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Ieri s-a consumat inaugu
rarea unui trimestru de școa
lă, pentru prefigurarea că
ruia am solicitat cuvîntul 
unui director de liceu — to
varășul Victor I. Iliescu, 
rectorul Liceului „Gh. 
zăr" din. Capitală.

— Tovarășe director,
tem siguri că n-o să vă su
părări dacă începem cu o 
întrebare mai neobișnuită 
pentru un început. Știm că 
trimestrul I transmite celui 
de-al doilea o zestre destul 
de însemnată în rezultate 
pozitive. Totuși, am constatat 
că în unele școli o bună 
parte din trimestru a domnit 
o oarecare acalmie. Nu vrem 
să se înțeleagă că am pleda 
pentru o activitate agitată, 
într-o permanentă stare de 
alarmă, făcută cu nervozi
tate, dar credem că o liniște 
prea accentuată încurajează 
munca în salturi.

— Știu că uneori se supra
solicită ideea că trimestrul I 
este un trimestru mai mult 
de acomodare și aclimatizare. 
Există, e drept, în această 
idee un sîmbure de adevăr, 
dar se abuzează uneori prea 
mult de ea, se pun prea 
multe speranțe în pers
pectiva care există de a „re
para" unele rezultate nesa
tisfăcătoare din primul tri
mestru în următoarele.

Noi ridiculizăm salturile a- 
cestea spectaculoase și pe cei 
care le practică. Nu ni se par 
deloc normale creșterile pro
centuale de la un trimestru 

■ la altul cu șapte sau opt 
puncte în ceea ce privește 
promovabilitatea, cu toate 
că aceste creșteri pot ieși

mai pregnant în evidență si 
semnifica aparent o îmbună
tățire a activității. Cred, 
însă, că aceste creșteri dove
desc, de fapt, slăbiciunile u- 
nui colectiv școlar, 
liceului nostru de 
mestru la altul 
procentuale de 
sînt cuprinse între 
și un punct și jumătate. La 
un moment dat ne-am sesi
zat de o asemenea creștere 
minimă; gîndeam noi că 
sîntern prea statici în rezul
tate. Adevărat este însă că 
tocmai asemenea rezultate 
sînt firești și durabile. Sal
turile spectaculoase, cred 
au consecințe negative în 
tivitatea elevilor. Destul 
mulți elevi sînt tentați 
neglijeze învățătura tocmai 
datorită faptului că înțeleg 
greșit strădania profesorilor 
de a obține un procent de

-. In cadrul 
la un tri- 
creșterile 

promovați 
! un punct.
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Iată că și SIR STAN
LEY ROUS, președintele celui 
mai mare for internațional al 
fotbalului — F.I.F.A. — cere 
ca arbitrii să fie înzestrați cu 
puteri mult sporite pentru a 
Îiune capăt violențelor cu pri- 
ejul meciurilor de fotbal. El 

recomandă ca comisia execu
tară a F.I.F.A. să adopte ime
diat un memorandum în acest 
scop pentru a-1 adresa tuturor
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Adunările de dezbatere a sarcinilor de plan pe 

1968, care se desfășoară în întreprinderi, constituie 
un prilej de trecere în revistă a experienței dobîn- £ 
dite de-a lungul unui an recent încheiat, de a 
stabili căile și metodele care să asigure înfăptui- 
rea exemplară a măsurilor adoptate de Conferința 
Națională a P.C.R. Alături de muncitorii vîrstnici, 
tinerii își spun cuvîntul, se angajează să nu pre- 
cupețească eforturile pentru a ridica tot mai sus 
prestigiul mărcii fabricii. Propunerile lor se pot 
sintetiza în interesul acordat organizării muncii, 
grija pentru avutul obștesc, în preocuparea pentru w 
permanenta lor pregătire profesională.

„Electromagnetica" 
din Capitală se află 
în plin proces de re
înnoire. Am ales în 
locul vorbelor o ci
fră suficient de edi
ficatoare — o jumă
tate de miliard de lei 
investiții 
cincinal, 
schele se 
viitoarele 
derne. în 
put de an se lucrea
ză intens. însuflețiți 
de măsurile adoptate 
la Conferința Națio
nală a P.C.R. oame
nii se consultă, chib- 
zuiesc, fac propuneri.

în acest 
De după 
conturează 
hale mo- 
acest înce-

Imaginea completă 
am avut-o, partici- 
pînd la dezbaterea A 
cifrelor de plan pe “ 
acest an în secția 
sculerie, vioara întîi 
cum i se spune, pen- W 
tru că, într-un sens, 
aici se face primul 
pas spre producția & 
propriu zisă. Ii ascul
tam pe vorbitori, le 
notam propunerile, A 
(numărul a fost im- 
presionant) distîn- 
gînd în mod deosebit £

LIDIA POPESCU W

(Continuare a
în pag. a Il-a) ”

ASEARĂ LA CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

— o 
un-

Ieri după-amlază, podul de al
tădată al Casei de cultură a 
studenților din București a pri
mit, pentru prima oară, trans
figurat, oaspeții artei. O sută 
de cuburi așteptau o sută de 
prieteni ai pasiunii și entuzias
mului. Recuzita fostei debarale 
a fost lichidată și înlocuită cu... 
nimic. Spațiu liber, fără sce
nă. fără accesoriile și utilarea 
obișnuită localelor teatrale. Tn 
loc de stal, loji, balcoane 
sută de cuburi. Se joacă
deva, pe unul sau altul din spa
țiile libere dintre ele. Autorii 
.metamorfozei — „artiști" 
jur de douăzeci de ani, cu 
experiență de cîtcva luni, 
o instrucție realizată într-un 
nic „local" — podul Casei 
cultură, de către un unic „1 
dagog" — studenta Magda Bor- 
deianu (de la I.A.T.C. — anul 
IV teatru-regle).

Un „cupă" alăturînd fragmen
te din lucrări inedite dă pre
mierei inaugurale a micului 
teatru caracterul unul act de 
personalitate culturală, anunță 
intenția de a căuta drumuri 
proprii, în conformitate cu un 
program propriu, necalchiat du
pă cel al vreunei alte instituții 
teatrale, dictat de aspirațiile și 
posibilitățile proprii acestui 
colectiv.- Un început curajos, 
vorbind despre un volum im
portant de eforturi deja con
sumate șl de succese, nespecta- 
culoase, dar desigur foarte 
mari. (Un reportaj detaliat a- 
supra acestui teatru studențesc 
citiți în numărul nostru de du
minică).

în 
o 

cu 
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de 
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L G.

arbitrilor. Din contextul aces
tuia reiese că arbitrii vor fi 
autorizați să expulzeze fără 
vreun preaviz orice jucător 
care ar răspunde printr-o gre
șeală la o greșeală sau care 
i-ar scuipa pe adversari sau 
pe oficiali. O asemenea con
duită ar fi considerată ca acte 
de violență iar cel vinovat ur
mează să fie scos afară de pc 
teren fără vreun avertisment 
prealabil. Sir Stanley Rous 
propune, de asemenea, că 
dacă unul sau mai mulți ju
cători se opun fizicește oficia
lilor — respectiv arbitrilor — 
sau contestă deciziile lor, me
ciul să fie anulat iar dacă a- 
cesta face parte dintr-o com
petiție oficială, echipa răspun
zătoare, care a comis actele 
respective, să fie eliminată din 
această competiție.

(Continuare în pag. a V-a)
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ROMANEȘTI 
DE PRESTIGIU

• ROMANIA — CEHO
SLOVACIA (C. M. STU
DENȚESC DE HAND
BAL) 18—12.

• DINAMO BUCUREȘTI 
— OLYMPIA LJUBLJA
NA („CUPA CUPELOR"} 
100—84.

LA MARGINEA SATULUI

Agenția France Presse, 
într-unul din comunica
te, se referea la contri
buția pe care doi savanți 
români au adus-o în 
problema „substanțelor 
antinutritive" de care 
s-a condus colectivul me
dicilor de la „Groote 
Shuur" cînd a alcătuit 
regimul alimentar al 
pacienților cărora li s-a 
aplicat operația de gre
fare a inimii.

ÎN LEGĂTURA CU A- 
CEASTA PROF. DR. 
DOCENT IANCU GON- 
TEA A RĂSPUNS U- 
NEI ÎNTREBĂRI PUSA 
DE ZIARUL NOSTRU.

Cum credeți că s-a ajuns 
ca la Groote Schuur să se 
folosească la alcătuirea re
țetei de alimentație a paci- 
enților cu inimă grefată 
contribuția cercetărilor dum
neavoastră ?

ANCHETA

NOASTRA ADAPTAREA PROFESIONALA
• Ce probleme impor

tante din viața dumnea
voastră considerați că sint 
nerezolvate 7

• Care din acestea de
pind de întreprinderea la 
care lucrați și care de
pind de alți factori 7
• Cum rezolvați proble

ma 
cont propriu sau la canti
nă ? Cum apreciați canti
na la care serviți masa 7 
Ce posibilități vă oferă 
orașul în acest sens 7

• Cum ați vedea orga-

hranei zilnice : pe

nizarea unor evenimente 
din viața dumneavoastră ? 
(Căsătorie, diferite ani
versări etc.) 7 Cum ar tre
bui să se manifeste pre
zența colectivului la aces
tea 7
Chestionarul acestei anchete 

a fost difuzat de către repor
teri în cele mai mari între- 
?rinderi din orașul Oradea, 
nainte de comentarea lor, 

mai întîi, o sumară statistică. 
287 de tineri din orașul O- 
radea, cei mai mulți absol
venți ai școlilor profesio-

nale, ne-au încredințat fră- 
mîntările lor. 134, într-un fel 
sau altul, nu au rezolvată 
problema locuinței (unii sînt 
navetiști, alții închiriază ca
mere de la 150 lei pe lună 
în sus). 160 au atins problema 
hranei, majoritatea din cei ce 
mănîncă la cantine sugerează 
necesitatea îmbunătățirii sis-

Anchetă realizată de : 
VIORICA DIACONESCU 

C. BEJAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Pentru a facilita înțelege
rea cit mai justă a răspun
sului, cred că este necesar 
să arăt principalele manifes
tări științifice în afara ță
rii. Concepînd igiena ali
mentației ca știința relații
lor biologico-medicale dintre 
om și aliment, am considerat 
că, indiferent de starea să
nătății omului, problema fun
damentală a acestei științe 
este realizarea unul echili
bru între ceea ce metaboli- 
zează sau pierde organismul 
și ceea ce el primește din 
mediul extern prin produse 
alimentare, adică trecerea de 
la dieta empirică Ia cea 
fundamentată pe baze știin
țifice. In acest scop, pe de-o 
parte am scos în evidență 
deficiențele teoriei self-se- 
lecției alimentare prin care 
se supraestimează capacita
tea omului de a-șl alege just 
hrana și, împreună cu unii 
din colaboratorii mei, am e- 
fectuat numeroase cercetări 
asupra trebuințelor metabo
lice ale omului In diverse 
stări fiziologice șl condiții 
de mediu, iar pe de altă 
parte am întreprins investi
gații asupra aptitudinii mal

multor produse alimentare 
de a contribui Ia acoperirea 
lor, fără a vedea frontiere 
între alimentația omului să
nătos și a celui bolnav.

Rezultatele cercetărilor a- 
supra trebuințelor nutritive 
(necesarul de calorii, de 
proteine, de unele elemente 
minerale și vitamine) au 
fost publicate în diverse pe
riodice medicale din străină
tate. Cele aproximativ 30 
de lucrări apărute peste ho
tare au fost privite cu mult 
interes și solicitate de cer
cetători din toată lumea. în 
ultimii 10—12 ani am Intrat 
in relații cu cercetători în 
domeniul științei alimenta-

țlel din majoritatea țărilor 
lumii, inclusiv cu unii din 
cei care acționează în Africa 
de Sud și în Capetown, 
(prof. dr. J. Brock, dr. Bron
te Stewart, Gordon, Trus- 
well etc.).

Studiind valoarea nutritivă 
a alimentelor naturale, am 
constatat o serie de fapte dis
parate, din care reieșea că 
unele produse alimentare 
conțin și substanțe cu efec
te contrarii unei bune nu
triții (eutroficității). Călău
zit de această idee, pe de-o 
parte am strîns toate datele 
găsite în literatura medica
lă, iar pe de altă parte, în 
1954-55 am întreprins o se
rie de investigații care ne-au 
arătat că existența unor ase
menea substanțe este 
mai răspindită. Pe 
faptelor acumulate și 
zultatelor obținute în 
țările proprii, grupînd 
Ie particulare prin ceea 
aveau comun, în urmă cu 10 
ani am introdus conceptul și 
am precizat conținutul no
țiunii de „Substanțe antinu- 
tritive naturale", arătînd 
Importanța sa teoretică și. 
mai ales practică, și în 1965 
împreună eu colaboratoarea 
mea, conf. dr. Suțescu, am 
publicat monografia „Sub-

mult 
baza 

a re- 
cerce- 
fapte- 

ce
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DISCREȚIE ÎN JURUL
„JOCULUI CREAȚIEI”

te

„R E P O R T A J E L E

Discuție cu acad. Ion Jalea, 
artist al poporului

Str. Emil Pangratti și-a 
dobîndit de cîțiva ani repu
tația de cartier general al 
artiștilor plastici : aici, In 
imediata vecinătate a Stu
dioului de televiziune în 
construcție, se află atelie
rele celor mai prestigioși 
dintre ei. In clădirile pe ju
mătate din sticlă, intrarea 
devine accesibilă numai fa
miliarului sau celui anun
țat, cu obiectiv precizat in 
prealabil. Liniște profundă 
și gesturi molcome în fața 
șevaletului, îndîrjire și ecou 
de cioplitură în piatră în 
interioarele sculptorilor.

O vizită la președintele 
Uniunii, acad. Ion Jalea, a- 
runcă lumini asupra clima
tului comun acestui imens 
laborator, unde energia spi
rituală se cantifică în opere 
de artă, emoționante. In in
timitatea propriului „șan
tier", agrement cu lucrări 
finite, ori prinse încă 
în „jocul" creației, d-sa 
schimbă uneltele de fiecare 
zi cu condeiul, aștemînd, 
într-o caligrafie impresio
nantă, gînduri pentru un 
articol, solicitat de o gazetă 
căutată. Sub priviri — to
mul „Un siecle de peinture 
moderne" ; în apropiere, 
după toate aparențele, o 
enciclopedie de specialita
te, deschisă undeva pe la 
mijloc.

Amînînd pentru altă dată 
plăcerea de a interveni in 
extenso asupra unor ches
tiuni, frecvente de altfel în 
dezbaterile referitoare la 
arta plastică (expresie a is
toriei și spiritualității ro
mânești, originalitate și 
pseudoinovație, cultivarea 
monumentului istoric și de 
cultură, destinul lucrărilor 
și funcția lor în educația 
estetică și patriotică, recep
tivitatea și inaderența cri
ticii la opera de artă, crite
riile directoare în promo
varea tinerilor etc.), acad. 
Ion Jalea punctează cîteva 
idei, cu însemn de aforism:

„Mai întîi, trebuie să că
dem de acord că arta este 
aceeași pentru toate po
poarele fiindcă sensibilita
tea e componenta funda
mentală comună a tuturor 
oamenilor, indiferent de 
deosebiri de naturi diverse; 
în consecință, consider ero
nat faptul de ă aprecia 
drept creații autentice, în 
exclusivitate pe acelea care 
reflectă specificul național 
in sine. Există, de bună 
seamă, arta veche româ
nească — populară, ano
nimă — și cea cultă și di
ferențierile sînt mult mai 
adînci decît se încearcă să 
se acrediteze. în lungul is
toriei artei, creatorii români 
au integrat în circuitul va
lorilor opere de expresie

MĂRIREA ȘI DECĂDEREA
cinecluburilor din Consfunlu
. Situația precară a cineclubu

rilor constănțene, mai delicată 
chiar decît a altora din țară, ne 
îndeamnă să reanimăm discuția 
inițiată de ziarul nostru despre ne
cesitatea unei federații a cineclu
burilor, și să revenim cu 
cîteva ecouri. Soarta lor, a 
celor înființate încă în anii 
trecuți, ne oferă destule ar
gumente să fim siguri că orice 
nou cineclub născut aici va urma 
implacabil căile aceluiași destin. 
Statistic vorbind, în orașul Cons
tanța existau și pînă acum 4 ci
necluburi. Nestatistic vorbind, 
în orașul Constanța nu există 
nici urmă de așa ceva. Fiecare 
din cele 4 cinecluburi, al stu
denților Institutului pedagogic, 
al Casei pionierului, al marina
rilor în sfîrșit cel de pe lingă 
Casa regională a creației popu
lare, au recăzut după un start 
mai vibrant sau mai puțin ener
gic, dar oricum nu lipsit de do- 
rinți aprinse, în cel mai stins și 
mai cenușiu anonimat. Cauzele 
acestui declin sînt, cu foarte mici 
diferențe specifice, aceleași. 
Ușurat de orice obligație și 
agrementat cu acest sos foto
grafic, sobra ocupație a ci
nefilului înscrisă în listele 
active ale unui cineclub își 
pierde once conținut educativ și 
estetic. Grefate de astfel de men
talități, cursurile de inițiere care 
încearcă familiarizarea începăto
rilor cu acele cunoștințe com
plexe de optică, de mecanică, de 
artă plastică și fotografie, se sol
dează cu spaime explicabile și 
pierderea pe drum a amatorilor. 
In asemenea cazuri o fe

europeană și chiar univer
sală și se înțelege că sînt și 
alții, dintre cei tineri, care 
cu certitudine — vor de
veni autori de însemnătate 
egală cu aceea a înaintași
lor. Fără îndoială, poporul 
nostru are disponibilități 
verificate pentru pictură 
(„românul e pictor prin vo
cație" — sună o butadă), 
dar cît este de dotat — 
comparativ cu alte popoa
re — nu se cade să afir
măm, fără să ne bazăm pe 
constatări științifice.

