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Miercuri dimineață s-au deschis lucrările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, cu următoarea ordine de zi:

1. — Majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației cu privire la pensii.
2. — Informare asupra activității externe a Partidului Comunist Român 

și a guvernului Republicii Socialiste România.
La lucrările plenarei participă ca invitați șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., 

miniștri, conducători ai organizațiilor de masă și obștești, ai unor instituții cen
trale de stat, redactori-șefi ai ziarelor centrale.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Noua centrală electrica și 
de termoflcare de la com
binatul de celuloză ți 
hlrtie din Brăila (vedere 

exterioară)

UTILAJE 
NOI

La începutul a- 
cestel luni, unită
țile economiei fo
restiere au fost 
înzestrate cu un 
nou utilaj reali
zat în țară — în
cărcătorul cu bra
țe frontale. în
cărcătorul, execu
tat de un colectiv 
de specialiști ai 
întreprinderii de 
reparații utilaje și 
mașini — I.R.U.M. 
— Sibiu, este mon
tat pe tractorul 
românesc S-650.

Noul utilaj, care 
poete ridica o în
cărcătură de 2 
tone pînă la 3,6 m 
înălțime, este fo
losit la manipu
larea și încărca
rea lemnului în 
depozite.

AMINTIRI DIN
ANII DE ȘCOALĂ
Dacă «cad anii primei copi

lării, pot spune că mi-am pe
trecut toată viața în școală, 
întîi ca elev, apoi ca profesor, 
ca director de liceu. Școala a 
pulsat totdeauna de viață, a 
vibrat și a înregistrat, ca un 
seismograf sensibil, înnoirile 
sociale, științifice și culturale, 
a fost animată de avînturile 
generoase ale cărturarilor noș
tri, te-a obligat, prin contac
tul cu tinăra generație, să ai 
privirile ațintite spre viitor. 
Mi-am ales, deci, calea dască
lilor mei și i-am dedicat toată 
viața cu credința că locul 
meu, e in școala, acolo unde în
cepe descoperirea valorilor 
umane.

...A trecut aproape o jumă
tate de veac de cind am susți
nut examenul de admitere, in
tr-un liceu din București. Era 
mai puțin frumoasă capitala 
noastră pe atunci, școlile des
tul de sărace. Dar, ca și acum, 
exigențele față de candidații 
la liceu erau foarte mari.

'Așadar, am devenit licean I 
Amintirile din viața de elev 
tint încă atît de proaspete 
incit Ie pot evoca cu ușurință. 
Păstrez încă emoția pe care am 
încercat-o, elev fiind, la cu
noașterea minunatei noastre 
țări. Pentru că în liceul nostru 
— am învățat la Liceul „Mihai 
Viteazul" — exista o frumoasă 
tradiție: fiecare vacanță era 
folosită pentru drumeții și 
excursii, așa că la absolvire 
ne cunoșteam țara. N-am sa 
vorbesc de prețul cu care ne 
stringeam fondurile nici de 
condițiile în care călătoream 
sau eram găzduiți; față de ce 
li se oferă astăzi elevilor pe 
acest plan, amintirile mele vor 
putea părea cel puțin hilare. 
Am avut profesori minunați, 
care știau sa trezească în noi 
flacăra dragostei față de fru
musețile patriei, venerația față 
de străbuni, cultul pentru. 
limba și obiceiurile poporului, 
pentru portul său. Și atunci, 
nu conta cum ne deplasăm, ci

ce vom cunoaște, nu ne inte
resa ce vom mînca, ci unde 
vom poposi. Mai era ceva. Nu 
plecau în excursii decît cei 
care învățau bine ; pentru ni
mic în lume n-ar fi fost luat în 
excursie un elev care era slab 
pregătit la istorie ori la geo
grafie, care se exprima inco
rect, fie în scris, fie în con
versație. Era considerată a 
impietate. Un fel de trădare. 
Cum ar fi putut pleca cu noi, 
de pildă, asemenea elevi în 
cetatea de scaun a Moldovei 
— Suceava ? Profesorii Petre 
Haneș, Focșa și ceilalți n-ar 
fi acceptat. Mergeam doar pe 
urmele lui Ștefan cel Mare, 
aveam sa reconstituim faptele 
sale de vitejie. Dar itinerariul 
nostru trecea și pe la Ipotești 
și prin satul lui Creangă, 
aveam să vedem mănăstirile, 
păstrătoare ale vechii noastre 
culturi. -Soluția nu era însă să 
rămână ttt mai muîJT*dintre 
noi acasă : învățam, ne spriji
neam reciproc astfel incit să

