulă de 
! desfășurare care să nu afecteze 

activitatea lotului național, a 
boxerilor fruntași. (La fel s-a 

' procedat și cu turneul celor patru, 
’ adică mai rău : acesta a fost 

desființat! Care erau avanta
jele turneului celor patru ? In 
primul rînd, el constituia un cri
teriu sigur de edificare asupra 
formei unui mare număr de 
boxeri. In al doilea rînd, era un 
bun prilej de afirmare a tineri
lor boxeri care, prin interme
diul turneului, reușeau să în
crucișeze mănușile cu cei mai 
buni boxeri. în al treilea rînd, 
turneul era util antrenorilor lo
tului din două motive : 1. Puteau 
selecționa pe cei mai în formă 
boxeri, eliminîndu-se, astfel, șe- 
natoriatul de drept în națio
nală și arbitrariul ! 2. Aveam 
un număr mare de boxeri cu 
suficiente meciuri oficiale dis
putate și deci cu o formă spor
tivă acceptabilă. Prin aceste 
măsuri, boxerii din loturile na
ționale au fost absolviți de par
ticiparea la campionat, la fel 
ca și echipele cluburilor Steaua 
și Dinamo, considerate — fapt 
unic, se pare, în istoria sportu
lui ! — ... prea puternice (S-a 
„uitat" astfel, sau s-a trecut cu 
vederea, că, acum cîțiva ani, o 
echipă din provincie — echipa 
craioveană — bine antrenata de 
D. Ciubotaru, s-a sinchisit prea 
puțin de valoarea echipelor 
Steaua și Dinamo, cucerind ti
tlul de campioană).

Linia de demarcație precisă 
care a separat activitatea lo
turilor naționale de activitatea 
competițională internă, respectiv 
de campionatul pe echipe, nu a 
rămas fără urmări. Campiona
tul pe echipe, de anul trecut, a 
constituit un fiasco, atît pe plan 
tehnic, cît și material. Desfășu
rat sub semnul improvizației șl 
al anonimatului, campionatul a 
devenit un focar al antiboxului 
și, implicit, un gropar al boxu
lui tehnic. Multe echipe au e- 
voluat incomplete, neputînd pre
zenta boxeri la toate catego
riile de greutate, pentru că, an 
de an, cluburile Steaua și Dina
mo au racolat pe cei mai buni 
boxeri (dar asupra acestei pro
bleme vom mai reveni!). Alte e- 
chlpe au trimis în ring 
boxeri începători, încă „cruzi" 
șl Insuficient pregătiți pen
tru o competiție dură cum 
este campionatul pe echipe. 
Acești tineri boxeri au 
încrucișat mănușile cu boxeri 
vîrstnici, plafonați, amatori 
al boxului brutal, astfel 
că nu ne apare surprinzător nu
mărul exagerat de mare al 
abandonurilor, descalificărilor, 
avertismentelor și K.O.-urllor. 
(un exemplu: numai în întîl- 
nirea dintre selecționata Do- 
brogei și cea a Clujului, cinci 
boxeri din echipa constănțeană 
au fost declarați învinși prin 
abandon. Cauzele ? Boxeri care 
refuzau lupta, boxeri acciden
tați anterior și care, fără a se 
medita asupra urmărilor, au fost 
totuși trimiși în ring etc. etc.).

V

Impresia de provizorat, de expe
riment, pecetea diletantismului 
s-au accentuat pe măsură ce 
campionatul pe echipe se apropia 
de sfîrșit iar finala (București I 
— Dobrogea) a fost penibilă. Și 
pe plan financiar campionatul 
a constituit un eșec. In alți ani 
la întîlnirile din cadrul campio
natului veneau mii de specta
tori. Anul trecut chiar la finală 
nu se aflau în sală decît cîteva 
sute de spectatori. Era normal, 
dacă ne gîndim că galele nu 
aveau „capete de afiș", că me-

spiritul de frondă. Ei nu sînt 
dispuși să mai dovedească ace
lași interes că în trecut pentru 
descoperirea unor tineri boxeri 
talentați, nu mai muncesc cu 
aceeași dăruire de sine deoarece 
roadele activității lor, ei știu 
prea bine, vor fi însușite de alți 
antrenori. Paralel, din lipsă de 
rezultate spectaculoase, presti
giul lor în cadrul cluburilor din 
care fac parte a scăzut, secțiile 
de box sînt tot mai puțin sub
venționate, nebeneficiind de con
diții optime de pregătire, de

ternice de boxeri juniori (la Di
namo există mai mulți campioni 
ai țării la juniori!), au antre
nori plătiți pentru a se ocupa 
numai de ei. Cîți dintre elevii 
acestor antrenori au reușit să 
pătrundă în echipa întîia a clu
bului care-i crește ? Nici unul ! 
Și nu este lipsit de interes nici 
faptul că în loturile de seniori 
ale cluburilor Dinamo și Steaua 
nu există decît un singur boxer 
crescut și afirmat la unul din 
cluburi și anume : Monea — Di
namo !

CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ FAȚĂ A

BOXULUI
ciurile erau departe de a pre
zenta garanția spectacolului, a 
unor întîlniri echilibrate, de va
loare ridicată...

Ratarea campionatului a 
coincis neapărat dar adevărat, 
cu un alt aspect : ieșirea aproape 
totală din circuitul activității 
pugilistice interne de anver
gură a unor orașe cu vechi tra
diții cum sînt Craiova, Cîmpu- 
lung Muscel, Galați, Reșița, Ti
mișoara etc. Participarea lor la 
campionat a fost doar figurativă. 
Secătuite, de ani de zile, de 
cele mai valoroase elemente, 
secțiile de box ale cluburilor 
din orașele amintite trăiesc mo
mente dificile care, în unele 
cazuri, pun sub semnul între
bării însăși existența lor în con
tinuare. Antrenorii din provin
cie au muncit mult pentru de
pistarea elementelor tinere, ta
lentate și pentru afirmarea lor, 
dar, an de an, elevii lor au 
luat drumul Bucureștiului către 
cluburile Dinamo sau Steaua. 
Situația nu putea să persiste la 
infinit. Secțiile de box din pro
vincie au rămas descoperite 
pentru că, este paraștiut ; un 
boxer de talent se crește greu, 
sînt necesare luni și ani de 
muncă, răbdare și abilitate. Și, 
se pare, izvoarele au secat! în 
plus, în activitatea antrenorilor 
din provincie au apărut inerția, 
lipsa de interes, dezorientarea, 
dezamăgirea și chiar, mocnit,

săli modern utilate, de echipa
ment corespunzător.

Dar să vedem ce se întîmplă 
cu boxerii din provincie care 
sînt luați de cluburile Steaua 
și Dinamo... O parte dintre ei, 
cei mai puțini — se adaptează ce
rințelor noilor antrenori și, be
neficiind de calități native deo
sebite, reușesc să se afirme. Cei
lalți, cei mai mulți, nu reușesc 
să se adapteze, — noii antre
nori necunoscîndu-le caracte
risticile psiho-fizice — și ei ca
pătă, vrînd-nevrînd, rolul de 
neinvidiat, de sparing-parte- 
neri, adică devin, intr-un fel, 
niște saci vii de antrenament. 
Susțin din ce în ce mai puține 
meciuri, își pierd, treptat, forma 
sportivă și alunecă, încet, dar 
sigur, pe toboganul ratării. Ig
norați, ei își îneacă amarul în 
alcool, gustă din „tentațiile" 
Capitalei și, după doi sau trei 
ani, se reîntorc în orașele na
tale unde, ocazional, mai susțin 
două, trei meciuri, sau chiar 
mai multe, dar fără a mai avea 
putința să cocheteze cu perfor
manța. Iată, așadar, cum este 
frînată, conștient, cu aprobări și 
acte legale, evoluția unor tineri 
boxeri talentați. De ce au ne
voie antrenorii cluburilor Di
namo și Steaua de boxerii din 
provincie ? Nu sînt ei în stare 
să-și crească proprii boxeri ? 
Pare surprinzător dar cluburile 
Steaua și Dinamo au secții pu-

• JUNIORII ȘI ECHIPA DE 
TINERET — IATĂ CĂTRE CINE 
TREBUIE CONCENTRATE
EFORTURILE !

Am ajuns astfel la problema 
juniorilor. Deși încă numeroși, 
activitatea competițională in
ternă a juniorilor lasă de dorit. 
Ei, practic, nu participă decît 
la campionatul individual. A- 
tunci se agită spiritele, atunci 
antrenorii se pun în mișcare 
însă fără suficient interes. în 
restul anului, juniorii se antre
nează... întîlnirile lor interna
ționale sînt foarte rare — ceea 
ce ni se pare inadmisibil ! — șt 
mai ales pentru juniori nu se 
găsesc cele mai potrivite mij
loace de stimulare în practicarea 
boxului. Mulți renunță. Cei care 
supraviețuiesc, își fac loc, des
tul de greu, în primele echipe 
ale cluburilor la care activează, 
în redresarea boxului nostru — 
sport care poate și trebuie să ne 
aducă satisfacții și mai mari pe 
plan internațional! — de la 
grija pentru creșterea și afir
marea juniorilor trebuie pornit. 
Ceea ce afirmăm, bineînțeles, 
nu constituie o descoperire per
sonală și aceste lucruri sînt bine 
cunoscute, dar... ignorate. De 
ce ? Conducerea federației ro
mâne de box are datoria să pre
gătească un plan de măsuri con
crete privind activitatea compe-

CEA DE-A 750-A INSTALAȚIE DE FORAJ 
4LD-150

La Uzinele „1 Mai" din 
Ploiești a fost asamblată 
cea de-a 750-a instalație de 
foraj 4 LD-150, realizată 
după proiecte românești. 
Utilajele de înaltă tehnici
tate, ca și asimilarea celor 
mai noi tehnologii de fabri
cație, au permis constructo
rilor să realizeze o instala
ție cu caracteristici supe
rioare. Performanțele ei 
sînt astăzi cunoscute în zeci

de țări din Europa, Asia, 
Africa și America. Prevăzu
tă cu 4 motoare de mare 
forță, 4 LD-150 poate fora 
pînă la 8 500 metri adînci- 
me, în condiții diferite de 
șantier și climă. Mecanis
mele manevrate de la un 
pupitru de comandă asigu
ră o viteză sporită de lucru 
și o mare siguranță în fo
raj.