Pe de altă parte nu gă
sesc justă opinia spiritelor 
apatride, -a acelora care în 
urmă cu vreo sută de ani, 
pe calea anarhismului, lip
siți de idei fundamentate și 
constructive, se declarau 
cetățeni ai Universului, ne- 
gîndu-șj apartenența la o 
țară și naționalitate a- 
nume. (...) Judecind după 
felul cum răspunde funcției 
generale ce-i revine în pla
nul educației, arta interna
țională de astăzi nu este 
patriotică stricto sensu; 
s-ar părea că degajată de 
obligația de a se plasa în 
timp și spațiu, ar fi mai va
loroasă, dar în privința a- 
ceasta se pot pronunța sufi
ciente rezerve. Personal a- 
greez cu deosebire arta ab
stractă veritabilă — a ma
ximei concentrări de sen
suri — și văd în sculpturile 
abstracte opere de arhitec
tură. Coloana fără sfîrșit și 
alte lucrări de ultimă fază 
ale marelui Brâncuși, din 
punctul meu de vedere, sînt 
opere de arhitectură. Adică 
Brâncuși a ajuns la această 
sublimare a sensibilității 
lui de artist ce l-a dus din
colo de intimitatea artei 
populare. El. care „făcea" 
bronz și piatră, lustruite cu 
mîna lui, a trecut — între- 
buințînd și alte mîini — la 
o concepție de arhitect. Dar 
în fond, între arhitectură și 
genialitate nu există un ra
port de incompatibilitate. 
Mai mult, nu dimensiunile 
lucrării în sine creează va
loarea. Au fost și sînt ar
tiști compleți, ce îndepli
nesc toate condițiile: un Fi- 
dias, un Michelangelo ș. a., 
— erau niște indivizi ex
cepțional de înzestrați pen
tru a cultiva integral „meș
teșugul" artelor plastice.

(...) In mod firesc, și în 
plastică se pune problema 
raportului dintre subiectiv 
și obiectiv în procesul de 
creație. înainte de orice o- 
pera reprezintă interpreta
rea personală. Eu, însă, 
care la tinerețe nu eram un 
clasic, ci un sculptor ce ma- 

derație a cinecluburilor va trebui 
să fie de aceea altceva decît o 
măsură izolată a administrației 
consiliului cinematografiei. Ea va 
trebui să apară într-un context 
de cultură cinematografică, de 
îmbunătățire a programului Ci
nematecii, acolo unde există ci
nematecă, de reînființare a ci
nematecilor lichidate, de înfiin
țarea lor în centrele de regiune 
pînă acum omise. Cineclubul 
defunct al Institutului pedagogic 
de trei ani din Constanța, func

• Revenire asupra unei propuneri: înființarea federației 
cinecluburilor • Entuziasm fără dotare “ eșec • O soluție 

de redresare — unirea forțelor locale

ționase la început cu o secție 
de cultură cinematografică dar 
după ce fondul arhivei de filme 
a întreprinderii cinematografice 
regionale a fost epuizat, posibi
litățile de reprezentare ale secției 
s-au îngustat mereu și în cele 
din urmă au dispărut cu desă
vârșire.

Cineclubul Tomis, cel care 
teoretic exercită forța de atrac
ție nr. 1 în oraș, a lucrat multă 
vreme și mai lucrează încă, cu 
un aparat de împrumut. Un 
calcul fără pretenția exactității 
geometrice, scoate la iveală exis
tența în oraș a cel puțin 10 ca
mere de luat vederi pe bandă 
de 16 m.m. proprietatea unor 
instituții sau particulare, intre 
care unele din cauza abandonării 
îndelungate au ajuns să se pre

nifesta un fel de voință a 
artei lui, un voluntar — 
n-am mers prea departe cu 
presupunerile că în artă 
poți să faci orișice. Am ră
mas la vederile mele de 
altădată, un adept al artei 
constructive, materiale, ex
presive de viață. Fac prin 
urmare sculptură figurati
vă. dar nu și desfigurativă, 
fără să interpretez direct și 
în spirit naturalist.

(...) Se întîmplă un fapt 
obișnuit cu artistul plastic : 
plecînd de la un plan sta
bilit în detalii — mă refer 
de pildă la monumentele 
comandate — el ajunge la 
cu totul alte idei. Din dis
creție el nu își arată nici
odată proiectul și nici nu 
vorbește înainte de a-1 să- 
vîrși. (...) Generația tînără 
de astăzi are în Brăduț Co- 
valiu, Ion Bițan și, mai a- 
les, Ion Pace® — taleptele 
cele mai energice. Lucră
rile lor emană bărbăție. 
„Apucăturile" astea moder
ne ale lor sînt o expresie 
a unei gîndiri plastice inun
date de imaginație, de ce 
să n-o recunosc — îmi plac 
teribil de mult".

Tentat, așadar, să urmă
rească o discuție din care 
să se contureze sinteza miș
cării artelor plastice româ
nești, al doilea interlocutor 
al nostru — cititorul — a 
avut surpriza unei confe
siuni a unuia dintre cei 
mai reprezentativi creatori 
contemporani ai noștri.

ION B. VICTOR 

zinte într-o stare tehnică lacu
nară. Din cinci cinecluburi exis
tente, numai unul posedă deo
camdată o cameră de luat vederi 
pentru 16 m.m. și oricît de ade
vărat ar fi că începătorii își pot 
face mină cu peliculă de 8 m.m. 
pot învăța dinamica mișcării și 
a urmăririi cadrelor, lucrirul cu 
aparate mici, cu o tehnică implicit 
mai ușoară, lesne manevrabilă, 
fără prea multe reglări de bu
toane, numai pe 16 m.m. se pot 
realiza cu adevărat scenariile 

care să justifice cheltuielile de 
energie, efort, atenție. Cineama- 
torism nu înseamnă nici cursuri 
moarte, nici ședințe, înseamnă să 
faci film. Cineclubul fantomatic 
al Institutului pedagogic nu a 
realizat in cei doi ani ai săi de 
existență nimic. Iar dacă celelalte 
trei pot prezenta ceva, meritele 
lor trebuie împărțite pe jumă
tate cu ale îndrumătorului, unuia 
singur, Valeria Oprescu de la 
cineclubul Tomis, a cărui agitație 
neostenită rămîne fermentul unic 
al mișcării de cineamatori din 
orașul Constanța. Pentru un oraș 
cu 100 000 de locuitori, este to
tuși prea puțin. Dobrogea cu zo
nele ei turistice inegalabile, in 
cununa cărora strălucesc două 
pietre de dimensiuni impresio
nante — Litoralul și Delta

Forța gîndirii colective
(Urmare din pag. I) 

grija pentru organizarea su
perioară a producției ți a 
muncii, în, condițiile în care 
sarcinile la producția globală 
ți marfă sînt mai mari cu 39 
la sută, la productivitatea 
muncii cu 29 la sută față de 
realizările anului 1967. Vorbi
torii, ți prin ei întregul co
lectiv, și-au exprimat adezi
unea față de acest plan 
mobilizator, hotărîrea de 
a-i da viață, depășind 
principalii indicatori. Op
timismul are o bază trai
nică : experiența anului 
trecut cînd s-au realizat pes
te 2 300 S.D.V. (scule, dispo
zitive, verificatoare) de mare 
complexitate. Intr-o formă 
sau alta participanta la dis
cuții au exprimat aceeași 
părere „1968 reprezintă ma
rele examen al secției Cheie". 
Nu este vorba de o figură 
de stil. Oamenii de aici sînt 
conciși șl practici. Dar îi aș
teaptă examenul cel mare. 
Uzina a asimilat trei licențe, 
printre care centrale telefo
nice de ultimul tip, autostop 
Căi Ferate etc. Realizarea 
lor presupune realizarea a 
peste 3 500 S.D.V. de mare 
productivitate. Utilajele mo
derne eu care este înzestrată 
secția trebuie să funcționeze 
din plin. Tntretăindu-se.'toa
te acestea își dau întîlnire 
în același punct: buna orga
nizare a muncii.' $i asta în
seamnă, aprecia maistrul Mi
hai Bodnariuc, existența u- 
nui decalaj între pregătirea 
lucrului și atelierul scule noi, 
lansarea sculelor mărunte în 
serii de 300-400 bucăți, o 
aprovizionare la nivelul ce
rințelor.

Nota comună a discuțiilor 
a fost valorificarea tuturor

Dunării — oferă posibilități de 
lucru pe care nimic nu le-ar 
stînjeni. Dar cineclubul cons
tituit prin regruparea forțelor va 
trebui tratat cu seriozitate de 
toate organele regionale. I s-ar 
putea comanda filme de prezen
tare a stațiunilor de odihnă, a 
monumentelor antichității gre
cești și romane, a mînăstirilor din 
nordul regiunii, a tuturor punc
telor care merită zăbava unei 
excursii. Copii ale acestor fil
me ar trebui să existe la toate 
filialele O.N.T., la toate institu
țiile dobrogene care primesc 
oaspeți străini. In mai puțin de 
30 de minute, aceștia pot fi puși 
la curent cu ceea ce au de văzut 
și își pot alege un itinerar în 
funcție de timpul de care dispun. 
De ce oare, alături de reprezen
tanții presei și ai televiziunii nu 
ar putea lua loc un reprezentant 
al cinecluburilor care să filmeze 
momentele oficiale din viața re
giunii, vizitele unor personalități 
de seamă, de ce să nu însoțească 
un membru al cineclubului ca
ravana cercetătorilor casei regio
nale a creației populare în dru
murile acestora menite să ducă 
la depistarea unor vechi expresii 
ale ritmurilor strămoșești, de ce, 
în sfîrșit, casete cu imagini ale 
celor dragi nu ar putea lua dru
mul nemăsurat al apelor ca să 
bucure o clipă inimile bărbaților 
plecați pentru luni de zile pe 
mare ?

MIRCEA TACCIU 
corespondentul 

„Scînțeii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea 

rezervelor interne existente 
la fiecare loc de muncă : eco
nomisirea timpului, ridica
rea pregătirii profesionale 
etc. Matrițeria a fost asemu
ită cu o brățară de aur. Ea 
reclamă munca migăloasă a 
șlefuitorilor, a căutătorilor, 
precizie de microni, mină 
formată, ochi sigur. Și mun
citorii de aici, sînt în mare 
majoritate tineri, mulți pînă 
nu de mult elevi ai școli pro
fesionale. Lor li s-a adresat 
ing. Nicolae Dragomir, di
rectorul general al uzinei, cu 
îndemnul de a-și iubi mese
ria, de a tinde spre autoper- 
fecționare. în același timp 
ing. Dragomir a cerut con
ducerii secției, maiștrilor, 
muncitorilor vtrstnici să gă
sească metodele cele mai 
eficace pentru a dezvolta la 
tineri mîndria de muncitor, 
conștiința răspunderii că 
fac parte din glorioasa noas
tră clasă muncitoare. Cuvin
tele sale pline de dragoste 
se vor materializa în contri
buția pe care tinerii o vor 
aduce la îndeplinirea sarci
nilor ce revin uzinei, a anga
jamentelor uzinei de a rea
liza înainte de termen obiec
tivele în construcție, a celor 
trei licențe asimilate.

Adunarea de dezbateri a 
constituit un prilej de evi
dențiere a forței gîndirii co
lective. Ea este sinonimă cu 
dorința unanimă de a munci 
mai mult șt mai bine. Măr
turie stau și cîteva din pro
punerile făcute, pe care le 
însțrăm. în numărul de fată.

» înființarea unei baze de 
aprovizionare cu oteluri ali
ate — în București — care 
să asigure în permanentă di
mensiunile șl cantitățile de 
oteluri aliate necesare indus
triei bucureștene (NISSER 
FRANCISC, șeful sectorului 
matrlțerie) ;

• să se amenajeze o ma
gazie de scule mărunte : ale- 
zoare, spirale etc., necesare 
la execuția fiecărei matrițe ; 
conducerea uzinei să asigu
re mașini de găurit în stare 
bună de funcționare (MIHAI 
DRĂGOI, matrițer) ;

• pentru a se reduce con
sumul de scule așchietoare, 
fabrica din Rîșnov să Îm
bunătățească calitatea — în 
special a frezelor care pre
zintă duritate mică, conici- 
tate la cozi, diferente (MI
HAI BODNARIUC, maistru);

• să se procure pentru 
reglarea mașinilor de recti
ficat un anarat ontic (IONEL 
POPOVICI. strungar) ;

• secția este înzestrată cu 
utilaje de mare tehnicitate : 
mașini de rectificat profile, 
plane, rotunde, mașini de 
trasat și de crozinat etc. 
Un lucru lipsește : o mașină 
de debitare rapidă. Cele e- 
xistente au peste 20 de ani... 
(DUMITRU DUMITRESCU, 
maistru principal) ;

• se pot ciștlga 7 200 ore 
dacă unul sau doi dispeceri 
ar asigura din vreme lucrul 
pentru ajusta.! si se pot eco
nomisi circa 9 000 ore prin 
reducerea numărului mun
citorilor de la recondițlona- 
rea sculelor. Susțin propu
nerea să se normeze antici
pat toate lucrările de la 
strunguri, freze si mașini de 
rectificat (AUREL NE
GREA, matrițer).

Grație și geometrie

lui Richard Ant o hi
Artistul, de origină română, 

face parte, alături de Bemi, 
Verlon, Lipkovici, Neizvestnîi 
și Oscar, din grupul „IMA
GO", inițiat în dorința de a 
da un adevărat sens multiple
lor experimente din arta mo
dernă. Imaginile și figurațiile 
sale se disting prin carac
terul lor reportericesc.

Expoziția lui R. Antohl, pu
ternic înscrisă prin tematica 
sa in actualitate, aduce o mo
dalitate nouă de interpretare 
și de exprimare a fenomene
lor și a psihologiei sociale. 
Manevrînd îndrăzneț noțiuni 
cunoscute, ușor accesibile 
spectatorului, termenul nefiind 
greșit prin faptul că fiecare 
pînză e un cadra cinematogra
fic de bună factură — ar
tistul creează imagini de o 
mare sugestivitate.

Desenele „înregistrarea eve
nimentului I, II și III" aso
ciind imagini aparent dispa

Cercul științific al cadrelor 
didactice vă invită la sim
pozionul organizat cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de la 
nașterea profesorului și uma
nistului Tudor Vianu.

Simpozionul va avea loc 
astăzi orele 18, în sala de con
siliu a facultății de filologie.

Vor lua cuvîntul: prof. Al. 
Dima, conf. Vera Călin, conf. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
lector Venera Antonescu, lec
tor Matei Călinescu, lector So
rin Alexandrescu.

Cartea sportivă românească

solicitată 

pretutindeni

In 15 ani, circa 1500 de titluri de carte ale 
autorilor români au fost traduse în peste cincizeci 
de țări; cererea de carte, din cele mai diferite do
menii, manifestînd mai ales în ultimii dni o creș
tere masivă.