Spre cer,,, (noi construcții de locuințe 
în cartierul Balta Albă — cvartalul 

Dudești — Cioplea)

Foto: ION CUCU
VÂ RECOMANDAM aceasta inițiativa

CE ȘTII DESPRE
TOVARĂȘUL
DE VIATA ?
La ora trei dimineața, cînâ 

ne-am luat rămas bun de la 
prietenii noștri, petrecerea ti
nerilor era încă în toi.

— Totu-i bine, dacă se sfir- 
țește cu bine — îmi mărturi
sea colegul cel tînăr.

...Ne reaminteam cu plăcere 
de cele mai reușite momente, 
de atmosfera intimă și vioaie 
a duminicii, a seratei cultu
rale organizate în cinstea ti
nerilor căsătoriți din Ciba-Ni- 
colești, raionul Mureș.

între noi n-am mai discutat 
despre antecedentele acestei 
acțiuni într-adevăr reușite. 
Consider însă, că n-ar fi util 
să trecem sub tăcere greută
țile de început. Procedînd ast
fel am încuraja poate acea 
concepție, după care o dumi
nică cultural-sportivă sau o 
serată pentru tineret se reali
zează de la sine, deoarece a- 
vem de-a face cu tineri care 
știu să facă sport, să danseze 
și să rida.

Dar iată cum, s-a pornit la 
acțiune.

Cînd la Ciba-Nicolești s-a 
pus problema organizării unei 
duminici cultural-sportive și 
în cadrul ei a unei serate în 
cinstea tinerilor căsătoriți, de 
parcă erau vorbiți, mai mulți 
tovarăși au încercat sa ne con
vingă :

— Credeți-ne, e imposibil 1 
S-o organizăm duminica ur
mătoare. Timpul e prea scurt. 
Vinerea și sîmbăta cadrele din 
învățămînt participă la o șe
dință la raion și nu vor fi aca

să. Duminica are loc un in- 
structaj în domeniul muncii cu 
pionierii. Nu se poate, tova
răși, trebuie s-o amînăm.

Singurul om care socotea 
realizabilă propunerea a fost 
Feketics Lajos, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. El 
a convocat activul U.T.C. și a 
explicat tinerilor propunerea 
comitetului U.T.C. comunal cu 
privire la organizarea unei 
duminici plăcute și instruc
tive.

— Vom avea mult de mun
cit, dar printr-o organizare 
bună și cu contribuția voastră, 
a activului U.T.C., vom reuși 
să ducem acțiunea la bun sfîr- 
șit — a încheiat.

Nu s-a găsit nici un tînăr 
care să se opună, sau să pro
pună amînarea acțiunii.

După consfătuirea cu acti
vul, pînă și unii membrii scep
tici ai comitetului și-au dat 
seama că tinerii așteaptă din 
partea organizației U.T.C. acți
uni noi și interesante, pentru 
reușita cărora doresc să mun
cească.

Tinerii așteaptă 
mal mult

S-a pornit la acțiune cu 
mai mare rapiditate decît în 
alte dăți. Cel puțin așa li s-a 
părut organizatorilor, care 
nu-și mai vedeau capul de

DALI SANDOR

(Continuau In pag. a Ul-a)

I LUCRĂRI DE 
| INVESTIȚII

I GALAȚI (de le cc- 
rețpondentnl nostru).