(Agerpres)

tițională și internațională a ju
niorilor. Galele susținute de ju
niori trebuie să intre în tra
diție, trebuie larg și eficient 
popularizate. S-ar putea, spre 
exemplu, organiza o întrecere 
anuală pe echipe, între repre
zentativele unor orașe (Brăila, 
Galați, București, Constanța, 
Timișoara, Cluj, Galați) la care 
să participe, purtînd titulatura 
clubului, și echipele de juniori 
Steaua și Dinamo. Desigur, se 
pot găsi și alte soluții. Nu ră
mîne decît să existe interes, 
acest interes atît de necesar 
sportului cu mănuși.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
echipa de tineret a tării. An
grenată intr-o competiție inter
națională de prestigiu „Cupa 
Europei" — echipa de tineret 
are posibilitatea obținerii unei 
performanțe valoroase. Echipa 
cuprinde cîțiva boxeri cu reale 
calități, unii dintre ei care ar 
putea intra în vederile antre
norilor pentru Olimpiada din 
Mexic. (Aprecierile unor spe
cialiști străini asupra boxului 
tehnic practicat de unii tineri 
din această echipă, sînt, dacă 
vreți încă o dovadă !). Dar și ei 
au fost excluși de la activitatea 
internă competițională. Și nu 
este bine! Asupra acestor as
pecte antrenorii și conducerea 
Federației trebuie să mediteze. 
Soluția unui campionat de tine
ret, la care, bineînțeles, pot fi 
acceptați și cei mai talentați ju
niori, nu ni se pare lipsită de 
interes.

*
Cele cîteva probleme discu

tate nu epuizează, desigur, tot 
ce se poate spune despre a- 
ceastă a doua față a boxului 
românesc. Am mai putea adăuga 
și alte aspecte : infiltrarea în 
diriguirea treburilor boxului a 
unor carieriști și pseudo-specla- 
liști, pregătirea, cinstea și com
petența arbitrilor, creditul prea 
mare acordat unor antrenori 
bucureșteni în detrimentul an
trenorilor din provincie (unii 
dintre ei extrem de pricepuți, 
dar care nu au acces la pre
gătirea loturilor, deși și-au do
vedit, ani întregi, calitățile pe
dagogice și de specialitate), 
slaba propagandă făcută spor
tului cu mănuși, numărul infim 
de întîlniri internaționale inter- 
cluburi etc. etc.

Conducerea Federației române 
de box trebuie să acționeze cu 
curaj și eficiență, să găsească 
cele mai bune soluții pentru 
înviorarea acestui sport. Prin
cipiul muncii colective nu tre
buie evitat. O consultare mai 
largă a tuturor factorilor de care 
depind, într-un fel sau altul, 
destinele boxului românesc se 
impune. Astfel, nu peste mult 
timp, vom fi puși în fața unui 
fapt împlinit: nu vom mai avea 
mulți boxeri tineri, talentați, de 
valoare internațională, vom da 
din colț în colț căutîndu-i, nu-i 
vom găsi și, exact ca în fotbal, 
vor începe lamentările, „căută
rile" și... necazurile !

TEODOR POGOCEANU

EXPOZIȚIE
DE GRAFICĂ

Pe locurile unde azi se afli 
marele complex minier Ostra 
— Leșul Ursului, cu numai 
cîțiva ani in urmă domneau 
tăcerea și singurătatea co
drilor adinei. Doar vînătorii 
iscusiți cutezau să tulbure 
liniștea silvestră a sălbaticu
lui ținut. Poate de aceea Va
lea Muntelui ce ascunde ne
bănuite comori (minereul cu
prifer de azi) purta și poartă 
și acum nume de legendă.

Apariția geologilor și pe - 
urmă a minerilor au trans
format locul cu nume de le
gendă — Leșul Ursului in
tr-o legendă adevărată. As
tăzi, prin tunelul de peste 6 
km ce leagă mina de Uzina ' 
de preparație, trec zilnic cite 
200 vagonete de minereu. La 
ieșirea din culuarul negru 
și rece de o parte si de alta 
două plăci de marmoră 
amintesc de numele celor ce 
au străpuns muntele durînd 
cel mai lung tunel din Car- 
pați. Sînt parcă două file de 
cronică. Dar cite fapte din 
munca oamenilor de aici n-ar 
merita asemenea încrustări 
tn timp, în legendă ?

...în adincuri, intre pereții 
abatajului I sud, lucra bri
gada lui Vasile Ilieș. Era 
spre sfîrșitul lunii trecute și, 
deodată filonul începu să șe 
îngusteze. După cîteva z 
dispăru. Enormele blocuri de 
rocă, sub care era căutat ră- 
mîneau surde. Cînd explozi
vul musca din trupul lor 
cenușiu, muntele părea că se 
așează mai temeinic. Vuietul 
înfundat al pișcăturilor se 
rostogolea pe galerie și tn 
urmă rămâneau guri negre 
înfipte în stînca ascuțită, 
colțuroasă. Lumina slabă a 
lămpașelor scotea din umbră 
chipurile aspre, înnegurate 
ale minerilor.Sălile Muzeului de artă 

al Republicii Socialiste 
România găzduiesc zilele a- 
cestea o interesantă expozi
ție de grafică, cu caracter 
omagial la care participă 
atît nume consacrate ale ar
telor noastre plastice, cît și 
tineri artiști de talent, afir
mați în ultimii ani. Deși 

expoziția vizează evocarea, 
cel mai adesea simbolic, ca 
în gravurile Marcelei Cor- 
descu („Regalitate", „30 De
cembrie 1947"), sau în cele 
ale lui Victor Ciobanu Rusu 
(„Omagiu Republicii"), co- 
vîrșitorului eveniment a) 

proclamării Republicii, ea 
realizează de fapt prin va
rietatea tematicii o amplă 
panoramă a frămîntărilor 
sociale care au precedat a- 
cest act, transformările struc
turale care i-au urmat, în 
toate straturile conștiinței și 
aotivității umane. Intîlnim 
astfel în expoziție desene ca 
cele ale lui Aurel Jiquidi 
(„Internaționala"), Jules Pe- 
rahim („Grivița 1933") sau 
Ligia Macovei („Lenin", „De
sen", o imagine metaforică a 
revoluției) care traduc plas
tic efervescența unor zile de 
încordare și luptă, atmos
fera neliniștită și gravă a 
prefacerilor iminente, din ca
tegoria cărora regretăm ab
sența unei prodigioase lite
raturi „plastice" satirice an- 
tidinastice, aproape antolo
gică, semnată de N. Tonitza, 
Fr, Șirato, I. Iser, Aurel Măr- 
culescu, Leon Alex. ș.a., sau 
ca cele ale lui Vasile Kazar 
care descriu tensionat mo
mente — cheie („Preluarea 
puterii"). Cele mai nume
roase lucrări respiră însă un 
epos al muncii, al efortului 
de progres științific și indus
trializare care transformă 
peisajul, oamenii, viziunea. 
Geometria stenică a cons
trucțiilor, a schelelor, bara
jelor, furnalelor, îmbracă de 
la creator la creator sen
suri noi, nuanțate, variate, 
vădind faptul că transfor
mările antrenează și alte zone 
decît cele ale concurentului 
imediat, ilustrativ. In gra
vurile Angelei Balogh („Stă- 
pînii șantierului", „La Por
țile de Fier", dominantă e 
atmosfera de entuziasm reți
nut și grav, dezvoltat într-o 
viziune de monumentală 
verticalitate, la Adrian Po- 
doleanu, sensibil colorist pei
sajul industrial („Aglome
ratul Hunedoara", „Rafină
ria Nr. 1") îmbracă delicate
țea și vibrația regnului ve
getal, în timp ce la un Da
mian Petrescu („Cele două 
cetăți Rîșnov", „Barajul") 
imaginile par menhirice, voit 
dilatate, în căutarea unor

corespondențe de proporții. 
Alți artiști Subscriu unei 
exprimări decorative, vivace 
cromatic, care tind să trans
fere lucrărilor ideea și sen
timentul unei continue și in
tense sărbători (Vasile Do- 
brian de pildă cu „Complex 
chimic". „Complex indus
trial" sau Corneliu Pe
trescu cu „Șantier Naval" și 
„Rafinăria Brazi") ca și 
uneia metaforice din catego
ria căreia cităm lucrarea 
Corinei Beiu Angheluță 
„Creșterea orașelor", o apro
piere între dezvoltarea ur
banistică șl polificile in
florescențe vegetale, lucra
rea lui Paul Erdbs „Viața 
continuă", construită pe 
ideea continuității și sensu
lui existenței de asemenea 
printr-o contrapunere de 
regnuri, ilustrate aci de om 
și copac sau lucrările lui 
loan Untch, „La Porțile de 
Fier", „Construirea unui port 
nou", în care elementul me
taforic, îl constituie mîna 
(un simbol al efortului pu
terii și geniului creator 
uman). Răzbat din aceste 
peisaje chipuri noi, expre
sive, de intense trăiri inte
rioare, pentru care eroismul 
îmbracă chipul și haina ges
tului contemporan (Octav 
Grlgorescu, „Mineri". Ion 
Pacea, „Cazangiu" ș.a.). Ex

poziția aduce sentimentul 
tonic, al vieții, și prin alte 
nenumărate lucrări ce se 
apleacă cu interes și pasiune 
asupra gestului și situațiilor 
aparent mărunte, în fond 
grave și semnificative, din 
categoria cărora am cita 
gravurile din ciclul „Gră
dinița" ale Anei Iliuț, gra
vura de calitatea plastic-sin- 
tetică a afișului „Sport și 
cultură" a Marianei Popa, 
imaginile pline de poezie și 
candoare dedicate tinereții 
si dragostei ale lui Done 
Stan, „Mirii ca doi păuni", 
„Amintiri de duminică", sau 
lucrarea lui Constantin Plă
cintă „în parc" înrudită ca 
sentiment. Prin valoarea 
multor lucrări expuse, a- 
ceastă manifestare. depă
șește realitatea unei cronici 
sociale propriu-zise, scrisă 
cu căldură și probitate vă
dind, pe de o parte, certe 
valori și posibilități plastice 
intrinsece, pe de altă parte, 
o adeziune spirituală care to
pește datele unei realități, 
în coordonatele unei viziuni 
personale, în creație, ale că
rei sensuri se alătură unui 
efort creator mai cuprin
zător.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

LEGENDEI
ÎNSEMNĂRI

Complexul de fabricare a betoanelor de pe șantierul Hidro energetic de la Porțile de Fier

Nu mai era nimic de făcut. 
O renunțare insă ar fi în
semnat închiderea abataju
lui. Și atunci, după îndelungi 
frămîntări — și in muncă 
frământările nu au lac tn 
jurul unui birou cu cești de 
cafele tn față — cineva a fă
cut o propunere să se bată o 
nișă la suitorul zero. Nișa a- 
vea să ducă la formarea ce
lei de a doua căi de acces 
spre filon.