Deosebit de solicitate sînt lucrările privind miș
carea sportivă din țara noastră. Case editoriale, 
biblioteci ale unor instituții de specialitate, insti
tute de învățămint, studențl, sportivi, antrenori, , 
cercetători în domeniul culturii fizice, manifestă 
un viu interes pentru literatura noastră sportivă. 
Recent au sosit comenzi din Texas, Dallas — 
S.U A. — pentru lucrarea „Teoria modernă a des
chiderilor în șah" vol. I și II, de V. Ciocîltea și 
S. Samarian. Tot din S.U.A. Libray of Congres se 
interesează îndeaproape de „Regulamentul jocu
lui de baschet"; de asemenea, este cerută lucra
rea „Box" de E. Mărgărit. Din U.R.S.S. se pri
mesc numeroase comenzi pentru lucrările : „Pre
gătirea psihologică a sportivului" de M. Epuran, 
„Călirea organismului" de A. Alexandrescu și al
tele. Cunoscuta casă editorială „Kubon și Sânger" 
din R. F. a Germaniei și-a procurat recent, prin
tre altele, lucrarea „Două decenii de avînt spor- • 
tiv" de D. Cârleșteanu, H. Naum și R. Urzicea- , 
nu ; Editura ARTIA din Praga a solicitat în mai .' 
multe rînduti lucrările : „Curs de tir", „Curs de < 
schi", „Înotul pentru copii", „Alergări de viteză ' 
în atletism" de V. Dumitrescu. Specialiști din 1 
Belgia și Anglia au cerut lucrarea „Handbal în 7“ , 
de I. Kunst-Chermănescu; din Iugoslavia s-a 
comandat „Gimnastica colectivă" și multe alte lu- * 
crări de specialitate.

Prezența continuă a cărții sportive românești î 
pe toate meridianele, reflectă prestigiul mișcării J 
noastre sportive care s-a impus pe plan interna- ! 
țicmal. ■

Bacterii sub 

pietre
Viața a apărut pe pămînt 

acum mal mult de trei mi
liarde de ani, într-o formă 
foarte asemănătoare, în linii 
generale, cu cele pe care le 
întîlnim astăzi, la stadii de 
dezvoltare similare. Acestea 
sînt concluziile unui tînăr 
paleobotanist de la universi
tatea Harvard, dr. William 
Schopft. Aceste asemănări 
sînt izbitoare în ceea ce pri
vește elementele chimice de 
bază și nu formele vieții ve
getale sau animale. Structura 
lor internă este însă de pre
supus a fi foarte asemănă
toare cu cele de demult. 
Anallzlnd rocile cristaline 
din Africa de Sud, a căror 
vechime este apreciată la 3,1 
miliarde de ani, doctorul 
Schopft a descoperit 22 de 
amlnoaclzi analogi cu cei 
care intră în compoziția pro
teinelor noastre, care for
mează, așa cum se știe, ma
terialul de bază al celulei vil. 

rate ca timp, spațiu și proble
matică, sînt cronică sugestivă 
a unor evenimente reale, pe 
care nu le sesizezi ca obiect 
în sine, ci ca fenomen, legat 
de poziția artistului, poziție 
pe care o impune și specta
torului prin logica imaginilor 
sale.

După ce în „Judecătorul șl 
copilul mort" își arată poziția 
față de război în „Omul ce va 
veni" observăm optimismul și 
încrederea artistului într-un 
viitor fericit. Uleiurile „Oa
meni cu bunăvoință", „Pășune 
întinsă" sînt un protest vehe
ment la adresa distrugerii 
psihice și fizice a omului.

Lucrările lui Richard Anto- 
hi sînt reportaje pe cele mal 
diferite meridiane ale actua
lului și ale psihologiei sociale, 
reportaje cu un conținut ro
bust și o viziune luminoasă.

DORIN DIMITRIU

Biografii muzicale
După „Viața sentimenta

lă a lui Chopin", Editura 
Muzicală a anunțat recent 
apariția cărții lui Etienne 
Rey „Viața sentimentală a 
lui Berlioz".

După cum sintem infor
mați pe șantierul Editurii 
se află noi biografii ro

Cinci zile 
suspendat

Patrick Bernard, campion 
al Franței la parașutism as
censional, își propune ca 
timp de cinci zile și cinci 
nopți, să stea suspendat la 
59 de metri deasupra solu
lui, pe Champs-Elysâes la 
sfîrșitul lunii februarie. El 
apreciază că această „șede

re* aeriană ii este necesară 
In viitoarea sa Încercare de 
a traversa Atlanticul, sus
pendat de o parașută ascen
sională. In cursnl experien
ței, ce se va desfășura dea
supra unui teren viran apar- 
ținînd cunoscutei bănci liba- 
nese „Intra" și In vecinăta
tea redacției ziarului „Le 
Figaro". Bernard va fi aju

manțate : „Bellinll — ro
manul vieții" de F. Pastura, 
„Offenbach, regele celui de 
al doilea imperiu", de Al- 
lain Decaux, „Weber" de 
Karl Laux, și autobiogra
fia cîntăreței americane 
Marian Andersen intitula
tă „Vocea mea, viața mea".

tat de mecanicii Ini Glii 
Delamare, Joseph Cotin. în 
timpul suspendării, un com
presor puternic dirijat de 
Cotin va sufla un curent do 
aer spre parașută, în scopul 
de a simula condițiile ce 
vor exista în timpul traver
sării Atlanticului. Tentativa 
lui Bernard urmărește (în 
afara reacțiilor psihice si 
fizice ale propriului orga
nism) să atragă „generozita
tea" unor firme susceptibile 
la finanțarea operației de 
survolare la joasă altitudine 
a Oceanului Atlantic.

Pilule
Se știe că deseori, bolnavii 

uită să ia la ora cuvenită 
pilulele care le-au fost pres
crise. Pentru a înlătura a- 
cest neajuns, o firmă far
maceutică din S.U.A. a în
ceput să fabrice pilule spe
ciale compuse din mai mul
te straturi de medicamente. 
Bolnavul înghite dimineața 
o astfel de pilulă, iar în de
cursul zilei. la intervalele 
necesare, în pilulă se dezgo
lesc consecutiv straturile ce 
conțin porțiile noi ale ace
luiași sau altui medicament.



AUTOPORTRET ♦ AUTOPORTRET ♦ ■AUTOPORTRET
...Și toată ființa mea strigă: 

personalitate !... originalitate!... 
(am ezitat în fața acestui cu- 
vînt pentru că a devenit în
grozitor de banal după folo
sirea lui în cele mai neadec
vate expresii).

Nu înțeleg prin „a fi ori
ginal" niște pantaloni Hally- 
day, a tunsură „beat" sau o 
minijup, (la propriu și la 
figurat).

E adevărat că originalita
tea este o părticică a perso
nalității și tot atît de adevă

rat că acest cuvînt sobru, im
punător și arhaic, corespunde 
mai curînd unei enciclopedii 
decît unei simple scrisori. 
M-am hazardat să-l folosesc 
pentru că el exprimă cel mai 
clar gîndurile mele.

îmi place să am o persona
litate proprie, bine conturată. 
Și urăsc amalgamele de îm
prumuturi.

■ Gîndurile mele... gînduri... 
Dacă le-aș prinde aș face un 
ghem pestriț de șuvițe zbu
ciumate și plăpînde. Se miș
că, te înconjoară, te mobili
zează, te pasionează, pentru 
a se sfărîma brusc în bucăți 
înghețate -— ce lunecă, se 
strecoară și se rostogolesc, cu 
nepăsare pe o foaie de hîrtie 
sfidînd lumina, dar scăldîn- 
'du-se cu voluptate în razele 
unui soare nepăsător — sau 
bucăți catifelate — ce se 
anină de suflet, pansează o 
rană și rămîn veșnic în labi
rintul secret al creierului, 
unde îți molcomești pașii 
cînd te reîntorci la ele.

Cînd compun ceva sau no
tez, numai frînturi de idei, 
de conversații, de impresii 
deschid întotdeauna caietul 
(un caiet oarecare) la o pagi
nă albă. Mi se pare că aceas
tă culoare mă liniștește, mă 
inspiră, îmi impune calm și 
sinceritate.

...Interesant, subiect... auto
portretul.

Și totuși nu surprinzător.
II n’y a que le premier 

pas que coute — șoptește 
melodia imperială a france
zului..., numai începutul e 
greu, rostește domolirea apri
gă a românului, și fiecare în 
graiul său înmagazinează în- 
tr-o singură „spusă" înțelep
ciunea de milenii a unui po
por.

Și pentru că el (începutul) 

a fost făcut, să trec, cu o 
ușoară strîngere de inimă la 
subiect, la concret. Aș fi vrut 
să încep așa cum îmi dicta 
sufletul, simplu, deschis, răs- 
punzînd unui îndemn dat de 
dumneavoastră și, mai mult, 
unei dorințe intime, formula
te vag încă cu cîțiva ani în 
urmă, părăsită, uitată mai 
apoi căci, dacă am meditat 
asupra persoanei mele, nu 
am avut, totuși, nici odată 
curajul sau poate curiozita
tea de a mă privi în întregi
me, în toată complexitatea și 
simplitatea mea, cu tot liris
mul și toată puterea de pă
trundere a vîrstei mele.

Ju-nii place să primesc sfaturi, îmi place să le cer,

$1 ESTE 0 DIFERENȚĂ
Ați contemplat vreodată 

chipurile atît de mobile, de 
expresive și (de ce să n-o 
spun) pline de umor ale co
piilor cînd sînt în lumea ado
rată a teatrului de păpuși ? 
Intr-o sală cu 200—300 de 
prichindei, în același moment, 
nu veți găsi întipărită, pe 
două chipuri, o reacție, o 
imagine (sufletească) identi
că.

Așa sîntem și noi, dar nu 
cu vîrsta celor patru ani în 
fața copilăriei, ci cu sufletul 
ji conștiința în fața tinereții, 
în fața pragului spre maturi
tate.

Fiecare, înaintea primelor 
mari probleme ale vieții, 
reacționează altfel — în fe
lul și după temperamentul 
său.

Eu sînt o fată tăcută, în
grijorător de tăcută după u- 
nii, înduioșător de tăcută 
după alții, interesant de tăcu
tă după cei din urmă. Așa e 
firea mea, distantă, deși nu 
mîndră, visătoare, deși nu în
clinată mai mult spre lu
mea cărților decît spre cea a 
matematicii. Nu pot spune că 
sînt ordonată. Camera mea e 
un veșnic efluviu de cărți, 
ziare și reviste din care se 
zărește arar o părticică din 
mine. Dar nu mă simt obosi
tă niciodată în cenaclul in
tim al lui Balzac, Camus, 
Vianu, Hemingway, Călines- 
cu.

Adevărata odihnă a minții 
și sufletului (nu am spus 
„balsam" pentru că nu am a 
mă plînge de o „soartă ingra
tă"), adevărata relaxare este, 
însă, muzica, muzica frumoa
să, bineînțeles.

Nu precizez genul muzi
cal pentru că eu consider a

ceastă sfîrșire în grupe și ca
tegorii o inumanitate. Nu mă 
refer la teoria muzicii, ci la 
preferințe. Dacă iubești cu 
adevărat această împletire 
extraordinară de sunete, acea
stă plăsmuire genială a min
ții și urechii omenești, vei 
asculta cu aceeași plăcere și 
un concert de Rahmaninov, și 
o horă moldovenească, și „Li
niștea" lui Nino Rossi.

Lumea ideală, după mine, 
este camera nelimitată plină 
de prieteni adevărați care a- 
vînd sub braț un roman de 
Hemingway, ascultă un con
cert de Ceaikovski, admirînd 
(nu profilul antic al dirijoru

lui sau rochia vecinei), un ta
blou de Rembrandt. Afirm 
lucrul acesta nu din fando
seală și nici pentru a poza în 
erudit Am atîtea lipsuri... 
Vai !... și cu cît asimilez mai 
mult, cu atît îmi dau seama 
că nu am ajuns nici la a 100 
parte din cîte aș dori să știu. 
Un defect al meu este că 
sînt timidă, că nu sînt stă- 
pînă pe cunoștințele acumu
late. Mă reține tot timpul 
frica de a nu fi ridiculă.

Știu că multă lume are o 
bună impresie despre mine și 
totuși... (există un totuși, o 
oscilație veșnică ce îmi anihi
lează cunoștințele, purtările). 
Nu știu să deschid o discu
ție și mă simt stingheră în 
prezența unor persoane stră
ine. Dacă „partea adversă" e 
înțelegătoare și mă ajută îmi 
revin, mă antrenez în „pole
mici" și, cred eu, nu mă fac 
de rîs.

Numai începutul e greu. 
Dar ce început! Poate că din 
motivele arătate mai sus încă 
nu am o prietenă adevărată, 
poate că de aceea nici una 
din colege nu s-a apropiat 
mai mult de mine. Cu răceala 
și tăcerea "mea par probabil 
egoistă, încrezută, deși nu 
sînt. Aș fi oricînd gata să 
ajut cu un sfat sau chiar pu- 
nînd umărul ; și totuși între 
mine și ceilalți nu există mai 
mult de camaraderie școlă
rească. Toți oamenii sînt 
prietenoși, atenți, drăguți, dar 
foarte puțini au cu adevărat 
încredere în tine, foarte pu
țini își acordă prietenia, de
pun sufletul lor în palma ta.

Prietenia este ceva sfînt. 
Sfînt pentru că depinde în
tru totul de om, este creată 
și înnobilată de el. Steaua 

cea mai depărtată de galaxia 
noastră, abia zărită de tele- 
scoapele Hooker sau Schmidt, 
steaua infinitului ceresc, eu 
aș numi-o „Prietenie".

Dintre stele cobor pe pă- 
mînt și de aici pătrund în 
labirintul subteranului. Mă 
strecor cu închipuirea în tai
nica lume a stalactitelor, pe 
urmele lui Racoviță și ale lui 
Giffre. Aș vrea să devin 
speolog. Dar tot atît de mult 
aș dori să mă ocup de arheo
logie și, la fel, o parte a ini
mii mă îndeamnă spre filo
logie. Sînt în dilemă și, spre 
rușinea mea, trebuie să-mi 
mărturisesc nehotărîrea.

Posed, pe lingă altele, și 
acest mare defect de a mă 
apuca de mai multe treburi 
odată. încetul, mă despart 
de unele, pentru că. nu pot 
cuprinde totul (tot ce doresc

și dorința mea, slavă domnu
lui, e vastă). Nu spun că las 
baltă totul (foarte rar mă 
dau învinsă) dar o las mai 
moale (dacă tot am început 
cu expresii și regionalisme...), 
cu realizarea ideilor noi și 
îmi continui drumul spre 
Scărișoara cu ușoare ocoluri 
și devieri.

M-aș putea dezvinovăți a- 
firmînd că îmi place să po
sed un bagaj bogat și pestriț, 
că nu-mi place unilateralita
tea. Și pentru că tot am scris 
înseamnă că am făcut-o.

Aderez la părerea unuia 
dintre colegii mei : nu-mi 
plac sfaturile, ba pot spune 
cu mîna pe inimă că nu le 
pot suferi. Dar vreau să fac 
o precizare: nu-mi place să 
primesc sfaturi, îmi place să 
le cer, și e o diferență.

Raționez singură, cer o pă
rere, meditez asupra ei și ac
ționez cum cred că e mai 
bine. Am convingerea, și ex

periența mi-a confirmat-o 
(dacă pot fi numite „expe
riență" întâmplările acestor 
cîțiva ani de cînd mă tot 
înalț pe vîrful picioarelor ca 
să ajung la umărul tatii), că 
am avut dreptate. Judecata 
obiectivă, clară, este prietena 
mea. Nu-mi plac labirinturi
le, nici lianele și nici umbre
le. Dacă sînt dezorientată cer 
un sfat și nu mi-e rușine s-o 
fac.

Scrisoarea mea dă impresia 
că nu se va sfîrși niciodată și 
mi-e tare frică să nu mă pla
sați în vreuna din acele cate
gorii de pisălogi pe care, cu 
atîta pătrundere și ironie, 
le-a creiopat A. Huxley. Dar 
mă scuz cu un citat al ace
luiași autor „din timp în 
timp", cei mai multi dintre 
noi simțim o nevoie, adesea 
urgentă și imperioasă, de a 
vorbi despre noi. Dorim să 
ne afirmăm personalitatea, să 
stăruim asupra unui fapt pe 
care lumea din jurul nostru 
pare să fie în pericol de a-1 
uita — faptul că existăm, că 
noi sîntem noi. Iar tinerețea 
simte, mai mult decît oricare 
dintre vîrste, nevoia de a de
monstra acest lucru.