Dintre întreprinde- 
Irile industriale ale re

giunii Galați, In care 
au loc Importante lu- 

Icrări de modernizare a 
procesului de produc
ție, amintim și combi- 

I natul de Industrializa
re a lemnului din 
Brilla. Aici au început 

_ recent lucrările unei 
I noi in vm ti ții t axa cu

tia tronsonului expe
rimental pentru esta
cada căii de rulare a 
macaralelor.

Lucrările de exca- 
vare a primului pilot- 
coloană a tronsonului 
despre care este vorba 
s-au terminat, Se lu
crează intens la cel 
de-al doilea, urmînd 
ca restul să se execu
te pînă la ifîrșitul fi
nul uL

i
1

nu ni se poată reproșa nimic. 
Și plecam la drum. Elev fiind, 
am străbătut țara în lungul și 
în latul ei, am cunoscut monu
mente vechi și orașe istorice, 
am cules cîntece și versuri 
populare, am vizitat muzee, 
m-am scăldat în apele rîuri- 
lor și am urcat pe crestele 
munților. Deși marea pasiune 
a adolescenței mele a fost 
matematica (pasiune nestin
să nici acum), faptul că am 
optat totuși pentru studiul is
toriei îșt are rădăcini și în 
dragostea pe care mi-au cylti- 
vat-o școala și profesorii mei 
pentru zbuciumata istorie a 
poporului nostru. Deși bucu- 
reștcan, mi-am ales cu ușu
rință, mai tirziu, ca loc de 
viață și de muncă Piatra 
Neamț, un orășel de provincie, 
cum se spunea cu dispreț pe 
vremuri, fără să mă simt 
nedreptățit, convins că în 
asemenea locuri era mai mare

MIRCEA DAN 
profesor emerit

(Continuare In pag. a Ii-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația 

militară cehoslovacă
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația mi
litară cehoslovacă, condusă de 
general de armată Bohumir 
Lomsky, ministrul apărării 
naționale a R. S. Cehoslovace, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La primire au participat to
varășii Vasile Patilineț, secre
tar al C C. al P.C.R., general
colonel Ion Ionițăj ministrul

In timpul scenetei „Cine are dreptate ?“

z
1. C« probleme de tehnici nouă fzc necesară organizarea 

unor acțiuni pentru Îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale 
muncitorilor în uzina dv. ? 2. în ce sectoare se resimte cel 
mal mult nevoia acestor acțiuni ? 3. Ce măsuri s-au luat, ort 
se vor lua, pentru realizarea lor practică ?

Am adresat aceste întrebări, în cadrul unei anchete, unor 
cadre de conducere, șefi de sectoare, maiștri și secretari al 
organizațiilor U.T.C. de la Uzinele „Timpuri noi“ din Capitală.

— Uzina va asimila în tri
mestrul I 1967 — menționează 
Ing. OCTAVIAN BERCEA, 
proiectant — mai multe pro
duse noi de mare tehnicitate. 
Soluțiile constructive și tehno
logice sînt de o tehnicitate ri
dicată. Fără o însușire atentă 
de către toți muncitorii, fără 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
profesionale vor apare greu
tăți în execuția lor la nivelul 
tehnic cerut.

— Trebuie inițiat neapărat, 
un curs de specializare a 
muncitorilor — arăta ing. 
M. PRETORI AN, șeful șervi- 
ciului mecanic șef — pentru 
utilajele grele. Cîteva mașini 
unelte speciale nu au o încăr
care corespunzătoare în toate 
schimburile pentru că nu a-

Foto : SZOKACS SANDOR

forțelor armate, Grigore Ră- 
duică, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-locotenent Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
general-locotenent Ion Co- 
man, general-colonel Mihai 
Burcă, adjuncțî ai ministrului 
forțelor armate.

A fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce Ia București.

întrevederea s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă cordială, to
vărășească. (Agerpres).