Oamenii au trecut la fapte. 
Zile și nopți de muncă îndtr- 
jită, de așteptări și emotiv. 
Abia cînd filonul a fost re
descoperit chipurile li s-au 
luminat din nou. Cine a fost 
cu ideea ? Greu de spus. 
Poate Ion Nichita și Mihai 
Rus. poate Simion Sălăjan 
și Constantin Mureșean, 
poate toți la un loc. Cînd 
ceilalți ortaci au aflat cele 
întîmplate în abatajul 1 sud 
nimeni nu s-a mai mirat de 
ce brigada lui Vasile Ilieș, 
cel mai bun din sectorul II. 
nu reușise să-și realizeze 
planul.

— Am rămas cu 300 tone 
minereu restanță pe luna 
trecută — mi-a spus tinărul 
șef de brigadă. Dar în luna 
aceasta, dăm nu 3, ci 400 
peste. O să ne „revanșăm".

„.Orizonturi, galerii, sui
toare. Prin tot muntele sfre
delit, un păienjeniș de țevi 
și conducte. Sistemul circula
tor al minei. O simpli defec
țiune si fluxul normal poate 
fi întrerupt. Nu de mutt. 
conducta ce purta apa spre 
sectoarele 3 și 4 s-a rupt. 
Camera suitorului, pe locul 
unde se produsese avaria, 
a fost inundată. Pericolul 
amenința întreaga galerie. 
Dar acolo se afla brigada lui 
Lazăr Capră. De alături au 
venit în ajutor ortacii lut 
Ion Longer. Au pornit îm
preună bătălia cu roca, cu 
apa ș» timpul. Ca un făcut, 
cînd părea că totul e aproape 
gata și accesul la conducta 
avariată posibil, se produ
ceau noi surpări, noi dificul
tăți. Dar nimeni n-a dat 
înapoi. Să ai deasupra ta nu 
bolta compactă și sigură, e» 
un ,&e tavan fărîmicios. 
care îți pândește fiecare miș
care și șovăială, să acționezi 
totuși cu cutezanță și să bi
rui pas cu pas furia munte
lui înseamnă oare o dovadă 
de cel mai sincer act de ero
ism ? Da, și „legenda" de la 
Leșul Ursului e obișnuită cu 
asemenea fapte. Ea le salută 
pe toate cu cuvinte sim.nle. 
fără ceremonie „bărbații 
mei își fac datoria".

ION BELDEANU



Interesul cititorilor pen
tru produsele Uzinei „Elec
tronica" este ușor de anti
cipat. Aici se realizează, 
într-o gamă foarte variată, 
„cutiile cu minuni" — a-

EXPOZIȚIA

„20 de ani de la 
proclamarea 
Republicii"

organizată de Muzeul de 

istorie a Partidului Comu

nist, a mișcării revoluționare 

și democratice din Româ

nia, în sălile din Bulevar
dul 1 Mai, este deschisă 

după următorul program: 

marți 10—14; 16—20;

miercuri 16—20 ; joi 10— 

14 ; 16—20 ; vineri 16—20 ; 
sîmbătă 10—14 ; duminică 

8—20 ; luni închis.

Sâptămîna viitoare pe ecrane

CORIGENTA 
DOMNULUI PROFESOR 

O comedie satirică cu :
MARCEL ANGHELESCU 
ALEXANDRU GIUGARU 
GRIGORE VASILIU-BIRLIC 
DEM. RÂDULESCU 
PUIU CALINESCU

Regia : HARALAMBIE BOROȘ după un scenariu de ION 
D. SIRBU.

in alte roluri : ION MÂNU, SILVIA FULDA

PITICULUI CLIP (ora 10,00 și 
17,00). La Casa de cultură a ra
ionului „1 Mai“ : VRĂJITORUL 
DIN OZ“ (ora 10,00).

1—7 ianuarie 1968

TEATRE e CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", sala Comedia : REGINA 
DE NA VARA (ora 19,30) ; sala 
Studio : CASTILIANA (ora
19.30) . Opera Română : BOE
MA (ora 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : VĂDUVA VESE
LĂ (ora 19,30). Teatrul de Co
medie : SFINTUL (premieră — 
ora 20,00). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra", sala din Bd. 
Schitu Măgureanu r D-ALE 
CARNAVALULUI (ora 15,00) ; 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MlNIE 
(ora 20,00) ; sala Studio : SFlN- 
TUL MITICĂ BLAJINU (ora 
20,00). Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru ! PETRU RAREȘ 
(ora 19,30) ; sala Studio : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ (ora 
17,00) ; JAGUARUL ROȘU (ora 
20,00). Teatrul Giulești (în sala 
Teatrului Evreiesc de stat) : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IAR
NĂ (ora 19,30). Teatrul „Barbu 
DelavranCea" : ÎNTlLNIRE LA 
SENLIS (ora 19,30). Teatrul 
Evreiesc de stat : IVANOV 
(ora 20.00). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : 
FRAȚII KARAMAZOV (ora 
19,00). Teatrul „Ion Creangă" : 
TOATE PlNZELE SUS (ora
9.30) : CORIGENȚĂ LA DRA
GOSTE (ora 16.00). Teatrul 
„Țăndărică" : IARMAROCUL 

parate de radio și televi
zoare.

Ce ne oferă nou „Elec
tronica" în 1968 ? Pentru 
a răspunde la această în
trebare, ne-am adresat ing.

Numirea ambasadorului Republicii
Socialiste România în Siria

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Vasile Pogăceanu 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten

INFORMAȚII
Crucea Roșie a Republicii So

cialiste România a adresat Semi
lunii Roșii algeriene o telegramă 
prin care își exprimă compasiu
nea față de pagubele umane și 
materiale provocate în estul Al
geriei de ploile torențiale din ul
tima vreme.

Crucea Roșie română a acordat 
prin Semiluna Roșie algeriană un 
ajutor pentru sinistrați, constînd 
din medicamente, alimente și 
pături.

★
Ansamblul popular mongol, 

care începînd de la 25 decem
brie a întreprins un turneu prin 
mai multe orașe din țara noas

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30: 18,45; 21).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Gloria (orele 9 : 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).
Melodia (orele 9; 11.15; 13,30: 
16: 18,30; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Festival (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15 : 20.30). Modern (orele 
9,30; 11,30 : 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

REGINA DE ZĂPADĂ
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),

Mihai Alexe, directorul ge- ■ 
neral al uzinei. Uzina noas- i 
tră va construi în 1968 — |
precizează tovarășul direc
tor — 160 000 televizoare și 
385 000 radioreceptoare, rea
lizate în 18 tipovariante de | 
prezentare. Aceasta înseam- I 
nă un spor de 7 la sută la ■ 
producția globală față de 
prevederile inițiale ale pla- B 
nului cincinal și de 8 la I 
sută față de realizările a- 
nului 1967.

între noutăți se va in- | 
elude și echiparea radiore- I 
ceptoarelor și televizoare
lor cu noi componente rea
lizate cu ajutorul unor li
nii tehnologice moderne, 
date în exploatare spre 
sfîrșitul anului trecut. Este 
vorba de diferite tipuri de 
difuzoare, condensatoare 
variabile, rotactoare, trafo- 
linii, bobine de deflexie și 
altele, care pînă acum erau 
procurate din import.

(Agerpres)

țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Arabă Si
riană.

(Agerpres)

tră, a prezentat vineri seara pri
mul spectacol în Capitală.

în sala Uniunii Generale a Sin
dicatelor, artiștii oaspeți sub con
ducerea lui G. Tzerendorj, maes
tru emerit al artei, au interpretat 
cîntece și dansuri reprezentative 
pentru folclorul mongol, acompa- 
niindu-se de instrumente specific 
populare.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes. Artiștilor mongoli le-au 
fost oferite flori din partea Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă.

(Agerpres)

VIRTUOZITATEA
PASIUNII

Pe cuprinsul raionului Al- 
ba-Iulia, satul Pețelca, este 
renumit pentru bogăția și 
frumusețea dansurilor sale, 
pentru exuberanța și virtuo
zitatea cu care localnicii le 
interpretează. Tineri și vîrst- 
nici se string duminica la 
horă-n sat și joacă pînă-n 
amurg, fiecare căutînd să a- 
tragă admirația celorlalți, să 
execute figurile cele mai 
complicate și dificile.

Pețelca este, începînd din 
1950, și sediul uneia dintre 
cele mai viguroase formații 
de dansuri din regiune. Dan
satorii de aici au luat parte 
la toate cele opt ediții ale 
concursului republican dintre 
formațiile artistice de ama
tori cucerind cîteva distincții 
importante, au fost solii dan
sului hunedorean la Festivalul 
tineretului de la București, 
în urma căruia au primit in
vitația de a face un turneu 
în Polonia, iar în cadrul 
„Dialogului la distanță" au 
reprezentat regiunea Hune
doara în confruntarea cu re
giunea Cluj. După cum se 
vede, o bogată carte de vizi
tă care îți trezește imediat 
dorința de a-i cunoaște pe 
entuziaștii artiști amatori de 
aici.