Sar la o altă idee, care de 
fapt m-a urmărit tot timpul 
de-a lungul acestei scrisori, 
iubesc oamenii și caut să-i 
cunosc.

Dominantă, la mine, este 
dorința de a pătrunde în 
gîndurile, în intimitatea fiin
ței umane.

Pentru fiecare un sertar 
aparte, o foaie, o schiță sau 
un veritabil portret, cîteva 
considerente, o impresie par
țială sau definitivă.

M-au ajutat și cărțile. Du
pă ele am croit primele tipa
re... Jo al lui Saroyan, Rieux 
al lui Camus, Chirița lui 
Alecsandri, Otilia lui Călines- 
cu, Raskolnikov al lui Dosto- 
ievski...

Pentru mine nu am găsit 
încă un corespondent în lite
ratură. Cred că nici nu am 
căutat. Aș vrea totuși să mă 
văd prin alți ochi ; nepărti
nitori, să mă văd cu adevărat 
în mod obiectiv. In aceste 
rânduri am încercat să fac 
lucrul acesta, nu știu în ce 
măsură am reușit... I? în orice 
caz. sînt sigură, au rămas 
multe locuri necercetate.

Pentru că v-am răpit des
tul timp, aș vrea să închei nu 
înainte de a-mi cere scuze 
pentru începutul puțin prea 
direct și prea abstract. N-am 
vrut să fiu nepoliticoasă sau 
deosebit de originală neînce* 
pînd cu obișnuitul „Dragă 
redacție", dar mi-a sunat 
fals și discordant mai ales că 
o confesiune sau o analiză 
sufletească se rostesc în șoap
tă și... fără adresă. Există to
tuși una spre tine însuți.

VIVIAN MOISUC 
elevă cl. a Xl-a 

Iași

(Urmare din pag. l-a) 

ca și accesibilitatea mijloa
celor moderne de multiplica
re mai puțin costisitoare de
cît tiparul — creează cu to
tul alte condiții de apariție 
revistelor școlare. înfățișarea 
celor mai multe dintre ele 
este deosebit de atrăgătoare 
— unele dintre ele, precum 
Țara visurilor noastre, Seta
tei și Confluențe, fiind o a- 
devărată îneîntare pentru 
ochi, prin lecția lor de cali
tate, litera frumoasă și mai 
ales prin desenele și vinete
le care le împodobesc și care 
au prilejuit afirmarea unor 
viguroase talente plastice 
dintre elevi ca Ioana Olariu 
(Confluențe) Monica Damian 
(Țara visurilor noastre). Ori
zontul lor e mult mai larg 
decît al vechilor reviste școla
re cuprinzînd aproape toate 
domeniile care pot interesa 
spiritul elevilor și pot consti
tui tărîmuri de manifestare a 
talentului lor : literatură, arte 
plastice, muzică, științe socia-

REVISTA ȘCOLARĂ
le, științe naturale etc. în a- 
celași timp, aproape fiecare 
dintre ele își are — cu inten
ție sau fără intenție — pro
filul ei caracteristic.

Să încercăm o fugară tre
cere în revistă a lor, pentru 
ca din realizările mai deose
bite ale fiecăreia să închegăm 
conturul ideal al unei reviste 
de acest gen.

Absoluta lor majoritate sînt 
conduse de colective de re
dacție, în care redactorul res
ponsabil, secretarul de redac
ție și uneori și tehnoredacto
rul sînt profesori, iar elevii 
sînt membri ai colectivului. 
Personal, cred că formula nu 
e cea mai fericită. Aceste re
viste nu trebuie să însemneze 
numai un prilej de afirmări 
prin colaborare pentru elevi, 
ci și o școală pentru ei în 

ceea ce privește tehnica re
dactării și realizării grafice a 
unei reviste. Cred că formu
la spre care ar trebui să se 
tindă ar fi aceea a revistei 
Gaudeam us, cu un comitet 
de redacție alcătuit numai din 
elevi, sub îndrumarea literară 
a unui profesor și sub îndru
marea tehnică iarăși a unui 
singur membru al corpului 
didactic. In nici un caz cred 
că nu e bine ca profesorii din 
comitetul de redacție să fie 
mai mulți decît elevii, ca la 
revistele Izvorașul, Orizont și 
Lotru. Elevii trebuie să sim
tă că revista e a lor, că e o 
faptă frumoasă și rodnică a 
lor și că ei îi poartă și glo
ria și răspunderea. In ceea ce 
privește cercul colaboratori
lor, cele mai multe dintre a- 
ceste reviste se bizuie firesc 

pe elevii și profesorii școlii 
respective. Există însă și ten
dința de a lărgi acest cerc — 
la Țara visurilor noastre și la 
ABC — printr-un apel la co
laborare și către elevii altor 
școli, tendință care nu poate 
fi decît elogiată. Dintre elevi, 
cei care susțin revistele sînt 
în mod inevitabil cei din 
clasele X—XI. Cred însă că 
5iu trebuie să fie uitați și cei 
mici. Dacă există talente au
tentice. ele tind să se mani
feste de timpuriu, și crearea 
unui mediu prielnic nu poa
te decît să le faciliteze dez
voltarea. In această privință, 
revista Scîntei, prin comparti
mentul intitulat „Pionierii 
scriu" și revista Confluențe, 
în care versurile semnate Ma- 
rinela Platon cl. III și Geor-

geta Murărașu cl. IV sînt 
mult decît promițătoare, 
tendință de extensiune, lăuda
bilă iarăși la reviste ca Scîntei 
și Izvorașul ■— este aceea de 
a menține legătura cu absol
venții școlii prin colaborarea 
lor. O întrebare ridică și aici 
colaborarea profesorilor. Pre
zența lor e, desigur, necesa
ră, — prin articole de îndru
mare generală sau de infor
mare în domenii ca trecutul 
local sau ultimele cuceriri ale 
diferitelor științe. Dar ea 
trebuie măsurată cu grijă, 
ca să nu sufoce manifestarea 
elevilor și elanul lor creator. 
Cred că prezența profesorilor 
cu versuri sau proză — ca în 
revista Izvorașul — ar trebui 
să fie evitată, talentul literar 
nefiind neapărat un atribut 
al profesorului, iar cînd acesta 
există, el se poate dezvălui în 
revistele maturilor.

Ar mai fi atîtea de spus, 
dar limitele spațiului unui ar
ticol sînt neiertătoare.
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SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC AL „SClNTEI! TINERETULUI" PENTRU ELEVI

Frumoasa eflorescentă cul
turală de astăzi în patria 
noastră se manifestă firesc și 
în multitudinea și nivelul re
vistelor școlare. Verificînd 
încă o dată adevărul prover
bului „Ziua bună se cu
noaște de dimineață", o 
întreagă diversitate de foar
te tinere talente nu nu
mai că bat cu legiti
mul drept al valorii lor la 
porțile redacției revistelor 
noastre literare și științifice 
cunoscute, nu numai că pă
trund adesea prin ele cu suc
ces, dar și creează condițiile 
unei manifestări a lor chiar 
în cadrul școlii pe băncile că
reia încă se află. Am în față 
o sumă de reviste școlare —

broșura Lăcrămioarele învă
țăceilor gimnaziafti la mor- 
mîntul lui Aron Pumnul, în 
care și-a publicat Eminescu 
întîia sa poezie, și almanahul 
Zorile Bihorului, al societății 
de lectură a elevilor români 
din Oradea — tradiția perio
dicelor școlare are o vechime 
de mai bine de un secol. In
tre cele două războaie mon
diale, tradiția aceasta s-a ma
nifestat puternic. Mi-aduc a- 
minte că, în deceniul al trei
lea al secolului nostru apă
reau concomitent : Revista li
terară a Liceului „Sfîntul 
Sava" din București, Îndem
nul, revista Liceului „Al. Pa- 
piu Ilarian" și Șoimii, revista 
Liceului militar, ambele în

REVISTA*
școlară:

de Ovidiu Papadima

și cu siguranță că nu sînt 
singurele Scîntei — revista Li
ceului nr. 32 din București, 
ajunsă la al III-lea an de a- 
pariție, ABC, revista Liceului 
nr. 1. „Ady-Șincai“ din Cluj, 
Țara visurilor noastre, a treia 
serie a revistei Liceului nr. 1 
din Oradea ; Confluențe, re
vista Liceului nr. 1 din ora
șul Cheorghe Gheorghiu-Dej ; 
Izvorașul, revista Liceului nr. 
1 din Roman, reluînd titlul 
frumoasei reviste de folclor, 
redactată timp de decenii, cu 
mari jertfe în Oltenia de Gh. 
N. Dumitrescu-Bistrița ; Ori
zont, revista Liceului „Mihai 
Viteazul" din Turda; Ga- 
udeamus, revista Liceului nr. 
1 din Bacău, Lotrul, revista 
Liceului din Brezoi, la capă
tul străvechii țări a Loviștei.

Precum se vede, mai toate 
ținuturile patriei noastre se 
află într-o impresionantă emu
lație și în acest domeniu. E 
un fenomen firesc, căci — 
dacă luăm în considerare

Tîrgu Mureș ; Vlăstarul, re
vista liceului din Tîrgoviște. 
Ele au prilejuit afirmarea 
timpurie ale unor nume care 
au rămas în cultura româ
nească de astăzi, precum Eu
gen Ionescu, Octav Șuluțiu, 
Constantin Noica, continuînd 
firul revistelor școlare din 
secolul trecut, ca „Școală 
notiă“, revista debuturilor ca 
elev ale lui G. Ibrăileanu. Dar 
revistele acestea se luptau cu 
imense greutăți materiale, fi
ind rezultatul inițiativei și 
jertfei elevilor singuri. Cunosc 
bine această situație, deoare
ce am redactat, timp de un 
an revista „îndemnul" și-mi 
aduc aminte cît zbucium în
semna asigurarea existenței ei 
numai prin abonamentele și 
vînzarea cu numărul printre 
elevii din toate părțile țării.

Astăzi, sprijinul moral și 
material pe care li-1 dau or
ganele de partid și de stat — 

(Continuare în pag. a TV-a)

ȚARA MEA
Țara mea, ce cuvinte s-adun 
Să-ți slăvesc bogățiile ? 
Cum să fac să-ți cunosc frumusețile ? 
Să mă sui in virful muntelui 
Ori să cobor la șes ? 
Sau să merg pe Dunărea albastră 
De la Forțile de Fier la Mare ? 
Am s-ascult la munte 
Susurul izvoarelor și freamătul codrilor 
Și-am să privesc din înălțimi 
Acele locuri unde-odată 
Vitejii daci își semănau ogorul 
Am să ascult povestea luptelor 
De Ia Vaslui ori de la Stănilești 
Iar gîndul meu spre cei căzuți aici 
Cu dragoste o să-l îndrept mereu. 
Mă voi opri la Pontul Euxin 
I-a Tomis și Calatis, in minunate 
Locuri de legendă, 
Unde trecutul și-a lăsat amprenta 
In fiece coloană obelisc 
In fiecare ruptură de ială. 
Istoria e-aici, în orișicare lucru 
Chiar mic fiind și ruginit. 
E pină și-n grăunțele de mei 
Carbonizate. Și-n ancora de fier. 
Ce s-a tocit.
Așa caut să-nvăț istoria neamului român. 
Din sat în sat, din vale-n vale. 
Din fiecare loc unde trecutul 
A mai păstrat ceva din anii de demult.

VASILE VALENTINA 
cl. Xl-a C., liceul 

,.N. Grigor eseu"-Titu
(Din culegerea de versuri „Flori patriei** ale elevilor din re- 

giunea București)

Ieri au început cursurile. 
Elevii s-au reîntîlnit în 
clase, și-au reluat acti
vitatea școlară. Ne-o do
vedește și reporterul 
nostru in imaginea de 

față...
Foto : O. PLECAN

Concursul

Cenaclului școlar

n
LUCEAFĂRUL"

Reamintim cititorilor noștri elevi invitația de a participa Ia concursul cu premii dedicat 
lor: tema „Autoportret1*. Trei premii se vor acorda pentru valoarea expresiei comunicării, * 
iar trei vor recompensa cele mai interesante puncte de vedere asupra unora din autopor
tretele publicate. Concursul a fost inagurat în numărul nostru din 28 octombrie 1967.

PAGINA A*IV-A A „PRELUDIULUI** ESTE DEDICATĂ CONCURSULUI.

Sprijnit cu căldură atît de 
forurile V.T.C. cit fi de cele 
de învățămînt care au înțeles 
nevoia tinerelor condeie din 
fcolUe Capitalei de a-fi uni 
forțele fi de a le emula, ce
naclul „Luceafărul" fi-a sem
nat într-o atmosferă cu ade
vărat tinerească actul de naf- 
tere la sfîrșitul lunii septem
brie.

Bilanțul celor trei luni de 
activitate îndreptățesc spe
ranțele. Cei 70 de membri 
ai cenaclului, reprezentanți 
dintre cei mai dotați ai cercu
rilor din licee, au analizat 
creațiile unui număr de a- 
proape 30 de colegi, au dez
bătut probleme moderne de 
estetică, teorie fi istorie lite
rară, au ascultat sfaturile u- 
nor apreciați scriitori fi chiar 
au asaltat redacțiile.

Radioteleviziunea a trans
mis pe calea undelor înregis
trarea uneia din ședințele de 
lucru săptămînale.

Notabile în activitatea de 
pînă acum a cenaclului sînt 
întocmirea „Antologiei de

Prof. TUDOR OPRIȘ

(Continuare în pag. a Il-a)



CONCURSUL CENACLULUI
(Urmare din pag. l-a) 

versuri și proză” a elevilor 
bucureșteni pe care sperăm 
■— cu ajutorul Comitetului 
orășenesc U.T.C. București,

t-o tipărim la începutul aces
tui an — și concursul de poe
zie și proză în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a Repu
blicii.

Acest concurs a însemnat

un eveniment și o piatră de 
Încercare pentru posibilitățile 
și nivelul artistic atins de 
membrii cenaclului. Partidpa- 
rea a fost vie : 164 de creații, 
45 de poeți și 16 prozatori.

20 de licee din Capitală — 
angajate în lupta pentru ob
ținerea premiilor și mențiu
nilor.

Lectura acestor manuscrise 
a fost deosebit de instructivă.

Creația în versuri prezentată 
la concurs, ne-a demonstrat 
că în epoca noastră de adinei 
modificări în profilul moral 
și intelectual al adolescentu
lui nu mai există o vîrstă a

PENTRU CĂ
Cum de ne am întîlnit atunci.
Eu, care număram frunzele săptămtnilor, 
Tu, care numărai zilele copacilor ?
Poate pentru că era toamnă
Și mi-era frică de vînturile albe
Și de mine însămi,
Poate că puritatea nopților
Atîrna de fereastră
Ca o floare frumoasă și veștedă,
Poate pentru că te așteptam
Fără să știu

Că frunzele săptămînii sînt zilele copacilor—

GIROVEANU NADIA
Liceul „M. Eminescu

Portretele omagiale : 
__C. BRANCUȘI 

M. KOGALNICEANU 
GEORGE ENESCU

IOAN OL.ARIU 
Liceul nr. 1 Orașul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej

CASTANA
Castaniul rod al toamnei 
A căzut pe caldarîm 
încălzind în coaja brună 
Focuri de pe alt tărîm.

Și-n viața adormită 
A banalului trotuar 
A rămas scăldată-n soare 
Boabă grea de chihlimbar.

BER1NDEI LILIANA
Liceul „Gh. Lazăr"

REVENIRE
Poate și-n astă vară, sub cerul de mărgean, 
Cînd lacrimile nopții mai stăruie pe lanuri, 
adus de ne-ntinate și-atavice aleanuri
Am să mă-ntorc la tine, părinte Bărăgan.

Am să-mi descalț pantofii de domn de la oraș 
și cu piciorul gol, să mă cunoști mai bine, 
printre salcfmii albi și-arcade de combine 
pios, am să pătrund afundul tău uriaș.