»

Viitori agronomi 

la practica
Pentru ca practica stu

denților din învSțămîntul su
perior agronomic să concorde 
cu calendarul lucrărilor agrico
le de toamnă, peste 8 000 de 
studenți ai anilor I, II, III șl 
IV din institutele și facultățile 
de specialitate existente în 
București, Cluj, Iași, Timișoara 
șl Craiova se află In prezent în 
diferitele unități agricole di» 
țară. Sub îndrumarea șl con
trolul cadrelor didactice și spe
cialiștilor în producție, viitorii 
agronomi, horticultori și medici 
veterinari contribuie la huna 
desfășurare a lucrărilor de se
zon acumullnd noi cunoștințe 
necesare dobîndirii unei califi
cări superioare.

Tot în aceste zile, studenții 
ultimilor ani din facultățile de 
agricultură, medicină veterina
ri șl horticultura, care tn cu- 
rlnd vor susține examenele de 
stat, se găsesc pe ogoarele 
unor gospodării de stat și coo
perative agricole multilateral 
dezvoltate, unde, în cadrul 
practicii selectează date utile 
întocmirii lucrărilor de diplo
mă.

(Agerpres)

Exigențele calificării

INERȚIE
ÎNAINTE DE... START
vem oameni pregătiți care să 
știe să le mînuiască.

— Perfecționarea calificării 
muncitorilor din turnătorie — 
e de părere M. TURCU, șef de 
echipă — se pune mai acut 
ca oricînd. De ce ? A fost 
introdusă în ultimul timp o 
rezervă de utilaje noi : o in
stalație pentru amestec și 
formare (I.P.A.F.), convelor 
pentru turnarea pieselor, pre
se pentru formare etc. Ti
nerii din secție au propus 
să organizeze cursuri de ridi

carea calificării în care să se 
pună accentul pe explicarea 
teoretică a sistemelor de func
ționare, pe însușirea tehnolo
giei de lucru a fiecărui utilaj.

— Trebuie întreprinse anu
mite acțiuni — arăta și ing. 
ENACHE CROITORU, șeful 
secției prelucrări mecanice. 
Mă gîndesc în primul rînd la 
faptul că avem un număr 
destul de mare de tineri care 
nu-și realizează normele.

Există, deci, cel puțin patru 
factori care impun întreprin

derea unor măsuri pentru cre
șterea gradului de calificare 
profesională a muncitorilor 
uzinei.

Interlocutorii noștri sînt, de 
fapt, și cei chemați să acțio
neze, fie direct, fie indirect, 
pentru luarea unor măsuri 
care să contribuie la perfec
ționarea calificării muncitori
lor. In această a doua calitate, 
de oameni chemați să acțio-

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a lll-a)
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Adunări de dări de seamă și alegeri
în catalogul școlilor din 

orașul Craiova, Grupul ener
getic și-a înscria numele nu
mai cu 3 ani în urmă. înce- 
pînd cu clădirea modernă cu 
24 săli de clasă unde se pregă
tesc peste 1 000 de viitori e- 
nergeticieni și pînă la terenul 
de sport de curînd amenajat, 
totul păstrează aici amprenta 
noului. Iată de ce ni s-a 
părut cu atît mai interesantă 
discuția de la adunarea gene
rală de alegeri de la anul II 
A despre ceea ce pot deveni 
tradițiile școlii.

Cei 34 de uteciști fac bilan
țul unui an de activitate a or
ganizației lor de bază. în da
rea de seamă și discuții, locul 
prim îl ocupă desigur învăță
tura — colectivul clasei s-a 
situat anul trecut printre 
fruntașele școlii dar, așa cum 
s-a subliniat în adunare, se 
pot obține rezultate și mai 
bune. în rîndurile de față 
vrem să ne oprim și noi, ca si 
elevii uteciști asupra unui pa
saj din darea de seamă care a 
stîmit discuții aprinse. îl 
transcriem întocmai : „Din 
clasa noastră, 2 elevi fac 
parte din formația de dan
suri a școlii. 3 din re
prezentativa de volei. Vă pro
punem însă să discutăm în ce 
măsură organizația noastră 
poate să contribuie la stator
nicirea unor tradiții de renu
me ale școlii în ceea ce pri
vește activitățile artistice și 
sportive".