Intr-una din seri m-am dus

Arta (orele 9—16 în conti
nuare 18,15; 20,30).

MANUELA
rulează la Lumina (orele 9,30;
15.45 în continuare 18.15:
20,30).

PROGRAM PENTRU COPII — 
dimineața

rulează la Doina (orele 9—10 
—11) și TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE (orele 12; 14; 
16: 18,15; 20.30).

LOANA
rulează la Union (orele 15.30; 

20,30, ora 18 — desene ani
mate ; Duminică ora 10), 

Munca (orele 16 ; 18,15;
20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Giulești (orele 10; 
15,30: 18; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Festival (orele 9; 
11.15: 13.30; 16.15: 18.45; 21). 
Excelsior (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13: 15.30; 18; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20 - luni, marți,
sîmbătă, duminică). Drumul 
sării (orele 15; 17,30; 20, du
minică ora 11), Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ALO, JAPONIA !
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18, 20,15 De la 4 Ianua
rie RĂZBUNĂTORII, (orele

Rafinăria Ploiești. Anul trecut a intrat in funcțiune o insta
lație de distilație atmosferică și in vid cu o capacitate de 
2 000 tone zilnic, care produce uleiuri speciale. în fotografie i 

vedere parțială a instalației

Foto : Agerpres

la Pețelca. O mulțime de oa
meni — copii de școală, pă
rinții lor, tineri, bătrîni cu 
funigei în plete — asistau la 
căminul cultural la repetițiile 
formației lor de dansuri. 
După cum am aflat mai tîr
ziu, situația se repetă în toa
te serile de iarnă și atunci 
cînd formația nu este angre
nată în vreun concurs. Zeci 
de tineri și vîrstnici se string 
la căminul cultural și învață 
mișcările „Haidăului". In el 
evoluează 30 de dansatori 
(amatori sînt cu mult mai 
mulți I): 10 bărbați și 20 de 
femei. O curiozitate: 20 din
tre interpreți sînt perechi atît 
pe scenă cît și... în viață: 
soț și soție. Ba mai mult.

15.30 ; 18 ; 20,15), Cosmos (o-
rele 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30). 
De la 4 ianuarie FANFAN LA 
TULIPE (orele 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30).

REPUBLICA SKID
rulează la Grivița (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Bucegl (orele 9; 
11.15; 13,30: 16: 18.15; 20.30),
Tomis (orele 9—16 în conti
nuare : 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30: 18; 20.30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20.30 — 2 și 7 ianuarie 
matineu ora 11). Lira (orele 

16; 18; 20).
AL ȘAPTELEA CONTINENT 

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Flacăra (orele 
15,30; 18; 20.30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

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

O FATĂ FERICITA
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30. duminică ora 
11), Popular (orele 15; 17; 19; 
21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). De la 4 ia
nuarie ZECE NEGRI MITI
TEI (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

Domșa Isidor dansează ală
turi de soția sa Ana și de 
fica sa Sorina, elevă în clasa 
a XI-a la liceul din Teiuș; 
Nicolae Popa se întovărășește 
în dans cu fratele său lacob, 
însoțiți, amîndoi, de neveste...

...Am părăsit satul după 
miezul nopții cînd luminile 
din case au început să fie 
sugrumate una cite una... In 
suflet ne-a rămas însă adine 
incrustată dorința de afirma
re a acestor tineri și vîrstnici 
care închină dansului o bună 
parte din timpul lor liber, 
entuziasmul și gîndul lor cu
rat de a duce mai departe 
faima artei lor.

AL. BALGRADEAN

SPARTACUȘ 
ambele serii — 
rulează la Colentina (orele 15 ; 
18,30. duminică ora 9.30).

OCOLUL
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 : 20,45).

ZOSIA
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CINE VA DESCHIDE UȘA?
rulează la Rahova (orele
15,30 ; 18 ; 20,30. Duminică ora
10,30).

13,55 — Concursul internațio
nal de sărituri cu schiurile. 
Transmisiune de la Innsbruck 
(Austria). 18,00 — Pentru noi, 
femeile. 18,30 — Pentru copii : 
Filmul de păpuși „Schiurile fer
mecate". 18,45 — Poveste de va
canță — reportaj filmat. 18,55 — 
Flori de gheață — Transmisiune 
de la patinoarul Floreasca. 20,00 
— Tele-enciclopedia. 21,00 —
Foileton umoristic „Tanța și Cos- 
tel“ de Ion Băieșu. 21,15 — Fil
mul de varietăți „Vis de iarnă".
21,45 — Film serial Evadatul 
22,35 — „Albă ca zăpada și cele 
7... interprete. Emisiune muzical- 
distractivă. 23,05 — Telejurna
lul de noapte.

;cînd EDUCATORII
•S E
® (Urmare din pag. I)

lele deranjează profesorii in-
trînd peste ei în timpul ore-

•
 lor, mai și dorm noaptea în 

clase. Dacă nu crezi întreabă-1
pe îngrijitorul școlii care 
scoate porcii dimineața, să 
aerisească locul. Și asta nu de 
azi, de ieri, ci de atîta timp. 
Nu pot să înțeleg de ce nu 
s-au luat pînă acum nici un 
fel de măsuri.

Părinții și sătenii ne-au po
vestit ore în șir fapte repro
babile pe care, zi de zi, le-au 
făcut unele cadre didactice. 
S-ar putea umple pagini în
tregi cu cele istorisite. Beții, 
bătăi, folosirea dubioasă a 
unor fonduri obținute prin 
munca elevilor prestată pe di
ferite loturi agricole, abateri 
grave de la normele de con
viețuire socială.

— S-au făcut numeroase 
reclamații, ne-a confirmat to
varășul Jugam Pavel, secre
tarul organizației de bază a 
P.C.R. a Sfatului popular din 
comună. Oamenii n-au mai 
putut suporta. Prea multe 
porcării au făcut acești doi 
dascăli. Beții și bătăi fără nu
măr, iar copiii, nu știu nici 
tabla înmulțirii. Toate sesi
zările au rămas fără nici un 
ecou. S-ar părea că organele 
de resort n-au vrut să audă 
toate acestea și să ia măsurile 
care se impuneau. Altfel, nu 
se poate explica.

— Parcă-i un făcut, ne-a 
întrerupt tovarășul I. Sonda, 
secretarul Sfatului popular 
din comună, nici un profesor 
bun nu rămîne în satul nos
tru, iar orice reclamație care 
s-a făcut n-a avut nici un re
zultat. Toate s-au lovit parcă 
de un zid de netrecut. Pe 
Stan, om slab, directorul l-a 
luat cu el la băut, ca și pe 
profesorul Emilian Moise 
(mutat în prezent director la 
o școală într-un sat vecin).

— Nu trebuie să vă mi
rați, a replicat Romulus Jur- 
ca, eu m-am și judecat cu în
vățătoarea Maria Mezinca 
cînd mi-a bătut două fete. La 
început m-a amenințat și ca
lomniat, dar n-am cedat. Pînă 
la urmă judecata mi-a dat 
dreptate și învățătoarea a 
fost condamnată să plătească 
o amendă și spezele de jude
cată. Să știți că tovarășul 
Sonda avea dreptate : nici un 
profesor bun nu rămîne în 
comuna noastră, nu se pot 
împăca cu atmosfera de la 
școală, cu directorul. Pe fie
care profesor nou venit în 
școală nu-1 lasă în pace. Anul 
acesta ne-a venit o nouă pro
fesoară, Aneta Știr. întreba
ți-o cum a primit-o?

Am stat de vorbă cu Aneta 
Știr, noua profesoară și cu 
alte cadre didactice. Toți 
ne-au vorbit despre orele nu-

ZORAȘ AL FILMULUI
(Urmare din pag. I)

și tem. In schimb, are o nu
meroasă populație intelectua
lă, mai ales estudiantină. 
Constanța, ca și Brașovul, are 
avantajul unui peisaj măreț, 
cu ceea ce Barres numea 
„peisaje lucrate de Istorie", 
In schimb, activitatea cineclu- 
biștilor și a realizatorilor cine- 
amatori e mai redusă. Dar 
Constanța, pe lîngă ves
tigii istorice, mai posedă 
și avantaje materiale, căci 
dispune de trei imense han
gare, care serveau hidroavia- 
ției, și care, cu foarte mică 
cheltuială, pot fi amenajate 
ca studiouri. Bineînțeles, ope
rațiile de „bucătărie" (mon
taj, triaj etc.) se vor face tot 
la Buftea. Dar studioul nr. 2, 
oricare i-ar fi orașul, trebuie 
totuși bine echipat cu apa
rate.

La toate acestea Buftea va 
răspunde; instalațiile noastre, 
desigur admirabile, au o ca
pacitate de producție cu mult 
mai mare decît numărul de 
filme pe care ne dă mina să 
le facem. Așa că ar fi ab
surd să mai adăugăm un al 
doilea studio cînd și cel exis
tent are de lucru mai puțin 
decît ar putea lucra. Argu- 

•UN CORN DE FLACĂRĂ
(Urmare din pag. I)

peră și dezvelește, ca o uria
șă cortină, la răstimpuri de 
o secundă-două, aspru pere- 
tele-n pîclă-al pădurii, ca 
niște coifuri stîncile, turle 
gigantice parcă, în cristali
zări de lumină și patos. Zvel
te alunecări de coloane în 
aer, cariatide cu umerii sea
ra întorși către nouri de 
unde bănuiești ca pe harpă, 
ploile, bruma-n cădere pe 
struguri, o feerie mereu în 
mișcare, un basm. O nemai
pomenită orgă a pămintului 
cîntă cu tuburi de soc și cu
cută pe maluri de aeriene 
lacuri, un hotar al pămîntu
lul de-asupra sau o punte a 
lui cu cerul, flacăra aceasta 
neodihnită, care izbucnește 
în fiecare an, toamna, în ul
timele zile ale lui octombrie, 
cu o strălucire de diamant. 
Si cine n-a auzit, toamna, 
cum crapă de must ca un pe
pene iarba, pomii cu pocnet 
de armă în frunze cum gal
beni își scutură-n văi som
noroase, fructele, cine n-a

CEA
meroase suplimentare pe care 
le fac în locul celor plecați la 
Lugoj sau ocupați cu alte 
treburi personale, despre ten
siunea neplăcută din școală, 
etc. Trei cadre didactice 
ne-au spus că la sfîrșitul lunii 
octombrie nu-și primiseră 
încă salariul pe luna septem
brie. Ba chiar, Aneta Știr, 
noua profesoară ne relata 
faptul că acuma trebuie să 
ceară bani de la părinți pen
tru a avea ce mînca.