împărtășit cu pîine și apă, și lăut, 
voi căpăta puteri și iar în lumi m-oi pierde 
lung petrecut de cîntul suit în frunza verde 
al bunilor ce dorm sub cerga ta de lut.

PETRESCU FLORENTIN
Liceul „Aurel Vlaicu"

Rădăcinile

Melancolie
V. SARCA 

Liceul nr. 1 Oradea

DE TINERI CE ERAM

VALENTINA ILEA 
Liceul nr. I Oradea

De tineri ce eram.
Am fi învățat munții să danseze cu brazii
Și le-am fi cîntat zile și nopți în șir.
De tineri ce eram
Am fi făcut chitare
Prinzînd de-oglinzi corzile de ploaie,
Am fi strîns ecourile munților
Clape intr-un pian.
Și-am fi făcut din zori, viori,
Din rîuri arcușuri
Și versuri din flori
ile tineri ce eram,
Cerul l-am fi prins de-un colț
Ca să-l scuturăm,
Și am fi stat privind în sus
Cum văzduhul ne anină
Sori si stele-n păr...

IOANA CRACIUNESCU
Liceul „Mihai Viteazul"
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ȘCOLAR „LUCEAFĂRUL"^
adolescenței în poezie (trata
tă cu indulgență și cu zim- 
bete\ ci o poezie adolescen
tă, cu aspectele ei reflexive 
specifice și cu o surprinzătoa
re maturitate artistică, rod al 

lecturilor intense și a preluă
rii experienței acumulate de 
un . itreg șir de generații. O 
astfel de poezie poate concu
ra în multe cazuri cu litera
tura din gazetele literare, 

deși nu se bucură nici de 
creditul anilor ți nici de al 
numelui.

Creația tn proză ni s-a pă
rut ceva mai slabă, proza ce
tind un nivel de experiență 

de viață și capacitate de o- 
biectivizare care nu se pot 
cîștiga la ÎS—17 ani.

Indiscutabil insă, că elevii 
premiați fi menționați, con
stituie speranțe certe. Dacă 

vor persevera pe drumul 
creației literare și vor fi cre
dincioși lor inșile ți pasiunii 
artistice, vor îmbogăți litera
tura noastră tinără cu nume 
prestigioase

LA FEL DARUL

ISTORIE

l
Nostalgie de toamnă

▼. SARGA 
Liceul ar. 1 Oradea

La capătul dinspre copilărie al istoriei 
Lovindu-se de poarta unui zeu 
Nimeni nu bate cu răsuflarea tn față ; 
Poate doar un mers furișat 
Mai lasă in urmă o taină—

Hă mine un colț, necunoscut mereu
Pe care părinții îl cufundă cu ei 
Mușctnd din pămintul iertării.

Pășim pe vîrfuri tn umbra rotundă a clipei 
Din care cineva nu s-a născut,
Și rezemat pe o rădăcină tăcută 
Mă las zidit tntr-o nouă făptură
De unde nu mai e loc pentru Întoarcere-.

IONESCU LOREDAN 
Liceul _M. Dntaeaou"

Toți sintem niște frunze,
Pămintul c un copac cu trunchiul
Brăzdat de oceane,
Ne legănam de dor și iubire,
Slăbim de supărare și ispită,
Ne prăbușim de visuri și idei.
Vîntul sufletului bate totdeauna
Niciodată mai tare, niciodată mai încet. 
Insă noi ne legănam în spațiu.
Plutim,
Ne așezăm pe marmora
Imaginarelor morminte strămoșești
Și-nmugurim cînd cineva se gîndește la noi

SICU OLGA MARILENA 
Liceul „I. L. Caragiale"

POEM SOLAR

Pămintul face dragoste cu semințele
Și dă naștere florilor;
Florile fac dragoste'CU soarele
Și dau naștere culorilor;
Culorile fac dragoste intre ele
Și dau naștere fluturilor 
Care fac dragoste cu florile 
Pentru a da naștere iubirii.

PENCIUC NICOLAE 
Liceul Cantemir"

PERSOANA

INTÎIA
Am învățat să conjug verbele
Numai la persoana a doua și a treia, 
Fiindcă foaia mea din gramatică 
Cu persoana întîia am rupt-o 
Șî am făcut-o avioane
Și bărcuțe pentru copilărie.
Acum nu știu în care cer
Și-n care mare să caut.

JINGOIU LILIANA 
Liceul ^L. Creangă"

Singurul lucru pe care l-am primit 
A fost o inimă roșie și fierbinte 
Și-am crezut-o piatră filozofală.
Am dat-o copiilor să-și facă jucării 
Dar ei aveau altele mai frumoase 
Și-au azvîrlit-o...
Am dăruit-o îndrăgostiților 
Să scrie cu ea poeme albastre 
Dar bunicii lor muriseră de mult... 
Atunci am prins-o de creanga 
Unui copac
Și păsările cerului 
Crezînd-o un fruct 
Au ciugulit-o...
De atunci păsările
Au inimă omenească.

LEONTE
Liceul „M.

VIVIANA
Eminescu"

Decor cu pomi
MONIGA DAMIAN 
Liceul nr. 1 Oradea

rfnâr
MONIGA DAMIAN 
Liceul nr. 1 Oradea

PlNĂ LA

CÎNTEC

Nu știu 
Ce arbore 
Să-mi tai 
Să-mi încropesc 
Din el
Un fluier— 
Nu știu 
Ce mină 
Să aleg : 
Cu una tai 
Cu una leg, 
Cu una mulg. 
Cu alta spăl 
Și string cu una 
Și culeg.
Nici clipă 
Care s-o opresc 
Nu știu ;
Aștept
Să vină cineva 
Din mine, 
Ram și fluier.
Și mina ar putea 
Să facă
Să mă arunce-n
Lume
Și cîntecul să-nceapă...

URICARU DOINA
Liceul nr. 32

£
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MUNCA EDUCATIVĂ
IN RINGURILE TINERETULUI

Mai întîf o precizare. Prin 
spirit de inițiativă nu înțeleg 
numai oapacitatea activistului 
U.T.C. de a organiza acțiuni 
de amploare, spectaculoase, ci, 
în primul rînd, aceea de a 
rezolva cît mai bine și ope
rativ problemele pe care i le 
ridică activitatea de zi cu zi, 
de a aduce mereu ceva nou 
care să-i învioreze și să-i di
namizeze activitatea, să-i spo
rească randamentul. Inițiativa 
este o componență a activi
tății zilnice a activistului, un 
principiu de activitate, o no
țiune a stilului de muncă. Ea 
nu-și găsește teren de afir
mare aecît în muncă, numai 
dacă activistul se află perma
nent în mdezul problemelor și 
aspirațiilor tinerilor.

Am făcut această ultimă re
marcă deoarece mi se pare 
că adormirea spiritului de ini
țiativă la unii activiști U.T.C. 
a fost determinată de rupe
rea lor de cei în mijlocul că
rora trebuie să se afle prin 
definiție. Iar la acest proces 
tu contribuit deseori și cauze 
independente de voința lor... 
Oprindu-mă la cîteva dintre 
ele, mă voi referi mai întîi la 
natura sarcinilor pe care o- 
bișnuit, le îndeplinește acti
vistul U.T.C. de la comitetul 
raional sau orășenesc. Un 
simplu calcul, o simplă inves
tigație vor releva, după părerea 
mea, faptul că activistul își 
cheltuie cel puțin jumătate din 
titnpul de muncă participînd 
la adunări generale și la alte 
ședințe sau întocmind referate 
a căror eficiență este cu totul 
minimă în raport cu efortu
ri1" făcute. S-a încetățenit, de 
pildă, poate într-0 bună mă-

sură justificat credința că un 
material menit să susțină ana
liza unui aspect al muncii nu 
poate fi socotit bun dacă nu 
este întocmit de un colectiv. 
Prin urmare, cu cîteva săp- 
tămîni înaintea fiecărei șe
dințe, așa zise „de analiză" 
cei mai buni activiști sînt tri
miși pe teren să strîngă da
tele necesare, apoi timp de 
cîteva zile sînt imobilizați cu 
întocmirea materialului care 
trebuia prezentat. In loc să

rectă de la om la om, cu ti
nerii, sursa principală care-i 
poate alimenta spiritul de ini
țiativă, poate da activității sale 
un conținut viu, real, eficient. 
Mai rău, însă, îndepărtarea în 
acest fel a activistului U.T.C. 
de adevăratele probleme ale 
tinerilor, copleșirea lui cu tot 
felul de activități colaterale 
i-au dat deseori credința că 
singurele lui îndatoriri sînt de 
a instrui diferite organe și de 
a urmări ținerea adunărilor

practic o problemă, unii din
tre ei apelează involuntar la 
recuzita cu rețete și clișee. In 
loc să demonstreze concret ti
nerilor cum să danseze corect, 
le spun doar că „trebuie să 
danseze corect" ; în loc să 
mobilizeze tinerii și să pună 
el însuși mina la pregătirea 
unei activități cultural-educa
tive, reoomandă tinerilor să 
organizeze cît mai multe sim
pozioane, montaje literar-mu- 
zioale etc. de multe ori fără 
ca cel puțin persoana care re
comandă să știe cum să orga
nizeze acestea. Un astfel de 
stil de muncă, rigid, schema
tic, bazat pe automatisme do- 
bîndite în cursul a nenumă
rate instruiri la oare cel pre
zent a reținut, în „caietul de 
sarcini" și mai puțin în me
morie, că trebuie să facă cu
tare lucru, sau cutare lucru, 
a dăunat enorm de mult orga
nizației noastre, activității e- 
ducative în rîndul tinerilor.

răspundere și înțelegere de- © 
plină semnificațiile pe care 
le au înaltele atribuții ale 
U.T.C., constatăm că măsu- © 
rile adoptate de conducerea 
partidului privind îmbunătă- _ 
firea muncii cu tineretul crea- © 
ză condiții deosebite pentru 
creșterea rolului activistului A 
U.T.C. Eliberindu-1 de între- © 
gul balast al preocupărilor mi
nore, prevederile privind ac- 
tivitatea U.T.C. îi oferă ac- ™ 
tivistulul U.T.C. posibilitatea 
să-și manifeste din plin capa- «u 
citatea organizatorică, spiritul W 
de inițiativă, gîndirea crea
toare. Perspectivele care i se a 
deschid acum sînt practic ne- " 
limitate. Prin sporirea sarci
nilor și rolului U.T.C., el, ac- a 
tivistul U.T.C., își va putea “ 
pune întreaga fantezie în or
ganizarea de activități cultu- gja 
ral-<artistice, distractive și spor- ™ 
tive, va putea contribui din a 
plin cu entuziasm și perseve- ™ 
renți la amenajarea de baze

ca-

al 
le- 
ti

ternului de deservire și al 
lităfii bucatelor gătite. 

Numărul relativ redus 
celor ce ridică probleme 
gate de profesiune (42 
neri) nu reflectă o situație
bună în această privință, ci 
ezitarea acestora de a deschi
de discuția, fie din blazare, 
fie din convingerea că nimic 
nu mai poate ti schimbat, fie 
din cauza propriei lor medio
crități. Acest aspect ne-a fă
cut să părăsim chestionarele, 
discutînd cu tinerii, de la om 
la om, despre caracterul sti
mulator sau nu al locului de 
muncă, despre posibilitatea 
de afirmare, solicitînd și o- 
piniile unor conducători de 
întreprinderi, șefi de secție, 
ingineri, maiștri, muncitori 
mai în vîrstă, profesori, so
ciologi.

Problemele la care se re
feră răspunsurile fao paria 
din capitolul vast al intogră- 
ril și adaptării tînărului la

© normele muncii și ale vieții 
sociale, discuția atingînd 

• punctele de rezistență în ca
lea adaptării, condițiile defa- 

• vorabile care întîrzie și, une
ori, pot împinge pe căi ne
dorite evoluția unor tineri 

• spre blazare, spre plafonare, 
spre mediocritate sau sufief-

«mm

ACTIVISTUL U.T.C
intre șabloane și muncă

se dedice cu totul muncii 
creatoare, descoperind noi 
forme de activitate, inițiind 
mereu noi acțiuni cu tinerii, 
activistul ajunge să se chinuie, 
să se frămînte cum să aducă 
mai bine din condei o frază 
pentru a-i da o înfățișare sau 
alta. Astfel s-a produs o depla
sare sistematică a preocupă
rilor activistului de la munca 
vie, concretă, la „activitatea" 
cu hîrtiile, fapt care i-a în
grădit mult puterea de ini
țiativă.

In rîndurile multor acti
viști, poate tot din același mo
tiv s-a înrădăcinat obișnuința 
de a lucra în principal cu 
secretarii și membrii birou
rilor organizațiilor de bază, ai 
comitetelor U.T.C. și de a ne
glija munca nemijlocită, di-

generale, strîngerea cotizații
lor și primirile în U.T.C.

Capacitatea de inițiativă își 
găsește evident expresia cea 
mai concludentă în concepe
rea activităților, în opțiunea 
originală, dictată de împreju
rări, asupra unei forme sau 
alta de muncă, într-un cuvînt 
în îndrăzneală, inventivitate, 
spirit creator. Ori toate aces
tea sînt direct și nespus de 
mult condiționate de price
perea, de pregătirea activistu
lui. S-a vorbit mult despre 
cum trebuie să fie un activist 
U.T.C. Realitatea oferă încă 
multe exemple contrastante. 
Deși nu găsești nici un acti
vist care să recunoască el în
suși că este slab pregătit, con- 
stați cu regret că, atunci cînd 
sînt puși să rezolve în mod

N-am auzit niciodată sau în 
orice caz se întîmplă rar ca un 
activist să fie tras la răspunde
re cu toată seriozitatea pentru 
că în decursul cîtorva ani de 
activitate n-a avut nici o ini
țiativă proprie, că gîndește 
puțin asupra muncii sale. Și 
aici văd explicația duratei a- 
cestei stări de lucruri.

Ar putea fi enumerate și 
alte cauze care frînează ini
țiativa, care atrofiază spiritul 
creator al activistului U.T.C. 
între ele, însă, în primul rînd 
se înscriu și cele care țin ne
mijlocit de activistul însuși 
și anume lipsa de autoexi
gență, comoditatea în gtrsdire, 
automulțumirea în ceea ce 
privește pregătirea proprie.

Spre satisfacția noastră, a 
tuturor celor care privesc cu

vie

fectiv în producție, conside- 
rîndu-i muncitori calificați, 
cu posibilități de cîștig. Au 
fost puțini cei care au ac
ceptat. Aș vedea crearea la 
marile uzine a unor ateliere 
de acomodare, unde absol
venți ai școlii profesionale să 
lucreze timp de o lună piese 
similare celor pe care le vor 
realiza la locul de muncă. 
Repartizarea ar fi, în orice 
caz, mai obiectivă, încadrarea 
mai rapidă.

— O dată intrați pe poar
ta uzinei, absolvenții pătrund 
oare întotdeauna în colective 
care să le solicite din plin 
voința de afirmare, care să-i 
stimuleze în aprofundarea 
profesiunii ?

„Aș putea lucra mai bine 
șl cîștiga mai mult dacă 
maiștrii nu și-ar arăta „auto
ritatea", schimbîndu-ne de pe 
o mașină pe alta, de la un 
reper la altul" (Liberii Maria, 
Fabrica „Miorița") ; „Nu sînt 
prea mulțumit, pentru că noi, 
cei mai tineri în meserie și 
în uzină, sîntem priviți și a- 
preciați cam cu neîncredere. 
Nu cunosc motivul". (loan 
Petrică, strungar, Uzina „în
frățirea"). Revesz Alexandru, 
angajat frezor la 1 august 
1967, are deja în Uzina „în
frățirea" un trecut. Pus să 
lucreze fntr-o altă meserie de
cît cea pentru care fusese 
școlarizat, neasigurîndu-i-se 
condiții, nemulțumit de felul 
cum a fost ajutat să intre în 
muncă, merge în audiență la 
fnginerul-șef. Bineînțeles, le
zează orgoliul maistrului. Ur
mează suspiciunile și, în con
tinuare, nepăsarea. După 25 
de zile se numără printre eva- 
zioniștii uzinei. Scrie condu
cerii, explicînd că din cauza 
greutăților întîmpinate, obți
ne un cîștig minim, din care 
nu se poate întreține. Urmea
ză o rezoluție de cercetare a 
cazului, anchetă, consiliu de 
judecată etc., etc. Procuratu
ra orașului Oradea cercetează 
plîngerea tînărului, dîndu-i 
dreptate. Sînt sancționați doi 
maiștri, inginerul-șef 
de secție.