Mai tîrziu am aflat cum s-a 
întîmplat. De obicei vine ci
neva, prieten cu directorul și 
cere de la acesta sau de la 
soția lui o sumă de bani. 
Aceștia, oameni „cumsecade", 
îi dau banii din salariile ce
lorlalte cadre didactice. Cînd 
vin ultimii profesori să-și ri
dice salariile află nu fără mi
rare că :

— Ați ajuns prea tîrziu, 
banii s-au terminat.

La salariul următor sau altă 
dată cel în drept își primește 
salariul. Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată. (Cine o fi 
semnînd în ștatele de salariu 
pentru încasarea banilor ?).

Seara, cînd stăteam de 
vorbă cu un grup de săteni, 
învățătoarea Maria Mezinca a 
dat buzna peste noi supărată 
că nu am stat de vorbă îm
preună. învățătoarea îmi re
proșa faptul că spre deose
bire de alți tovarăși veniți în 
sat pentru a cerceta diferitele 
sesizări nu am discutat mai 
întîi cu ea sau cu soțul ei. 
Aceasta mai ales că cei din 
sat „nu erau niște oameni 
culți". Astăzi, cînd numărul 
oamenilor cu carte ai satului 
crește necontenit și fiecare om 
își lărgește mereu orizontul, 
o astfel de mentalitate la un 
cadru didactic ne-a mirat. 
Mirarea noastră a crescut și 
mai mult cînd în focul discu
ției am ascultat o pledoarie 
despre metodele pedagogice 
pe care învățătoarea le folo
sea în educarea copiilor.

— Am auzit că ați între
bat și dacă se bat copiii la 
școală.

— Da. Ascultînd afirmați
ile unor părinți am vrut să 
aflăm adevărul.

— Adevărul ? Ce adevăr 
tovarășe ? Dumneata vrei să 
mă înveți pe mine cum să 
mă port cu copiii ? Pe mine 
care sînt de mai mult de 10 
ani în învățămînt ? Dacă n-ai 
știut află acum : copilul care 
nu este bătut nu învață carte. 
Asta este o metodă verificată 
de mine. Iar pentru judecata 
aia veche am plătit amenda. 
Am fost și reabilitată. De 
fapt atunci n-am vrut să vor
besc cu oamenii mei de la 
tribunal sau procuratură că 
se aranja totul încă de atunci.

A doua zi, la Spitalul uni
ficat din Lugoj, unde era in-

mentul e un sofism. Tocmai 
fiindcă are mai mult aparataj 
decît îi trebuie, e firesc ca 
pe acesta să-l mai împartă 
și cu alții...

Am avea deci două citade
le deosebite. Buftea, cu siste
mul ei de „andante cantabi
le", și studioul 2 cu alegerea 
suveran liberă a interpreților 
cu desființarea lefegismului și 
mai ales, cu participarea în
tregii bresle scriitoricești, nu 
ca astăzi, doar a scenariștilor 
principali, titulari, și a co- 
scenariștiior-asistenți — prin- 
cipali-adjuncți. Filmul e o 
artă colectivă. Cu atît mai 
original personală, cu cît e 
mai colectivă. Un film este 
povestea unei idei povestită 
de 20, 30, 40 de oii mereu 
altfel, în scurte scene, fiecare 
îmbrăcată în altă ambianță 
morală, în alt decor geogra
fic sau social, în alte circum
stanțe spirituale Aceste 30— 
40 de „unități de frumusețe" 
se pot cere întregii bresle 
scriitoricești. Se va aminti 
tema și i se va explica eloc
vent frumusețea, noutatea, 
dramatismul, fecunditatea. 
Scriitorii noștri, toți cîți exis
tă, vor participa, ca la un 
concurs, la aceste compuneri 
de scenete axate toate pe a-

auzit toate acestea nu bănu
iește poate ce dar de împli
nire rotundă poate să în
semne flacăra aceasta în pod
gorii, cornul ei lung subcar
patic aici ca un semn ; cită 
reverberație-n ea și ce sen
timent al culesului poartă, de 
ce aproape toate cîntecele 
bătrinești din podgorie în
cep cu frunză verde și con
tinuă mai toate să vorbească 
despre un foo și cu foc des
pre dragoste, de ce multe 
din metaforele populare aici 
au împrumutat nu numai 
limpezimea focului dar și 
termenul ca atare, nuantîn- 
du-I. Cu o frecventă rar în- 
tilnltă, ea apare în zilele ul
time ale lui octombrie, luna 
in toi a culesului, pe care il 
aniversează și ii prelungește 
tulbure farmecul pînă în 
simțuri : flacăra, ea, care 
stîrnește din ascunziș și vie
tățile, scutură frunza de 
viță-n viroage. și rugl- 
nește-n poiene moale ca 
un fulg Ceea ce o ex
plică și mai puternic, o 
na$te-n podgorie și mai 
frumos. Soarele în amurg se

R T Ă
temat de aproape trei săptă- 
mîni, profesorul Gheorghe 
Mezinca ne spunea :

— De ce m-a tăiat Stan nu 
știu și nici el nu știe, poate 
era supărat. Despre restul 
prostiilor pe care le spun 
oamenii din sat, nimic nu este 
adevărat. Ei, cei cu care ați 
vorbit, sînt niște hoți. Fură 
cu toții din avutul obștesc, de 
la C.A.P. Eu, ca director al 
școlii, director al căminului 
cultural și vicepreședinte al 
Sfatului popular comunal, am 
vrut să fac ordine în sat. 
Atunci toți au vrut să scape 
de mine și m-au reclamai. 
Asta-i tot. Altceva ce v-aș mai 
putea spune...

în fața unor astfel de idei 
contradictorii am căutat să 
aflăm care este adevărul și 
ne-am adresat tovarășului 
Gavrilă Mureșan, vicepre
ședinte al Sfatului popular 
raional.

— Problema cadrelor di
dactice din Sacoșul Mare a 
cunosc foarte bine deoarece 
m-am ocupat de rezolvarea 
tuturor reclamațiilor făcute. 
Toate au pornit de la faptul 
că profesorii din Sacoșul Ma
re s-au compromis barbar în 
fața oamenilor prin faptele 
lor. S-au îmbătat de multe ort 
dîndu-se în spectacol. Chiar 
și ultima bătaie a pornit tot 
de la beție, deoarece amîndoi 
Lăuseră zdravăn în ziua res
pectivă. Acum toate se vor 
termina, pe Stan îl mutăm în 
altă comună.

învățătorul Florian Stan va 
fi mutat sau nu în altă co
mună, problemele trebuie 
însă lămurite. Cu o seară 
înainte învățătoarea Maria 
Mezinca ne spunea :

— Am auzit că vreți să 
scrieți despre noi! Probabil 
că nu mai aveți ce să mai 
scrieți în ziare. Mai bine 
v-ați vedea de treabă, căci 
altfel o să mergem la raion, 
la regiune și chiar la Bucu
rești dacă e nevoie și n-o să 
vă fie bine...

Obrăznicia doamnei Me
zinca întrece, deci, orice li
mite. întrebarea este cum 
de-și permite ea să aibă astfel 
de atitudini ? Răspunsul nu 
poate fi găsit decît în tole
ranța cu care au fost privite 
de către organele raionale, 
regionale, aceste grave aba
teri. Numai un asemenea te
ren de îngăduință devenită 
ilegalitate prin mascarea in
disciplinei profesionale, acești 
oameni decăzuți moralicește 
își pot permite a sconta vic
toria „intervențiilor" lor. Cît 
despre afirmațiile privind de
lapidările celorlalți, din coo
perativă, organele în drept 
vor trebui să verifice cu amă
nunțime lucrurile. Plaga se 
pare că trece de cerdacul 
școlii.

ceeași temă. Ei vor avea pu
tința, prin bibliotecile publi
ce să afle ce scheciuri de 
acest fel au fost deja pro
puse, ca să se inspire 
sau ca să nu repete. Ma
rile firme cinematografi
ce cumpărau cu bucata 
aceste sugestii de detaliu 
care, adunate, dădeau o mag
nifică unitate temeinică fil
mului. Va fi o metodă de 
creație de maximă spontanei
tate, dar și de maxim control 
public, la dispoziția ultimului 
cetățean. Se va pune sfîrșit 
necazurilor comisiilor de sce
narii, așa cum o mulțime de 
scenariști refuzați mi le-au 
arătat plîngînd. Poate că sce
nariile lor nu erau faimoase. 
Dar rezoluțiile de respingere 
întreceau orice închipuire în 
materie de numai spun ce.

Ar fi multe de adăugat. 
Dar esențialul e că se creea
ză un al doilea oraș al filmu
lui, un al doilea Buftywood, 
un al doilea stil de gîndire și 
acțiune cinematografică. Din 
coliziunea lor, din emulația 
lor, se va vedea cate are 
dreptate; se va vedea (cred 
eu) că amîndouă pot avea 
dreptate, o dreptate egal de 
(cum să zic ?) viitoare...

retrage dincolo de muchea 
înaltă a dealului, peste pă
duri. în jos. Dar aici începe 
să se înfiripe austru! si în
cearcă molcom primele-a- 
runcări de lance peste pă
duri : îndoaie vîrful arbori
lor și aceștia dezvelesc în 
șoaptă soarele, luminind in 
întunecimea caldă de din
coace, pentru o clipă, satele 
spre încintarea dintotdeauna 
a oamenilor, spre uimirea și 
tipătui de bucurie ale copii
lor, seara cînd se întorc de 
la școală. îndoaie austrul 
de-acolo vîrfurile galbene 
ale copacilor și lasă loc soa
relui, ca printr-un ochean, 
de-asupra, să se uite în urmă 
răsare flacăra aceea și apu
ne iarăși cornul ei lung sub
carpatio, și se luminează pe 
culme spalierele, se întețește 
în viroage noaptea, tomnati
ce înmuguresc de peste dea
luri stelele și în aceste rit
mice iluminări, văzut! din 
cîmpuri, podgorenii cu ca
sele lor cu prispe și cer- 
dacuri de piatră par sfineși 
lîngă piramide tainice, de 
pază lingă cer.
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Războiul

Demonstrație Ia Geneva pentru pace in vietnam

tea de a se ajunge

din Cehoslovaciala masa

— DECLARĂ ROBERT
KENNEDY

Nasser - Feisal

în San 
Robert 

că Sta- 
înceteze 

asupra

Cehoslovacia, 
tovarășului

orice pas po- 
a pune capăt 
Vietnam.

loc dezbateri 
au participat

de stat al

Președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și regele Feisal 
al Arabiei Saudite au făcut in cursul acestei săptămini un 
schimb de mesaje in problemele referitoare la situația din 
Yemen, anunță cotidianul „Al Ahram“

Schimb de mesaje

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist

CINE ESTE DOCTORUL
• Misterioasa dispariție de la Donna Ema • Deseo 

peririle poliției braziliene

Luînd cuvîntul la o reuni
une care a avut loc 
Francisco, senatorul 
Kennedy a declarat 
tele Unite trebuie să 
bombardamentele
R.D. Vietman și să întreprin
dă măsuri pentru negocierea 
conflictului din Vietnam. 
Există posibilitatea de a se 
ajunge la masa tratativelor, 
a menționat el. Senatorul a 
declarat apoi că Statele U- 
nite au obligația morală de 
a întreprinde 
sibil pentru 
războiului din

Secretarul
S.U.A., Dean Rusie, a reafir
mat în cadrul primei sale 
conferințe de presă din a- 
cest an poziția cunoscută a 
guvernului american privind 
faptul că S.U.A. nu vor în
ceta bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord, 
pînă cînd R.D. Vietnam nu 
va accepta condițiile puse 
anterior de președintele 
Johnson.

Secretarul de stat a decla
rat că ambasadorul ameri
can în India, Chester Bow
les, a primit din partea pre
ședintelui Johnson instruc
țiuni să plece în Cambodgia 
pentru a discuta cu prințul, 
Norodom Sianuk probleme 
privind independența, neu
tralitatea și integritatea te
ritorială a Cambodgiei.

PRAGA 5 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite :

între 3—5 ianuarie 1968 a 
avut loc plenara Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslova
cia, în cadrul căreia s-a con
tinuat analizarea problemelor, 
a căror dezbatere a început 
în plenara din decembrie. în 
conformitate cu concluziile 
celui de-al XlII-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia și cu 
tezele „Cu privire la situația 
și rolul partidului în etapa 
actuală de dezvoltare a socie
tății noastre socialiste", adop
tate de plenara din octombrie, 
Comitetul Central a analizat 
problemele principale ale ro
lului conducător al partidului, 
ridicarea caracterului activ și 
eficient al muncii de partid.

Comitetul Central a subli
niat că principalul conținut 
al politicii actuale a partidu
lui trebuie să fie unirea între
gului popor cehoslovac, în 
scopul asigurării dezvoltării 
viitoare a societății socialiste.

Comitetul Central a analizat 
situația actuală din partid și 
a arătat lipsurile existente în 
metodele și stilul de muncă 
din sinul conducerii de partid 
și în aplicarea concretă a 
principiului centralismului de
mocratic și a democrației in
terne de partid.

Pe marginea acestor proble
me au avut 
largi, la care 
marea majoritate a membri
lor și membrilor supleanți ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din 
pe baza cererii 
Antonin Novotny — președin
te al Republicii Socialiste 
Cehoslovace — a hotărît să-1

elibereze din funcția de prim- 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia.

Plenara a exprimat recu
noștință pentru activitatea pe 
care a depus-o tovarășul 
Antonin Novotny în funcția 
de prim-secretar al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia, în fo
losul partidului și al republi
cii.

Apoi Comitetul Central a 
ales în unanimitate în funcția 
de prim-secretar al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia pe to
varășul Alexander Dubcek, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia, care 
pînă în prezent a îndeplinit 
funcția de prim-secretar al 
C. C. al P. C. din Slovacia.

Comitetul Central a hotărît 
să aleagă suplimentar în com
ponența Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia pe tova
rășii Jan Pilier, ministru ad
junct al industriei grele, Jozef 
Spacek, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid din 
Moravia de sud, Emil Rigo, pre
ședintele Comitetului de partid 
de la Combinatul metalurgic 
din Kosice și Jozef Boruvka, 
președintele cooperativei agri
cole unice din satul Dolany.

în încheierea Comunicatului 
se subliniază că toate măsurile 
luate de Comitetul Central sînt 
îndreptate spre întărirea Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia și a Republicii Socialiste 
Cehoslovace și au drept scop : 
întărirea unității partidului și 
conducerii sale, respectarea cu 
strictețe a normelor leniniste 
ale muncii de partid, intensi
ficarea activității partidului, și 
pe această cale înfăptuirea de
plină a sarcinilor puse de Con
gresul al XlII-lea, precum și 
crearea premiselor pentru pre
gătirea corespunzătoare a Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui. Lucrările Plenarei Comi
tetului Central al P.C. din Ce
hoslovacia s-au încheiat în spi
ritul coeziunii și deplinei uni
tăți.

La sediul C.E.E. de la Bruxelles și la fastuosul restaurant al 
hotelului „Amigo“ unde se desfășoară de obicei agapele inalți- 
lor funcționari ai Executivului Pieței comune, optimismul nu 
este actualmente la modă. 1968 a început sub imperiul multor 
semne de întrebare, în umbra vetoului francez asupra negocie
rilor legate de aderarea britanică.

Primul semn de întrebare se referă la apropiata sesiune mi
nisterială. Ce se va întîmpla ? Vor repeta reprezentanții Bene- 
luxului (susținătorii cei mai activi ai primirii Angliei in C.E.E.) 
practica „boicotului tăcerii1' care a blocat ultimele două ședințe 
ale precedentei sesiuni ? Chestiunea e de proporții, fiindcă a- 
genda comunitară este in acest an mai'încărcată ca oricind și 
problemele de rezolvat, dintre cele mai importante pentru evo
luția C.E.E. E suficient să amintim definitivarea finanțării Pie
ței comune agricole, reînnoirea asocierii fostelor colonii fran
ceze, cooperarea științifică și tehnologică. Unii observatori re
levă că o asemenea agendă permite, teoretic, presiuni asupra 
Parisului, interesat în cel mai înalt grad în avantajele prele
vărilor financiare ale Pieței comune agricole și în reînnoirea a- 
cordurilor de care beneficiază în prezent vechile posesiuni 
franceze din Africa. Cei mai mulți comentatori din capitalele 
„celor șase" opinează însă că agenda de înfruntat e prea im
portantă, că o stagnare a C.E.E. n-ar avantaja pe nici unul din 
parteneri și că, în consecință, așa cum remarca la Bonn purtă
torul de cuvînt al guvernului vest-german „nu sînt de așteptat 
drame și crize".

Ceea ce nu înseamnă însă că tensiunea și încordările ar fi 
excluse. Un indiciu edificator în acest sens ni-1 oferă la acest 
început de an ceea ce presa belgiană denumește „războiul co
menzilor" și presa franceză „micile represalii belgiene".

In februarie 1967 Belgia și-a manifestat interesul pentru achi
ziționarea unui număr de 106 bombardiere de vînătoare fran
ceze „Mirage III" pentru a înlocui actualele aparate americane 
„Starfighter" și „Thundersteack" din dotarea aviației belgiene. 
Tratativele vizînd importanta comandă în valoare de 600 mili
oane franci s-au prelungit în tot cursul anului trecut. Acum, mi
nistrul de externe belgian Harmel a întrerupt brusc aceste tra
tative. La Bruxelles s-a lăsat să se înțeleagă că vor fi achizițio
nate avioane americane de tip „Northrop" (deși sînt mai scum
pe decît „Mirage III" și cu toate că Parisul se oferise să pla
seze în industria belgiană comenzi acoperind 70 la sută din va
loarea achiziției de avioane)

In același timp, in capitala belgiană s-au anunțat două opțiuni 
de tendință similară.

PBIMA : a fost respinsă oferta franceză de livrare a 300 de 
tancuri „AMX-30", în valoare de 350 milioane franci, optîn- 
du-se pentru achiziționarea a 334 tancuri vest-germane „Leo- 
pard".

A DOUA : s-a hotărît adoptarea sistemului de televiziune în 
culori vest-german P.A.L., respingîndu-se sistemul francez 
S.E.C.A.M. (deși în mod normal, Parisul ar fi avut aici cele mai 
mari șanse dat fiind că jumătate din populația Belgiei, de limbă 
franceză, poate recepționa direct, fără translație, programul 
francez în culori).

Evident „războiul comenzilor" trebuie privit în limitele și 
semnificația lui reală. Acest episod vine însă să ateste că înfrun
tările de poziții în chestiunea aderării Britaniei, înfruntări care 
reflectă ciocniri de interese în sinul „celor șase", creează noi 
surse de încordare în Piața comună.