— Dar Revesz tot 
întors la muncă...

Ne surprinde că 
naivă constatare este 
de un 
și pedagogie șeful birou
lui învățămînt și forma
rea cadrelor din uzină. 
Care, de fapt, angrenat în tot 
felul de formulare, are prea 
puțin timp să privească cu 
tact, înțelegere și sensibilita
te, problemele formării per
sonalității tinerilor muncitori.

Alt tînăr ; îl cheamă Oros 
Florian. Terminase lucrul și 
se grăbea să ajungă la li
ceu. Cei care mă însoțeau îl 
îndemnau : „deschide seria

rul de scule, să vadă și tova
rășa....". Am văzut Scule meș
terite de el, curățenie, ceva 
din ordinea omului așezat se
rios pe muncă. De altfel, în 
glumă, șeful de echipă îi 
spune acestui băiat de 17 ani 
„adjunctul meu". L-am văzut 
stingherit, în postura de e- 
xemplu bun, și caut un mo
ment să fim singuri :

— Dacă ai avea o locuință 
bună, în schimb ai fi nesatii- 
făcut de munca ta, nu te-ai 
bucura de încrederea și pre
țuirea colectivului, ai fi mal 
fericit decît acum, cînd stai 
în gazdă, cînd mănînd la 
cantină — nu întotdeauna 
bine ?

Zîmbește, puțin surprins da 
întrebare :

— Bineînțeles că nu ! Cred 
că, uneori, nemulțumirile le
gate de cantină și locuință 
reflectă, de fapt nemulțumi
rile față de aportul colegilor 
mei în producție.

Au mai exprimat și alfi ti
neri părerea că satifacția de 
a fi util, de a-ți pune în va
loare însușirile, de a te bucu
ra de încredere, conștiința că 
ai în față prospective frumoa
se — fac ca necazurile cu lo
cuința șl hrana să treacă pa 
locul doi Se vede însă că 
unii tovarăși mai vechi în u- 
zină nu prea au, și nici nu 
prea caută să-și găsească 
timp pentru acești băieți că
rora ieri le-au spus profesorii 
„va fi bine, veți munci, veți 
rfștiga, veți începe să vă or
ganizați viața" și cărpra azi. 
dumnealor, meșteri și ingi
neri, le întorc spatele cu im
pasibila expresie „Vă pri
vește !“...

Vîrsta la care ne referim —• 
adolescența șl tinerețea — 
are nevoie imperioasă de a- 
fectivitate, de căldură, de în
țelegere, de sprijin. AmAi- 
anța afectivă nu trebuie ex
clusă dintre zidurile între
prinderii, ci ea trebuie să în
ceapă de aici, de lîngă mași
na unde lucrează, în mijlocul 
colectivului din care face 
parte. Problema relațiilor u- 
mane între membrii aceleiași 
echipe, relația tînăr — adult 
relația tînăr — maistru, rela
ția tînăr — muncitor, pînă la 
șef de secție sînt elemente e- 
sențiale în integrarea mun
citorului în colectiv. Cercetări 
recente de psiho-sociologie in
dustrială au evidențiat că 
mîndria de a aparține unui 
colectiv, satisfacția intrinsecă 
produsă de muncă, raporturi
le pozitive cu tovarășii din e- 
chipă sau brigadă devin mo
tivații puternice ale atitudinii 
față de muncă.

ență (în profesiune și în viața 
• lor socială).

După o statistică aproxima
tivă, cam 60—70 la sută din 

A absolvenții primiți anul tre- 
™ cut la Uzina „înfrățirea" 

„merg acum spre bine". Res- 
A tul îl formează tinerii 

într-o lună, acoperă cu 
zența fizică 195 ore-om dar 

A realizează 35 ore-normă (Io
sif Varga. Gheorghe Luncam, 
de șase luni nu-și realizează 

© norma), tineri care caută să 
lucreze în regie, unde „trece 
luna — iei leafa", care aleâr- 

© gă să obțină un post în cîte 
o mică unitate meșteșugăreas- 
că din oraș, descalificîndu-se, 

@ fiind folosiri la treburi mă
runte.

_ •— La noi nu se mai dau
© probe de lucru la angajare. 

Din lipsă de oameni, ne spu- 
nea inginer Teodor Bila, șe- 

® ful atelierului roți dințate.
„, _ ___ Criteriul selecției este ignorat
SABIN MOMEU pentru că, automat, pe baza

prim-secretnr ol Comitetului © contractului, elevul are locul 
asigurat la absolvire. Datori
tă acestui principiu s-a în
curajat comoditatea, nepăsa
rea, indiferența. Evoluția len
tă dar sigură (fiind tolerată 
sub principiul „lucrului în 
colectiv") a paralizat mani
festările de evidențiere perso
nală, originalitate, trăsăturile 
de individualitate.

Anul trecut le-am dat posi
bilitatea celor din ultimul an 
să lucreze în trimestrul III e-

sportive, la întocmirea progra
mului de la bar-clubul tinere
tului, care va lua ființă și în 
orașul nostru, își va aduce 
aportul la organizarea întregii 
activități extrașcolare a elevi
lor, alcătuind echipe și for
mații artistice, cenacluri și 
cercuri pe aptitudini, reuni
uni și activități în aer liber. 
El va putea iniția acțiuni de 
amploare la care să participe 
organizațiile U.T.C. din mai 
multe întreprinderi sau sate. 
Sarcinile care vor sta în viitor 
în fața activistului sînt atît de 
vaste și de complexe, încît nu 
vor mai putea fi rezolvate 
după rețete și șabloane.

orășenesc Deva al U.T.C.

Wfrf Ă SP0RT Ă SPbjT • 5PORT • SP0RT • SRbRT
Dacă Albu juca
pînă la sfârșit...

Un duel pasionat, spectaculos, 
în care neprevăzutul a interve
nit adeseori, așa poate fi carac
terizat primul meci din sfertu
rile de finală ale „Cupei cupe
lor" la baschet dintre „Dina- 
mo“-București și „Olimpia"- 
Ljubliana.

Albu, într-o inspirație uimitoa
re, își asumă răspunderea de a 
transforma fiecare atac la care 
ia parte. Aruncă de sub panou 
și înscrie. Aruncă din unghi și 
semiunghi și înscrie. Devine, 
pînă în ultimele 8—10 minute 
cînd este penalizat de arbitru 
pentru cinci greșeli personale, 
o „mașină" de aruncat 
A înscris, credem, 
sută din punctajul 
«chipei.

Avantajul minim 
Dinamo la pauză 

substanțial pe măsură ce ne apro
piem de ultima parte a meciu
lui (diferența s-a ridicat, la un 
moment dat, la 20 de puncte). 
Acel minut al înlocuirii lui Al
bu pentru cinci greșeli, a 
zdruncinat echilibrul echipei și 
oaspeții, conduși magistral de 
Daneu, încep să recupereze. Nu 
reușesc însă decît 84 da puncte 
în timp ce dinamoviștii ca un 
făcut, deși beneficiază și de o 
aruncare liberă, nu depășesc 
cifra rotundă de 100.

Victoria dlnamoviștilor, obți
nută în fața unui adversar re
dutabil, onorează palmaresul 
internațional al echipei. Dacă 
Albu juca pînă la sfîrșlt, dacă 
era atent în cele cîteva minute 
de mare tensiune nervoasă, 
dacă arbitrul nu s-ar fi pripit... 
Așa că ultima carte se joacă la 
Ljubliana și oaspeții, prin jocul 
lor in forță, dar și tehnic, sînt 
capabili să refacă diferența. 
Depinde și de dinamovlști dacă 
vor reuși să găsească antidotul 
împotriva acestei tactici. Aștep
tăm rezultatul miercurea vii
toare.

PUTERI LĂRGITE Mîine seară FINALA!
©
©

care, 
pre-

adjunct

nu »-a

această 
făcută 

profesor de psihologie 
■dagogie șeful birou-

(Urmarea într-un număr 
viitor)

la coș. 
circa 50 la 
general al

al echipei 
se mărește

C. PRIESCU

(Urmare din pag. I)

Pe de altă parte profesorii, 
antrenorii și conducătorii clu
burilor, asociațiilor vor trebui 
să-i informeze pe jucătorii lor 
că contestarea greșelii față de 
un arbitru constituie o vină 
gravă. Nici măcar căpitanii 
echipelor, spune el, nu sînt 
autorizați să facă acest lucru. 
Dacă deciziile arbitrului sînt 
definitive vor rezulta meciuri 
cu adevărat sportive, și mai 
atrăgătoare. Orice acuzare de 
incompetență adusă unui arbi
tru ar trebui să fie adresată 
asociațiilor sau federațiilor re> 
gionale sau naționale dar nu 
trebuie să se tolereze ca jucă
torii să îi ceară să-și modifice 
hotărîrea. Sir Stanley Rous 
sugerează totodată ca F.I.F.A. 
să organizeze un nou campio
nat al lumii, al cluburilor, cu- 
prinzînd cluburile campioane 
ale tuturor federațiilor afiliate 
ei. Federația din America de 
sud și Europa au respins, pînă 
în prezent, un asemenea pro
iect. Ultimele întîlniri dintre 
Celtic Glasgow și Racing Club 
din Buenos Aires au dat naș
tere unor incidente violente 
iaț la Montevideo 6 jucători 
au fost eliminați. Federația 
scoțiană de fotbal i-a condam
nat apoi pe fiecare dintre ju
cătorii de la Celtic la o amen
dă de 250 de lire sterline. 
F.I.F.A. a fost învinuită pen
tru că nu a adoptat măsuri 
adecvate. Dar ea a răspuns că 
nu recunoaște acest campionat 
(„Cupa intercontinentală") și 
nu a fost invitată să asiste la 
întîlniri. După părerea lui Sir 
Stanley Rous, F.I.F.A. are 3 
îndatoriri principale i

1. De a pune capăt actelor 
de proastă comportare între 
jucători pe teren.

2. De a pune capăt actelor 
de violență în rîndurile spec
tatorilor.

3. De a asigura o interpre
tare și o aplicare uniformă a 
regulamentelor.

Sir Stanley Rous conchide : 
„F.I.F.A. nu se va eschiva de 
la responsabilitățile sale în a- 
ceste domenii, dacă membrii 
săi, asociațiile și federațiile 
naționale, o autorizează să ac
ționeze în această direcție".

Transmit Ia o oră tîrzie. Re
zultatul obținut de echipa Româ
niei în semifinalele Campionatu
lui mondial studențesc de hand
bal ce se desfășoară în R.F. a 
Germaniei este favorabil. Jucînd 
excelent, pe măsura clasei pe 
care o au, a școlii românești de 
handbal pe care o reprezintă, 
studenții noștri au obținut o vic
torie categorică în fața redutabi
lei formații a R.S. Cehoslovacia, 
pe care au invins-o cu 18—12 
(10-7).

O evoluție remarcabilă au 
vut jucătorii Guneș, care a mar
cat 5 goluri, Licu și Gruia cite © 
3, Nica, Gațu și Popescu cite 
2 și portarul Penu

In urma acestui rezultat echipa 
noastră își va disputa șansele 
mîine, în finală, la Essen, 
compania puternicei echipe 
Uniunii Sovietice, 
scorul de 25—19 
formații suedeze.

Mîine, revenim

a-

in 
a 

învingătoare cu
în fața firavei

cu amănunte.

TRIMESTRUL H0TĂR1T0R *
(Urmart din pag. I) 

promovați mai mare de la 
un trimestru la altul. Aceș
tia se cred îndreptățiți să 
muncească mai puțin, soco
tind că, oricum, profesorii st 
vor strădui să-i scoată pro
movați la sfîrșitul anului. 
Evident că trebuie depuse 
«/orturi pentru corectarea 
unei situații deficitare la în
vățătură, dar nu mi se pare 
deloc normal ca un elev să 
treacă de la situația de cori
jent la fapte, opt materii, 
tntr-un trimestru, la o cori
jentă sau două sau chiar să 
promoveze tn următorul tri
mestru. N-am încredere în 
asemenea rezultate, ele afec
tează calitatea procesului de 
învățămînt, temeinicia pre
gătirii elevilor.

— Din cele discutate pînă 
acum se desprind suficiente 
concluzii pentru următoarea 
etapă de școală. Totuși, am 
dori să ne spuneți ce carac-

teristici întrunește trimestrul 
al doilea, ce loc ocupă el în 
configurația anului școlar ?

— Deobicei se spune despre 
trimestrul al treilea că este 
hotărîtor pentru anul școlar. 
O analiză atentă a conținu
tului anului școlar, ne arată 
ds fapt, că trimestrul al 
doilea trebuie «d poarte a- 
ceasti titulatură. Și iată de 
ce spun acest lucru. In tri
mestrul pe care-l începem se 
stabilizează rezultatele la în
vățătură. In această etapă se 
parcurge aproape în întregi
me materia. și, deci, activita
tea de învățătură este mai 
vie și intensivă. Pornind de 
la aceste considerente și de
finind trimestrul al doilea ea 
trimestru hotărîtor, evident 
că cerințele și sarcinile pe 
care ni le punem noi și pe 
care le punem elevilor sînt 
mult mai mari. După păre
rea mea, tn această perioadă 
trebuie să crească ritmicita
tea notării, care să conecteze

la ea o mai mare ritmicitate 
tn activitatea de învățătură 
a elevilor. Știm că elevul 
caută să se adapteze cît mai 
mult la exigențele profeso
rului pentru a obține o notă 
corespunzătoare, și atunci el 
învață așa cum cere profe
sorul respectiv. Este foarte 
important ca profesorii să 
țină seama de acest princi
piu și să încurajeze pe acei —. 
elevi care fac dovada unei © 
activități de învățătură crea
toare. Elevilor trebuie să li 
se recomande o activitate © 
echilibrată, ordonată și de 
profunzime, să-și sincronize
ze învățătura cu cerințele A 
specifice ale trimestrului. Să ™ 
nu uităm că foarte rar se mai 
pot face corecturi în structu
ra rezultatelor la învățătură 
tn cel de al treilea trimestru 
— care trebuie considerat 
ea o etuvă școlară destinată 
recapitulării, sintetizării și 
desăvîrșirii activității șco
lare.

CEBCETĂEI ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I) 

stanțe antinutritive naturale 
In alimente". Fiind prima lu
crare de acest fel, apărută 
în lume, atît prin noutatea 
conceptului teoretic, cît și 
prin conținutul său practic, 
a trezit un mare interes din 
partea nutriționlștilor 
ini și, în ultimele Inni 
anului trecut, cartea a __
publicată de profesorul Fer- 
rando în limba franoeză șl 
este In curs de apariție In 
limba engleză. Acest fapt a 
permis difuzarea cărții In 
diversele părți ale înmii, In
clusiv la Capetown (după 
cum rezultă din oomunlca-

stră- 
ale 

fost

tul redactorului medical al 
agenției France Presse) un
de unii din colegii nutrițio- 
niști cunoșteau cîteva din 
cercetările noastre In do
meniul alimentației ratio
nale.

Intrucît realizarea unei 
diete raționale presupune nu 
numai cunoașterea trebuin
țelor metabolice și a troflne- 
lor prin care se impun di
versele produse alimentare 
pentru acoperirea lor, ci șl 
a substanțelor cu efecte con
trarii eutrofleltățil, existen
ța .unei lucrări despre acesta 
substanțe cu acțiune antlnu- 
trltivă (în care se tratează 
natura lor chimică, rftspln-

direa în alimente, mecanis
mul de acțiune, posibilitatea 
de contracarare a efectului 
lor etc.) este clar că a pre
zentat Interes pentru echipa 
de la Groote Shuur. In a- 
cest sens, cred că trebuie în
țeleasă referirea colegilor da 
la Capetown. în măreața lor 
acțiune de transplant cardi
ac, asupra căreia se concen
trează atenția lumii întregi*.

In numerele viitoare, 
prof. dr. docent Ianra 
Gonțea se va referi la 
unele probleme impor
tante ale alimentației 
omului.

in programul viitor la cinematograful „Patria" din Capitală

CINEMA • TELEVIZIUNE .

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16.30; 18; 21.30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
9,30; 12: 14.30; 16,45; 19: 21,15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30;

16,30; 18,45; 21). Feroviar (ore
le 8,30; 10,45; 13. 15,15; 17,30; 
20), Excelsior (orele 9.45; 12; 
14,15, 16,30: 18,45; 21).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15: 13.30; 16.15; 18,30;
20,45).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15 ; 20.30).