In statul Santa Catarina, din sudul Braziliei, s-a înregistrat, în 
primele zile ale anului, o dispariție misterioasă : un medic, specia
list dermatolog cu faimă din regiune, a dispărut din localitatea 
Donna Ema.

Această dispariție a provo
cat senzație în rindurile popu
lației, deoarece doctorul ,,L“, 
— cum era cunoscut — avuse
se de ani de zile o comporta
re mai mult decît binevoitoa
re. Acestor regrete li s-au a- 
dăugat însă și inevitabilele 
cercetări ale poliției, care nu 
a izbutit încă să dezlege mis
terul, dar înaintează pe o 
pistă capabilă să producă sen
zație în întreaga lume : este 
oare doctorul „L“ una și ace
eași persoană 
lagărele naziste, 
gele ?

Confruntarea 
găsite în casa 
trăia la Donna
puse în circulație pentru 
mărirea criminalului de 
boi indică existența unui stra
bism ocular și a unei confor
mații dentare asemănătoare. 
Poliția braziliană deține însă 
și date suplimentare, ținjnd

cu călăul din 
medicul Men-

fotografiilor 
izolată, unde 

Ema, cu cele 
ur- 

râz-

seama că a început cercetări
le asupra dispariței doctorului 
„L“ imediat după ce săptămî- 
nalul „Sunday Times" a 
publicat declarațiile fostu
lui membru al partidului 
național-socialist, Erick Karl 
Wiedvald, în legătură cu pre
zența lui Martin Bormann în 
Brazilia. Se pare că misterio
sul „L“ a preferat să se facă 
nevăzut înainte ca indiciile 
urmăritorilor să ajungă pînă 
la Donna Ema...

Presa braziliană a semnalat 
că în întreaga regiune Guayra, 
situată în valea Itajay, și-au 
găsit adăpost numeroși naziști 
care s-au refugiat pentru a 
scăpa să fie trași la răspunde
re, ceea ce întărește bănuieli
le că „L“ ar putea fi intr-a
devăr Mengele.

...Pătrunzînd în casa docto
rului „L“, polițiștii brazilieni 
au găsit, potrivit relatărilor 
presei locale, „o farmacie 
pletă cu medicamente

com- 
pen-

tratamentul bolilor de 
ceea ce presupune

tru 
piele", 
că pe lingă atitudinea ca
ritabilă pentru bolnavii din 
regiune, 
au fost folosite pentru deghi
zarea proprie și, eventual, și a 
altor criminali de război. De 
asemenea, în casă s-a găsit un 
pian vechi, 
germană 
in limba 
rea casei 
germană, 
Klein, și 
lor brazilieni că în timpul ce
lui de-al doilea război mondi
al a lucrat la Institutul,,Her
man Goering" și în lagărul de 
concentrare de la Belsen. Ea 
a depus sub jurămînt mărturie 
că nu l-a intiinit in viața ei 
nici pe Martin Bormann, nici 
pe doctorul Mengele, și ur
mează acum să se stabilească 
dacă a mințit sau nu. După 
cum este plauzibil ca nici ea 
să nu fi știut în slujba cui a 
fost, pînă Ia dispariția docto
rului „L“.

ce

aceste medicamente

de proveniență 
și mai multe cărți 
germană. îngrijitoa- 
este și ea de origină 
se numește Natalia 
a declarat polițiști-

Z. F,
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„Un an de muncă foarte Ultimele știri

intensă
Cuvîntarea premierului Fidel Castro

HAVANA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : După cum s-a a- 
nuntat, la mitingul din Piața 
Revoluției din Havana, cu pri
lejul aniversării revoluției, a 
luat cuvîntul primul ministru 
Fidel Castro. „Cea de-a IX-a 
aniversare — a spus Fidel Cas
tro — are 
momentele 
revoluției, 
luptă și de muncă al poporului 
a atins punctul său cel mai 
înalt, pentru a începe un nou 
an care, fără îndoială, va fi un 
an de muncă foarte intensă". 
Anul 1968, a adăugat el, „va fi 
unul din anii în care va trebui 
să realizăm cel mai mare efort 
constructiv, va fi unul din 
cei mai grei ai revoluției, 
în același timp, va fi unul 
anii care ne va permite 
privim cu mai mult optimism 
spre viitor. în acest an va tre-

un mare 
muncii, 

care 
am-
larg 
tă- -J

loc într-unul din 
cele mai mărețe ale 
cînd spiritul de

anii 
dar, 
din 
să

Groote Shuur
• CE INDICĂ BULETINUL

® Republicanii au respins ofensiva regalistă 
& Declarațiile purtătorului de cuvînt al RÂU

Potrivit agenției U.P.I., la 
Cairo și Ryad nu a fost dezvă
luit conținutul mesajelor, dar se 
apreciază că ele exprimă pozi
țiile guvernelor celor două țări 
față de situația din Republica A- 
rabă Yemen, unde în prezent au 
loc lupte violente între armatele 
republicane și elemente regalis
te infiltrate pe teritoriul Yeme
nului.

După cum s-a mai anunțat, la 
cclnferința arabă la nivel înalt 
de la Khartum, între R.A.U. și A- 
rabia Saudită a intervenit un a- 

■ cord pentru reglementarea si
tuației din Yemen. Acordul stipu
lează retragerea trupelor egiptene 
din Yemen și sistarea oricărui a- 
jutor militar și financiar acordat 
de Arabia Saudită elementelor 
regaliste. La Cairo și Sanaa s-a 
anunțat că operațiunile de retra
gere a trupelor egiptene din Ye
men au fost terminate în a doua 
jumătate a lunii decembrie 1967. 
Din declarațiile guvernului Re
publicii Arabe Y’emen și relatări
le agențiilor de presă reiese că 
autoritățile din Arabia Saudită 
acordă însă în continuare sprijin 
material și financiar elementelor 
regaliste a căror activitate împo
triva regimului republican de la 
Sanaa s-a intensificat îndeosebi 
după terminarea operațiunilor de 
retragere a trupelor egiptene din 
Yemen. Lupte deosebit de vio
lente au avut loc în ultimele două 
săptămîni în jurul capitalei repu
blicane. Agențiile de presă, ci

tînd declarații ale oficialităților 
de la Sanaa, relatează că armata 
republicană a respins ofensiva u- 
nităților elementelor 
proyocînd inamicului 
însemnate în oameni și 
de luptai

La Havana s-au deschis 
joi seara lucrările Congresu
lui internațional al intelectua
lilor la care sînt prezenți 440 
delegați, scriitori, artiști, pro
fesori, oameni de știință și 
cultură din 66 de țări. Din 
România participă un grup 
de oameni de știință, artiști 
și scriitori condus de acad. 
Remus Răduleț, vicepreședin
te al Academiei Republicii 
Socialiste România.

regaliste, 
pierderi 

materiale

îmbună-'„Situația, noastră se 
tățește considerabil", a declarat 
într-o cuvîntare transmisă de pos
tul de radio Sanaa, primul minis- 
tru al guvernului republican ye- 
menit, Hasșăn El Amry. El a 
subliniat capacitatea poporului 
vemenit și a..forțelor sale armate 
de a nimici elementele regaliste 
și pe mercenarii care le slujesc.

In conferința săptămînală de 
presă, Hassan El Zayat, purtăto
rul de cuvînt oficial al guvernu
lui R.A.U., a declarat că guver
nul R.A.U. dorește să fie deblo
cate navele prinse în Canalul de 
Suez la izbucnirea ostilităților din 
iunie 1967, dar Israelul. este cel 
care se opune acestei operațiuni, 
cerînd ca 
tă numai 
presă a 
Tel Aviv. 
ta ideea ca 
să fie efectuată sub supraveghe
rea O.N.U., organismul Canalului 
fiind pe deplin capabil să o facă. 
Noi nu urmărim nici un fel de o- 
biectiv politic prin deblocarea 
navelor, a declarat în continuare 
Zayat.

că să fie făcu- 
cu aprobarea ex- 

guvernului de la 
R.A.U. nu va accep- 
deblocarea Canalului

I
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Notă sovietică
adresată S.U.A.

R. D. GERMANA. Noi construcții la Dresda

WASHINGTON 5 (Ager- 
pres). — La 4 ianuarie, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A., A- 
natoli Dobrînin, a înmînat din 
însărcinarea guvernului sovie
tic, secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, o notă de 
protest, în care se arată că la 
4 ianuarie, în timpul bombar
dării portului nord-vietnamez 
Haifong de către avioane mili
tare ale S.U.A., o bombă a lo
vit motonava sovietică „Peres- 
lavli-Zalesski" care transporta 
alimente pentru populația R. 
D. Vietnam. Nava a suferit a- 
varii serioase : au fost scoase 
din funcțiune mașinile, a fost 
distrusă pupa, în corpul navei 
s-au făcut spărturi.

Guvernul sovietic, se spune 
în notă, cere guvernului ame
rican pedepsirea persoanelor 
responsabile de acest atac și 
adoptarea unor măsuri urgen
te și eficiente pentru a nu se 
admite repetarea unor astfel 
de acțiuni. „Avînd în vedere 
situația care se creează, orga
nele sovietice corespunzătoare 
vor fi nevoite să ia măsuri 
pentru asigurarea securității 
navelor sovietice care se de
plasează spre R. D. Vietnam".

I
II

bui să înregistrăm 
progres în organizarea 
în folosirea resurselor de 
dispunem, în dezvoltarea 
plă a producției".

Vorbitorul s-a referit pe 
la dezvoltarea economică a
rii : construirea de noi centrale 
termoelectrice, sporirea numă
rului de tractoare în agricultu
ră. achiziționarea de nave pen
tru marina comercială și de 
pescuit, de autobuze, camioane, 
buldozere, de intrarea în func
țiune a noii linii de ciment etc. 
Aceasta — a subliniat vorbito
rul — a dus la o mare crește
re a consumului și necesităților 
de combustibil lichid. In timp 
ce necesitățile au crescut cu 8 
la sută, importul de combustibil 
a crescut numai cu 2 la sută. 
Fidel Castro a spus că Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Cu
ba a adoptat o serie de mă
suri care prevăd, pe de-o parte 
un control sever asupra folosi
rii combustibilului și mijloace
lor de transport auto, iar pe ue 
altă parte, raționalizarea consu
mului de benzină la autoturis
mele particulare.