RĂZBOI ȘI PACE
— seria I —

rulează la Capitol (orele 9,80 J 
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

DOSARUL NUMĂRUL XII 
rujează la Festival (orale #<

11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), Popular (ore
le 15,30; 18; 20,30).

8PARTACUS — ambele serii — 
rulează la Lumina (orele 

9.15; 15,45; 19,30).
O SUTĂ UNU DALMATIKNI 

rulează la Doina (pentru co
pil orele 9; 11; după-amia- 
ză 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

CERUL SI IADUL
rulează la Union (orele 15,30; 

20,30). Ora 18.00 Desene ani
mate.

REPUBLICA LA 20 DE ANI. 
PRIN SATUL ROMANESC —
— FILE DIN ISTORIA SPOR
TULUI ROMANESC — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 11/1967
— VIATA ÎNCEPE LA 40 DE 
ANI

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

LOANA
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Rahova (orele 

15,30; 18; 20,80).

O FATĂ FERICITA
rulează la Buzeștl (orele 15; 

17; 19; 21), Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Victoria (orele #; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Drumul Sării 

(orele 15: 17.30; 20).
DRAGOSTEA UNEI BLONDE 

rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modem (orele 9,30; 11,30;
13.30; 16; 18.15; 20.30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Torni» (orele 9— 
16 în continuare, 18,30; 21),
Aurora (orele 8.30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30). Flamura (ore
le 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

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

TREIZECI DE ANI DE VE
SELIE

rulează la Vltaa (arala IM»;

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12; 15,15; 18; 20,30).

ROMANȚA PENTRU TROM
PETA

rulează la Arta (orale 9—18 
în continuare ; 18.30; 20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18,00; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL
iii

rulează la Colentlna (orele 
16; 18;20), Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MARTIN SOLDAT
rulează la Volga (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Floreaica (orele 
16; 18,15; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

PROSTĂNACUL 
rulează la Pacea (orala 
1830: i»; «.sa).

18,00 — La ordinea zilei... 
Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. 18,30 —
Studioul pionierilor. 19,00 —
Mult e dulce și frumoasă... E- 
misiune de limbă română. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Film serial : ..Ivan
hoe". 20,26 — întrebări la care 
s-a răspuns, întrebări la care
nu s-a răspuns încă... Emisiu
ne de știință. 21,00 — Tele- A 
glob. Emisiune de călătorii w
geografice — Finlanda. 21,20 
— Dicționar de personaje ; © 
Litera Z. 21,50. — Cîntă Bri- 
gitte Bardot. 22,20 — De la 
Giotto la Brâncuși. Prezintă © 
Dan Hăulică. 22,40 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 — închi- 
darea emisiunii. ©

seria IlI-a și a IV-a
filmul lui Serghei Bondarciuk după romanul lui L. Tolstoi



Congresului

Deschiderea

timpul unei misiuni de luptaUn grup de patnofi sud-vietn amezi, în

PRIN TELEFON DE LA 
TRIMISUL NOSTRU

Ieri dimineață, la orele 
9,00 a-an deschis la Sofia în 
sala „Universiada", lucrările 
celui de al XI-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Co
munist Dlmitrovist din R.P. 
Bulgaria. La lucrările Con
gresului participă 1466 dele
gați — tineri muncitori, teh
nicieni, ingineri, țărani, e- 
levi, studenți și ostași al for
țelor armate. Iau parte la 
Congres ca invitați, delegați 
al 54 organizații de tineret 
de peste hotare, în rîndul 
cărora se află și delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica Socialis
tă România, condusă de to
varășul Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. ai U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului din România. In 
prezidiul 
luat loc 
Jivkov, 
C.C. al P.C. Bulgar, 
dinte al Consiliului de Mini
ștri al R. P. Bulgaria, pri
mul secretar al C.C. al 
U.T.C.D. din Bulgaria, con
ducători ai delegațiilor de 
peste hotare care participă 
la lucrările Congresului.

în cursul dimineții de ieri 
G. Atanasov, prim-secretar 
a! C.C. al U.T.C.D., a pre
zentat raportul Comitetului 
Central al U.T.C.D. la Con
gres, care cuprinde măsuri 
pentru aplicarea indicațiilor 
conținute în tezele prezenta
te de tovarășul Todor Jiv
kov în ședința Biroului Po
litic al Partidului Comunist 
Bulgar, cu privire la activi
tatea in rîndui tineretului.

Printre măsurile propuse 
și care urmăresc asigurarea 
unui reviriment in munca 
U.T.C.D. se înscriu intensi
ficarea educației comuniste 
și patriotice prin valorifica
rea tradițiilor istorice, orga
nizarea de către U.T.C.D. a 
pregătirii premilitare a tine
rilor, conducerea directă a 
turismului, a activităților 
sportive, a culturii de masă, 
introducerea uniformei pen
tru membrii U.T.C.D. și gă
sirea unor simboluri cu va
loare emoțională, elemente 
menite a aduce mai mult 
romantism în viața organi
zației de tineret. Congresul 
pune de asemenea, în fala 
U.T.C.D. sarcina de a face 
o mai intensă educație in 
rindurile tinerilor pentru 
puritatea dragostei și a vie
ții de familie, pentru crește
rea natalității. Pentru faci- 
lizarca realizării tuturor a- 
cestor măsuri se preconizea
ză crearea pe lingă Consi
liul de miniștri al R.P. Bul
garia, a unui organism me
nit a se ocupa de probleme
le specifice tineretului, sub 
conducerea primului secre
tar al U.T.C.D.

în aceste prime două zile, 
delegația U.T.C. condusă de 
tovarășul Ion Iliescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C. a 
vizitat Muzeul de istoric al 
mișcării muncitorești din 
Bulgaria, Casa de cultură a 
studenților din Sofia, a avut 
întîlniri cu activiști ai C.C. 
al U.T.C.D., cu delegația la 
Congres a regiunii Russe. 
întilnirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Congresului au 
tovarășul Todor 

prim secretar al 
preșe-

ATANASIE TOMA

IM6BLABET": «.1.1.0.
produs al războiului rece

O CERERI PENTRU REDUCEREA CU 50 LA 
SUB COMANDAPELOR TURCEȘTI DE

în multe privințe N.A.T.O. con
stituie un produs al războiului 
rece, de aceea se impune cu a- 
cuitate necesitatea reexaminării 
poziției noastre față de această 
organizație", se subliniază într- 
un articol de fond publicat de 
ziarul norvegian „DAGBLA
DET", organ al partidului libe
ral. Amintind că în 1969 expiră 
valabilitatea Tratatului nord- 
atlantic, ziarul scrie : „Ar fi 
primejdios și regretabil dacă vom 
continua, fără discernămint, să 
facem parte din această organi
zație".

Agenția de presă ANATOLIA 
anunță că Partidul republican 
național țărănesc a hotărît să 
propună guvernului de la Anka
ra reducerea cu 50 la sută a 
trupelor turcești aflate sub co
mandamentul N.A.T.O., 
pînd cu anul 1969. După 
adaugă agenția menționată, 
partidul consideră că este nece
sar ca forțele N.A.T.O. din 

. Turcia să fie puse la dispoziția 
statului major al armatei națio
nale și să se revizuiască acordu
rile încheiate cu Statele Unite și 
cu N.A.T.O.

înce-
cum

Agenția Reuter informează că 
S.U.A., Anglia, Olanda și Norve
gia au pus la dispoziția N.A.T.O. 
nave militare în vederea consti-

« ÎN cadrul Congresului 
culturii, care se desfășoară 
la Havana, marți seara s-au 
încheiat dezbaterile în co
misia nr. 3 care a avut ca 
temă : „Responsabilitatea in
telectualului față de proble
mele lumii subdezvoltate".

în comisia nr. 2 scriitorul 
Pop Simian, membru al de
legației române, a prezentat 
referatul „Educarea tinerei 
generații în spiritul păcii, 
prieteniei, cooperării și în
țelegerii între popoare". Vor
bitorul a amintit despre ma
rele interes suscitat ’i O.NU. 
de rezoluția propusă de Ro
mânia în problema educației 
tineretului în spiritul princi
piilor amintite și a arătat că 
oamenii de știință, scriitorii 
au datoria să propage ideile 
păcii, cooperării și înțelegerii 
între oameni.

Pe urmele lui Mengele
@ Călătorul de la bordul vedetei „Vi 
king“ ® Misteriosul bolnav de ulcer

Ziarul „Diario de Noticias" publică un articol semnat de 
reporterul Adolfo Chadier, în care acesta afirmă că l-ar fi 
descoperit la Eldorado (Paraguay) pe doctorul Josef Mengele 
și a reușit să-I filmeze.

Chadier arată că în cursul 
unei vizite efectuate la Eldo
rado în 1966 a auzit că fratele 
fostului medic de la Ausch
witz posedă în acest oraș o în
treprindere comercială în care 
era interesat și un anume Ri
cardo Cafetti. I s-a mai spus 
tot atunci că însuși Josef Men
gele vine în Paraguay de două 
ori pe săptămînă la bordul 
unei vedete cu motor pentru 
a-și vizita fratele. Vedeta, bo
tezată „Viking", numele 
foste divizii „S.S.“, era 
gistrată pe numele unui 
me dr. Engwald.

Chadier povestește că 
mat cu un aparat fotografic a 
parcurs în lung și în lat ora
șul Eldorado în căutarea lui 
Mengele, ale cărui semnalmen
te și siluete le-a studiat în 
amănunțime. „Deodată, scrie 
el, l-am văzut în fața mea, 
dar n-am îndrăznit să-1 foto
grafiez". Reporterul s-a postat 
apoi în fața domiciliului lui 
Cafetti, de data aceasta avînd 
asupra sa un aparat de filmat. 
Cîteva minute mai tîrziu el

unei 
înre- 
anu-

înar-

j i

un

SUTĂ A TRU-
N.A.T.O.

tuirii forței navale permanente 
mobile a organizației, potrivit 
hotărfrii adoptate de miniștrii a- 
părării ai țărilor membre ale A- 
lianței Atlantice în cursul ultimei 
reuniuni de la Bruxelles. în com
ponența forței navale permanente 
mobile a N.A.T.O., ce va fi 
constituită oficial la sfîrșitul 
acestei săptămîni, vor intra : dis
trugătorul american „Holder", 
cu un deplasament de 2 425 to
ne, fregata engleză „H.M.S. Brig
hton" cu un deplasament de 
2 200 tone, distrugătorul „Olan
da", cu un deplasament de 2 215 
tone și fregata norvegiană „Nar
vik", cu un deplasament de 
1 450 tone.
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„Surveyor-7"
„Surveyor-7“ care a asele

nizat lin marți noaptea pe 
pantele craterului lunar „Ty
cho" a luat pînă acum 1 225 
fotografii „excelente". Multe 
din ele sînt clișee ale Pămîn- 
tului, iar celelalte înfățișează 
o regiune foarte accidentată.

Solul plin de pietre de mari 
dimensiuni amintește de acela 
al craterului „Copernic", ale 
căror imagini au fost luate de 
navele spațiale „Orbiter", care 
s-au rotit în jurul Lunii.

Urmează ca în următoarele 
ore să se transmită comenzile 
pentru acționarea echipamen
tului de foraj și de analiză 
chimică a terenului din jurul 
navei. N.A.S.A. subliniază că 
,.Surveyor-7“ are o misiune 
strict științifică și este în ra
port direct cu programul „A- 
pollo".

Cele 4 sonde lunare „Sur
veyor" au avut drept scop gă
sirea unor locuri adecvate ase
lenizării viitorilor cosmonauți, 
înainte de sfîrșitul anului 1969.

Locurile alese se aflau de

Luptele din Yemen
Yemenul de sud gata sâ sprijine

apărarea orașului Sanaa

0 DUPĂ cum a declarat zia
rului egiptean „AL AH BAR" 
ministrul de interne al Republi
cii Arabe Yemen, colonelul Ba
rakat, în cursul luptelor desfășu
rate de forțele armate republica
ne în regiunile apusene ale țării, 
acestea au capturat o cantitate 
însemnată de puști automate și 
efecte militare de producție a- 
mericană. 19 soldați din trupele 
regaliste au fost făcuți prizonieri 
și urmează să fie deferiți tribu
nalului militar.

Sanaa împotriva atacurilor rega- 
liștilor. El Baidh, care a sosit 
luni la Cairo, afirmă ziarul „Al 
Ahram", a declarat că orice atac 
întreprins împotriva regimului re
publican de la Sanaa este con
siderat ca un atac împotriva Re
publicii Populare a Yemenului de 
sud.

Operafia Mc. Kenzie"
• Cabina de cristal și un film care n-a fost turnat

• Dr. Barnard s-a răzgîndit • Epilog la tribunal

In timp ce starea lui Blaiberg se menține ex
celentă, scandalul tn jurul afacerii fotografiilor 
ilicite făcute de un tînăr fotograf sud-african în 
decursul celui de-al doilea transplant de la Groo
ts Schuur, ia amploare. Pe baza datelor furnizate 
de agențiile occidentale de presă, sintem în mă
sură să furnizăm cititorilor noștri unele amănun
te privind geneza acestui scandal, amănunte care 
au la bază dezvăluirile unui purtător de cuvint 
al rețelei americane de radio-televiziune. N.B.C. 
ți ale regizoarei Lucy Jarvis trimisă de respectiva 
rețea la Capetown.

Cu exact o săptămî- 
nă înainte de efectua
rea transplantului, în
tre familia Blaiberg și 
rețeaua N.B.C. a inter
venit un contract Con
tra sumei de 50 000 do- 

primea 
de

rației au fost înregis
trate pejpeliculă. Nu 

un 
tî-

într-o declarație făcută la Ca
iro, ministrul apărării al Repu
blicii Populare a Yemenului de 
Sud, Aii Salem Al Baidh, a ară
tat că forțele armate ale noului 
stat independent s-ar putea ală
tura forțelor Republicii Arabe 
Yemen pentru a apăra capitala

Primul ministru al Republi
cii Yemen, Hassan Al Amri, a 
avut o convorbire cu toți co
mandanții superiori ai forțe
lor armate republicane, con
sacrată examinării situației de 
pe fronturile unde au încă loc 
lupte cu forțele regaliste. Nu 
a fost dat publicității nici un 
comunicat, dar reuniunea este 
apreciată in cercurile 
republicane ca fiind 
importantă".

militare 
„foarte

lari, N.B.C. 
„dreptul exclusiv 
reportaj In timpul 
rație", (fotografii, 
și orice materiale 
natură să închege 
documentar-tele care să 
fie prezentat pe micul 
ecran la 48 de ore după 
pasionanta intervenție 
chirurgicală. Contrac
tul a avut inițial cau
țiunea doctorului Bar
nard. Pentru a se faci
lita filmările a fost in
stalată într-un balcon 
din sala de operație o 
cabină izolată, 
cristal.

Operatoarea 
Waldorf, una 
cele mai bune de care 
dispune N.B.C. n-a a- 
pucat însă să filmeze 
nici o secvență. Sosind 
Ia Capetown în ace-

de
un

din

Len 
dintre

Iași avion cu doctorul 
Barnard, care se în
torcea după două inter
viuri acordate televiziu
nii americane, Len 
Waldorf nici n-a avut 
timp să răsufle și a 
primit nn telefon care 
o anunța că în cel 
mult două ore va în
cepe transplantul. E- 
moția cu care a aler
gat spre „Groote Schu
ur" s-a transformat re
pede într-o dezamăgire 
cumplită. Echipa 
N.B.C. n-a fost lăsată 
să pătrundă în spital, 
într-o stare psihico-fi- 
zică nu -— 1—-
imediat după călăto
ria de la New York, 
dr. Barnard a socotit 
un risc prea mare să 
permită filmarea („Mă 
tem — a sdîis el — să 
nu fiu tulburat de a- 
paratele de filmat în
tr-un moment de ex
tremă dificultate și în
cordare").