Referindu-se la comerțul ex
terior, vorbitorul a subliniat că 
„în cultivarea trestiei de zahăr 
nimeni nu poate să întreacă 
Cuba. în același timp, sîntem 
mari producători de carne pen
tru piața mondială, iar în vii
tor vom fi mari producători de 
fructe tropicale, cafea. bana
ne, ananas".

în continuare, primul minis
tru s-a ocupat de problemele e- 
ducatiei și învățămîntului, for
mării de cadre de tehnicieni, 
medici, ingineri, de reglementa
rea serviciului militar obligato
riu, de pregătirea militară care 
se va desfășura în cadrul șco
lilor de băieți și de fete.

Vorbind apoi despre lupta po
porului vietnamez, Fidel Cas
tro a spus : „Acest popor a știut 
să fie la înălțimea glorioasei 
sale misiuni. El a oferit tuturor 
popoarelor lumii și în special 
poporului nostru un neuitat, 
grandios și fecund exemplu."

Cuba va duce mai departe, 
fără nici un fel de șovăire, poli
tica sa internaționalistă. de so
lidaritate cu mișcarea revolu
ționară din întreaga lume. Ta
ra noastră va aprofunda ideile 
sale revoluționare, a spus Fidel 
Castro, își va menține trăsătu- s 
ra ei proprie, rezultat al expe- | 
rienței istoriei sale, iar în ideo- g 
logie — propriul ei criteriu, cea B 
mai absolută independentă, pro- = 
priul ei drum, elaborat de po- g 
porul nostru, de experiența £ 
noastră și în conformitate cu g 
sarcinile noastre. S
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MEDICAL • UN MANDAT 
DE ARESTARE PENTR”

x~
MACKENZIE

• „Pacientul Philiph Blaiberg 
se află într-o stare oarecum eu
forică și declară că totul este 
minunat". Cu aceste cuvinte și-a 
început declarația profesorul 
Barnard în fața ziariștilor. A- 
ceastă stare, a precizat celebrul 
chirurg de la Capetown s-ar 
datora, între altele, efectelor pro
duse de medicamentele imuno- 
supresive și în special a cortizo
nului. Profesorul Barnard a 
menționat că acest tratament nu 
a fost efectuat de la început a- 
supra pacientului Blaiberg pen
tru a nu se repeta eroarea co
misă cu Louis Vashkansky că
ruia un asemenea procedeu îm
potriva efectului de „respingere" 
a grefei s-a aplicat prea w ‘re- 
me.

Totodată, menționează agenția 
France Presse, pînă în prezent, 
după cît se știe, Philiph Blaiberg 
nu a fost supus unui tratament 
cu radiații cobalt — terapeutică 
utilizată în cazul lui Louis Was- 
hkansky. In buletinul medical al 
spitalului „Groote Shuur" se 
precizează că starea pacientului 
este foarte satisfăcătoare, are un 
puls regulat, tensiunea puțin mai 
ridicată decît normal pentru un 
om de vîrsta lui iar inima îi fun
cționează normal. Dacă totul va 
merge bine, Philiph Blaiberg va 
fi în două sau trei luni complect 
ameliorat. El nu va putea să 
practice nici un fel de sport. 
Pacientul va fi însă în stare săPacientul va fi însă 
conducă o mașină.

• Fotoreporterul Dori Mac
kenzie, care travestit în student 
in medicină reușise să pătrundă 
în sala de operații a spitalului 
„Groote Shuur" în momentul în
ceperii operației de transplan
tare a inimii, a dispărut, pose- 
dînd fotografii care ar putea va
lora milioane. După cum s-a mai 
anunțat, un tribunal din Cape
town, sesizat de Societatea a- 
mericană de televiziune N.B.C., 
care are dreptul în exclusivitate 
de a filma, a emis un mandat 
de arestare împotriva lui Don 
Mackenzie. Potrivit ultimelor 
informații transmise de agențiile 
de presă, Don Mackenzie nu a 
putut fi prins și nu este exclus 
să fi reușit să părăsească Re
publica Sud-Africană.

• LA 5 ianuarie, la Ber
lin a fost deschisă într-un 
cadru festiv o expoziție a 
cărții românești, cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a 
proclamării republicii. La 
deschidere au participat 
Klaus Gysi, ministrul cultu
rii și numeroase personali
tăți ale vieții culturale din 
R.D. Germană, ziariști, re
prezentanți ai corpului di
plomatic, acreditați în K.D.G. 
A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România, la Berlin, 
Nicolae Ghenea.

a continuat să cadă în cursul 
zilei de joi în cea mai mare 
parte a Angliei, blocînd căile 
rutiere și perturbînd traficul a- 
erian. Convoaie de mașini au 
fost înzăpezite.

In nordul Italiei, ninsoarea a 
fost urmată de un puternic frig, 
care a făcut chiar victime. La 
Milano și Padova, unde termo
metrul a indicat minus 8 gra
de, trei persoane au murit din 
cauza temperaturii scăzute.

care pe întreg cuprinsul insulei, 
cu excepția cartierului turc din 
Nicosia", a declarat joi seara pre
ședintele Makarios, după o reu
niune a cabinetului său.

Președintele a precizat că ci- 
prioții turci vor beneficia de o li
bertate totală de mișcare, în afa
ră de cartierul turc din Nicosia, 
unde este instalat sediul adminis
trației provizorii a ciprioților 
turci.

miciliat în statul 
care, după cum 
mă în anturajul 
lui Garrison, s-ar 
lele trecute la Dallas, 
care nu a fost menționat de Co
misia Warren printre martorii 
dramei, ar putea fi în posesia 
unor informații utile despre 
conspiratori și despre organiza
rea complotului, a declarat Ri
chard Burnes, procurorul ad
junct din New Orleans.

Oklahoma, 
se afir- 

procuroru- 
fi aflat zi- 

Hicks,

• LA Londra s-a anunțat că 
comandantul Bill Leslie King, in 
vîrstă de 55 de ani, intenționea
ză să bată recordul obținut de 
navigatorul solitar Francis 
Chichester, făcînd o călătorie in 
jurul lumii fără escală.

Pregătirile pentru noua călă
torie temerară, care va fi patro
nată de grupul de presă britanic 
Beaverbrook, au și început. Yah- 
tul „Galway Blazer — 
bordul căruia King va 
călătoria sa, se află în 
construcție la șantierele 
Souters, iar lansarea sa 
va avea loc la începutul 
aprilie.

CADRELE DIDAC
TICE DIN CHICAGO

AMENINȚA 
CU GREVA

11", la 
efectua 

curs de 
navale 

la apă 
lunii satis-

• HAROLD WILSON, pri
mul ministru al Marii Britanii, 
va face o vizită oficială în 
U.R.S.S., între 22 și 24 ianuarie 
a.c., anunță agenția TASS.

Invitația de a vizita U.R.S.S. 
ca oaspete al guvernului sovie
tic, a fost făcută premierului en
glez de Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în timpul vizitei în 
Marea Britariie, în februarie 
1967.
• IN unele țări vest-europe- 

ne, iarna devine din ce în ce 
mai aspră. Agenția Reuter re
latează că lapovita și ninsoarea

® ÎNTREVEDERE
• O DECLARAȚIE
A PREȘEDINTELUI

MAKARIOS
• i CU toate că ciprioții turci au 

hotărît să instaleze o administra
ție provizorie a comunității lor, 
guvernul cipriot, conform politi
cii sale de a restabili condiții 
normale în Cipru, intenționează 
să extindă, începînd de săptămî- 
na viitoare, măsurile de pacifi-

• AGENJIA TANIUG trans
mite că președintele Vocei E- 
xecutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mika Șpiliak, va face 
la 8 ianuarie o vizită oficială în 
Italia, la invitația premierului 
italian Aldo Moro. El va fi în
soțit de secretarul de stat pen
tru afacerile externe, Marko 
Nikezici.

• PROCURORUL Jim Garri
son din New Orleans a citat un 
nou martor în cadrul anchetei 
pe care o desfășoară asupra îm
prejurărilor asasinării preșe
dintelui John Kennedy. Este 
vorba de James Hicks, do-

• ACȚIUNILE revendica
tive ale celor 120 000 func
ționari de la băncile italiene 
s-au încheiat cu succesul 
greviștilor. Institutele de cre
dit au încheiat un acord cu 
organizațiile sindicale pe ra
mură, prevăzînd înnoirea 
contractului colectiv de mun
că pe scară națională, care a 
expirat. Prin contract se sta
bilește o sporire a salariilor 
funcționarilor, în medie cu 7 
la sută în următorii doi ani.

U THANT
ESHKOL

• PRIMUL ministru al Izrae- 
lului, Levi Eshkol, a avut o în
trevedere cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Convorbi
rea care a durat 40 de minute 
s-a referit în primul rînd la 
misiunea reprezentantului spe
cial al lui U Thant în Orientul 
Mijlociu, Gunnar Jarring.

Eshkol a fost însoțit de amba
sadorul Izraelului la O.N.U., Gi
deon Rafael și de alte persoane.

Sindicatul cadrelor didac
tice din Chicago a lansat un 
apel la grevă pentru săptă- 
mîna viitoare în cazul în care 
municipalitatea nu va
face cererile de sporire a sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de învățămînt din a- 
cest mare oraș industrial ame
rican. Președintele sindicatu
lui, John Desmond, a decla
rat că nici o măsură de inti
midare nu va determina anu
larea hotărîrii luate. Sîntem 
hotărîți, a spus el, să conti
nuăm greva atît cit va fi ne
voie dacă pînă la declararea 
ei nu se va ajunge la nici un 
acord.

In prezent, au loc tratative 
pentru a se evita declararea 
grevei. O grevă similară a 
avut loc în noiembrie în ora
șul New York,
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