Și, totuși, principa
lele momente ale ope-

prea bună,

de N.B.C. ci de 
ilustru necunoscut, 
nărui fotograf sud-a- 
frican Don Mc. Kenzie. 
Don, înarmat cu un 
aparat fotografic de di
mensiuni foarte mici, a 
pătruns în sala de ope
rație travestit în me
dic. Manevrind cu di
băcie, camuflat mereu 
în spatele celor 11 asis
tenți, el a reușit să ia 
timp de aproape două 
ore și jumătate nume
roase imagini din un
ghiuri diferite. O miș
care greșită a atras 
însă atenția doctorului 
Botha (unul din prici- 
palii colaboratori ai lui 
Barnard) care l-a sur
prins pe delicvent. Scos 
din sala de operație, 
Mc. Kenzie a profitat 
însă de încordarea 
care domnea pe cori
doarele lui „Groote 
Schuur" și a ieșit pe 
una din intrările de 
serviciu ale spitalului 
fără a risca să dea ochi 
cu organele de pază.

Dat fiind măsurile 
riguroase' care regle
mentează în ultimele 
săptămâni intrările si 
ieșirile în faimoasa cli
nică sud-africană se 
bănuiește că Mc. Ken
zie a avut complici în 
rîndul personalului de 
la „Groote Schuur".

OOOOOOOOOOO

a aselenizat
o parte și de alta a ecuatoru
lui lunar și se consideră că 
N.A.S.A. a limitat regiunile 
posibile pentru o aselenizare 
în aceste locuri, care sînt nete
de. Deoarece N.A.S.A. dispune 
de 60 000 de fotografii ale a- 
cestor locuri, cercetările s-au 
îndreptat asupra unei regiuni 
mai puțin cunoscute și cu re
lief accidentat.

Printre aparatele de la bor
dul navei se află un braț „ar
ticulat" din aluminiu, cu o 
lungime de 1,5 metri, care are 
ca misiune să poarte o „cutie 
neagră" de analiză a solului. 
Aparatul bombardează solul 
cu particule atomice și va mă
sura reflectarea acestora în 
funcție de natura solului.

N.A.S.A. consideră că crate
rul „Tycho", cu o adîncime de 
4 500 metri, este de formație 
mai recentă decît 
puternic erodate din 
Lunii. De aceea, se așteaptă 
recoltarea unor informații ine
dite asupra geologiei acestei 
zone muntoase a Lunii.

„mările" 
centrul

l-a filmat pe omul despre care 
credea că este Mengele, în mo
mentul în care acesta intra în 
casă. Observîndu-1, omul a 
fugit.

După developarea filmului 
și prezentarea lui unui ofițer 
Paraguayan, acesta din urmă 
l-a recunoscut pe Mengele. 
Ofițerul a precizat că Mengele 
locuise mai înainte la hotelul 
„Astra“, ale cărui registre de 
călători fuseseră confiscate 
de autoritățile paraguayene. 
Potrivit ofițerului, Mengele 
venea aici foarte des în com
pania unei femei tinere pe 
nume Hilda Pierburg.

Ultima mărturie menționată 
de reporter este aceea a unui 
medic, Otto Biss, din Asuncion, 
care i-a declarat că în 1959 ar 
fi îngrijit un om bolnav de 
ulcer care totdeauna era înso
țit de o altă persoană. Foto
grafiile și filmele prezentate 
de Chadier lui Otto Biss i-au 
permis acestuia din urmă să 
identifice în persoana fostului 
său client pe Martin Bormann, 
iar în persoana însoțitorului, 
pe Mengele.

Cea mai mare navă frigorifică din lume „San Joacquin Val
ley" a căzut recent pradă flăcărilor
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Iarna în Europa
Orașul Geneva, 

care pînă în prezent 
a fost ferit de puter
nica furtună care a 
bîntuit în ultimele 
zile în Europa, a fost 
supus miercuri unei 
grele încercări. încă 
din cursul dimineții, 
căderi de zăpadă în
soțite de rafale de 
vînt, avînd o viteză 
de aproape 100 kilo
metri pe oră, s-au 
abătut asupra orașu
lui. întregul 
rutier a 
bat, iar 
Cointrin 
chis. In 
cartiere 
lui, curentul electric 
a fost întrerupt. In 
restul țării, datorită 
ninsorii abundente, 
traficul feroviar se

desfășoară cu mari 
întîrzieri.

0

trafic 
fost pertur- 

aeroportul 
a fo3t în- 
numeroase 

ale orașu-

Valul de intempe
rii care s-a abătut 
asupra Turciei a 
cauzat pînă în pre
zent numeroase pa
gube materiale și 
victime omenești. In 
localitatea Balgara- 
si, datorită inunda
țiilor, patru persoa
ne și-au pierdut via
ța. In același timp, 
furtuna de zăpadă a 
redus considerabil 
traficul aerian, co
municațiile telefoni
ce 
ne 
cu 
ția 
mara a devenit im
posibilă. După eșu
area vasului grec

„Fotis", o altă vede
tă turcă „Dirdeler" 
a fost abandonată 
de membrii echipa
jului. Agenția ANSA 
relata că miercuri 
dimineața viteza 
vîntulul era de 140 
kilometri pe oră. 
Furtuna a blocat a- 
proape toate căile 
rutiere.

nin- 
In de- 
Loire, 

sînt 
apă,

interne și exter- 
desfășurîndu-se 

greutate. Naviga- 
în Marea Mar-

în Franța 
ge și plouă, 
partamentul 
330 de case 
cercuite de _ . 
locatarii circulă 
bărcile pentru a 
aproviziona. In ace
lași timp, la Paris 
apele Senei au cres
cut, depășind limita 
de siguranță.

în- 
iar 
cu 
se
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0 IN anii care au trecut de ia 
proclamarea independenței Re
publicii Congo (Brazzaville) nu
mărul școlilor și elevilor s-a 
dublat, a declarat Devy Maka- 
ny, ministrul educației naționa
le. Invățămintul s-a dezvoltat 
deosebit de rapid, a precizat el, 
mai ales după evenimentele din 
august 1963, cind toate școlile 
au fost etatizate. In prezent, 
școlile din republică sînt frec
ventate de 200 000 de elevi.

0 DATORITA exploziei unei 
bombe cu efect întîrziat în clă
direa Ministerului Comunicații
lor din Cuba, cinci persoane au 
fost rănite. Bomba se afla în
tr-un sac cu mai multe scrisori 
și colete expediate din S.U.A. 
pe adresa unor cetățeni cuba
nezi. Potrivit ziarului „Gran- 
ma“, guvernul cubanez studiază 
problema luării unor măsuri de 
siguranță în ceea ce privește co
tețele poștale din S.U.A.

0 DUPĂ cum transmite agen
ția C.T.K., la Praga s-a deschis 
miercuri cea de-a 18-a sesiune a 
Adunării Naționale a R.S. Ce
hoslovace.

Bohumil Sucharda, ministrul fi
nanțelor, a prezentat proiectul 
de lege cu privire la Bugetul de 
Stat pe anul 1968 care prevede 
venituri și cheltuieli în valoare 
de 144,8 miliarde coroane, adică 
cu 5,8 la sută mai mult anul tre
cut.

0 AGENȚIA France Presse 
informează că generalul grec 
G. Spandidakis, fost vicepreșe
dinte și ministru al apărării în 
guvernul răsturnat la 13 decem
brie anul trecut, —a înapoiat 
marți seara la Atena, venind 
de la Roma. Intr-o conferință 
de presă, Spandidakis a decla
rat că nu este purtătorul nlci- 
unul mesaj din partea regelui 
Constantin, căruia 1 s-a alătu
rat după evenimentele de la 13 
decembrie.
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AJUTOR ROMÂNESC 
PENTRU SINISTRAțll 

DIN ALGERIA
ALGER 10. — 

dentul Agerpres, 
transmite : Pe 
Dar El Beida din 
avion special _______
„11-18", a descărcat 6 tone de 
alimente, medicamente, îm
brăcăminte, pături, corturi 
și alte articole de primă ne
cesitate, trimise de Crucea 
Roșie din România, in spri
jinul populației algeriene, 
sinistrată în urma inundații
lor care au avut Ioc în Al
geria în ultimele săptămîni. 
Cu acest prilej, Bualem Bus- 
selub, reprezentant al Se- 
milunei Roșii algeriene, a- 
dresindu-se însărcinatului cu 
afaceri ad interim al Ro
mâniei la Alger, Mihai Voi- 
cescu, prezent la aeroport, a 
mulțumit „poporului român 
prieten pentru sprijinul pe 
care îl acordă populației si
nistrate algeriene care trece 
prin momente de grea în
cercare".

trevederea 
Bowles se 
de vederi 
se preciza 
discutate.

dintre Son Sann și 
arată că „schimbul 
a fost util", fără a 
natura problemelor

Corespon- 
C. Benga, 
aeroportul 
Alger, un 
româneso

0 LA Moscova s-a sărbătorit 
miercuri cea de-a 50-a aniver
sare a Agenției sovietice de 
presă. La adunarea festivă, care 
a avut loc în sala „Ceaikovski", 
au participat lucrătorii agenției, 
reprezentanți ai presei sovietice 
și ai vieții publice din U.R.S.S.

0 LA ROMA a fost 
blicității un comunicat 
vire la convorbirile 
care au avut loc între delegația 
guvernamentală a R.S.F. Iugo
slavia condusă de președintele 
Vece! Executive Federale, Mi
ka Șpiliak, și delegația guver
namentală italiană, condusă de 
președintele guvernului italian, 
Aldo Moro. Cele două delegații 
au examinat evoluția relațiilor 
bilaterale dintre Iugoslavia 
Italia, constatînd 
favorabilă a acestora 
expus punctele de vedere 
privire la unele probleme 
temaționale 
resează cele

dat pu- 
cu pri- 
oficiale

și 
dezvoltarea 

și și-au 
cu 
in

actuale care inte- 
două state.

0 LA PNOM PENH, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a primit miercuri 
pe Chester Bowles, trimisul 
special al președintelui John
son, care a sosit în capitala 
cambodgiană pentru a discuta 
cu oficialitățile de la Pnom 
Penh o serie de probleme le
gate de incidentele de la fron
tiera Cambodgiei cu Vietna
mul de sud.

In cursul zilei de marți, tri
misul președintelui Johnson a 
luat parte la o reuniune de lu
cru a cabinetului cambodgian, 
iar în cursul aceleiași zile a 
fost primit de primul ministru. 
Son Sann. Intr-un comunicat o- 
ficial dat publicității după în-
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PARIS 10. — Corespondentul Agerpres, Georges Dasoal, trans
mite : Delegațiile Partidului Comunist Francez și Federației Stîn- 
gii Democrate și Socialiste au hotărît să ceară convocarea Adună
rii Naționale într-o sesiune extraordinară. La această sesiune ar 
urma să fie examinate situația economică și socială în urma apli
cării ordonanțelor guvernamentale asupra securității muncii, pre
cum și probleme de politică externă, în special cele referitoare la 
Europa.

Gruparea Progres-Democrație Modernă s-a pronunțat, de ase
menea, pentru convocarea parlamentului într-o sesiune extra
ordinară.

Pentru ca o cerere de convocare în sesiunea extraordinară a 
parlamentului să fie valabilă, este nevoie de semnarea a 244 
de deputați, adică a majorității Adunării Naționale. Opoziția 
franceză (P.C.F., Federația și Centrul) dispun numai de 235 de
putați. Dar chiar dacă cererea este semnată de 244 deputați, 
pentru ca Adunarea Națională să fie convocată trebuie ca pre
ședintele Republicii să accepte semnarea decretului de convo
care.

FRANȚA ÎȘI RETRAGE 
DOUĂ
R. F. A GERMANIEI

UNITĂTI DIN

0 GUVERNUL francez a ho- 
tărît să 
apropiat 
blindate 
dentală, 
corp de ______
ritoriul francez. Ministerul Ar
matelor explică această măsură 
prin reorganizarea diviziilor 
franceze aflată actualmente în 
curs.

In urma acestei măsuri, efec
tivele franceze staționate pe te
ritoriul R.F.G. vor fi reduse cu 
3 000—5 000 de oameni, ajun- 
gind la sfîrșitul anului in curs 
la 60 000 de oameni.

retragă intr-un viitor 
două regimente de 
din Germania occi- 

pentrti a întări primul 
armată instalat pe te-
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Hassan El-Zayat, purtăto
rul de cuvint oficial al gu
vernului R.A.U., a declarat 
miercuri în conferința 
săptămînală de presă, 
operațiunea de deblocare 
celor 15 nave aflate 
naiul de Suez din 
anul trecut nu este o 
țiune militară și ca 
nici nu este nevoie 
efectuarea ei să existe pro
tecție militară. Zayat a pre
cizat însă că în cazul în 
care izraelienii vor deschide 
focul, forțele R.A.U. vor fi 
obligate să riposteze.

Răspunzînd la o întrebare, 
Zayat a declarat că reuniu
nea arabă la nivel înalt a 
fost amînată, întrucît „nu 
exista o atmosferă propice" 
pentru convocarea ei. El a 
subliniat însă importanța pe 
care R.A.U. o acordă în per
manență oricăror contacte și 
reuniuni arabe. Cu acest 
prilej, el a anunțat că R.A.U. 
va începe o serie de contac
te interarabe.
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Pînă acum, însă, cer
cetările n-au dus la 
nici un rezultat. Sin
gurul lucru aflat cu cer
titudine este că tînărul 
fotograf a părăsit Ca- 
petown-ul plecînd cu 
avionul spre Europa. 
Nu e exclus ca el să fi 
negociat deja plasarea 
pentru sume grase a 
primelor fotografii fă
cute la fascinanta ope
rație de transplantare 
a unei inimi omenești.

E lesne de înțeles că 
această întorsătură a 
pus in alarmă adminis
trația N.B.C. care văr- 
sase deja familiei Blai
berg 20 000 dolari în 
contul filmărilor ce 
n-au avut loc. N.B.C. 
pretinde exclusivitatea 
asupra difuzării foto
grafiilor făcute ilegal 
de Mc. Kenzie. Exper- 
ții juriști afirmă că te
leviziunea americană 
are toate șansele să 
piardă partida în între
gime. O decizie forma
lă urmează să fie luată 
de Tribunalul din Ca
petown săptămîna vii
toare. Pînă atunci s-ar 
putea ca dosarul tribu
nalului să se îmbogă
țească cu colecțiile u- 
nor reviste de mare ti
raj care vor intra în 
posesia documentelor 
fotografice unice sur
prinse de Mc. Kenzie.

E. R.

Vești de la
Stanford și
Capetown

0 nouă tentativă nereușită 
la New York

0 PROFESORUL Christ Bare 
nard a declarat că pacientul 
său Blaiberg a avut dureri în 
gît în timpul nopții, ca urmare, 
după părerea profesorului, a 
unei cantități mai mari de fruc
te pe care a mîncat-o. Blaiberg 
are o sănătate bună în momen
tul de față și a cerut chiar să 
i se dea bere. Barnard a afir
mat că intenționează să-i dea 
un amestec de bere și limona- 
dă. Circulația sanguină a bol
navului este bună și nu există 
nici un semn de infecție sau de 
„respingere" a inimii.

0 UN BULETIN medical dat 
publicității la spitalul din Palo 
Alto (statul California) arată că 
starea pacientului Mike Kaspe- 
rak (pe care-1 prezentăm într-o 
fotografie făcută cu citva timp 
înaintea efectuării operației).

căruia in urmă cu opt zile i-a 
fost grefată o inimă, a înregis
trat o îmbunătățire, situația lui 
generală rămînînd însă criti
că. Kasperak, ajutat de două 
infirmiere, a stat timp de 10 
minute pe marginea patului. 
Medicii consideră că aceasta va 
ajuta unei mai bune circulații 
a sîngelui bolnavului. Tot marți 
Kasperak a fost vizitat de so
ția sa.

0 UN BULETIN MEDICAL 
dat publicității miercuri dimi
neața la spitalul Maimonides 
din New York, a făcut cunoscut 
că Louis Block, a cincea 
soană din 
fost făcută 
de inimă, : 
4,35 (ora locală), 
după 
Lui 
plantată inima unei femei 
29 de ani care a încetat din via
ță în urma unei tumori la cre- 
er. Buletinul medical precizea
ză că principala cauză a morții 
pare să fie incapacitatea inimii, 
ce a aparținut unei femei în 
greutate de 45 kg, de a menține 
o tensiune arterială suficientă 
în sistemul circulator al opera
tului, un bărbat de 57 de ani 
și care cîntărea 77 kg.

per- 
lume căreia i-a 

i o transplantare 
a decedat la ora 

la 10 ore 
efectuarea operației. 

Block îi fusese trans- 
de
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