Invitația găsește teren fertil 
în rîndurile elevilor. Din ulti
ma bancă se ridică un băiat 
bine legat, poate cel mai înalt 
din clasă — BU$E ILARIE.

„După cum știți, eu fac parte 
din echipa de volei a școlii. 
Nu ne putem însă lăuda cu 
rezultate prea bune. Sîntem 
încă anonimi. Avem totuși 
băieți care joacă foarte bine, 
dar care fac pe vedetele și nu 
vin decît la meciuri cu pre
tenția să joace, deși lispesc 
mereu de la antrenamente. 
Alte școli profesionale din 
Craiova (7 Noiembrie, sau

cialitate, deoarece avem apa
rat de proiecție în școală. La 
gazeta de perete a școlii să fie 
popularizate rezultatele și de 
la meciuri și de la antrena
mente. Cel care lipsește de la 
antrenament, cel care are note 
slabe la învățătură să nu fie 
admis în echipă-.

RETEZ ATU CONSTANTIN, 
„dansatorul clasei-, cum i se 
mai spune, susține statornici-

SUGESTII ? 0 MIE!
REAUZĂRI? CEL PUICII 

ICI ATÎTM!
Grupul școlar agricol) și-au 
format un adevărat prestigiu 
prin echipele lor artistice sau 
sportive. Și noi putem face lu
crul acesta, de pildă, prin echi
pa de volei. Propun însă ea 
lotul de volei, ca și toți cel ce 
doresc să practice acest sport, 
să vizioneze împreună jocurile 
echipei Știința din categoria 
A. să cerem de la Institutul de 
cultură fizică filme de spe-

de costume frumoase, avem 
un instructor bun și mulțl bă
ieți de prin partea Dobrunu- 
lui, de unde s-a dus vestea că
lușarilor în toată țara. Peste 
ani de zile, cînd vom fi mun
citori și vom vedea afișe mari 
anunțînd spectacole artistice 
ale Grupului școlar energetic 
ne vom mindri că începutul 
acestei tradiții l-am făcut noi. 
Organizația noastră s-a ocu
pat insă prea puțm de un ase
menea lucru".

Au mai vorbit și alți elevi 
Fiecare a adus argumente te
meinice pentru a pune bazele 
unor tradiții de prestigiu ale 
Grupului școlar energetic. 
După terminarea adunării, co- 
borind de la etajul II, am fost 
atrași de o sîrbă oltenească 
executată de echipa de fluie
rași sub conducerea tovarășu
lui profesor Nichita Nico la es
eu. I-am cerut părerea în le
gătură cu discuțiile și propu
neri*» din adunarea generală 
de a’.egeri a anului II A. Iată 
ce ne-a spue : «Sînt deosebit 
de încintat că organizsți'le 
U T.C. tratează o asemenea 
problemă. Școala noastră nouă 
are toate condițiile pentru a-$i 
forma tradiții minunate. In 
acest fel incit ori de cite ori 
o formație artistică sau spor
tivă va apărea într-un pro
gram în orașul Craiova, ea să 
constituie un punct de atrac
ție pentru marele public. Su
gestii s-au făcut cum se spu
ne. o mie ! Important este a- 
cum ca acestea să fie rea’izate!

MIHAIL DUMITRESCU 
co respondentu' 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia.

Uzina de medicamente — 
București: tehnicianul Gheor- 
ghe lacob șl Maria Lungoci 
urmărind operația de puriii- 
care a sorbitei intermediare 

a preparării vilamineixC
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Parcul Libertății din Capitală

Amintiri din 
an i de școală

(Urmare din pag. /J

nevoie de pregătirea mea. Fie
care ceas din viața-mi de 
dascăl mi-a confirmat că am 
făcut o alegere bună.

Mai datorez dascălilor mei 
un lucru de preț : mi-au tre
zit interesul pentru un cimp 
larg de probleme. Am spus că 
mă pasionau matematicii e. 
Pasiunea se datora, in bună 
măsură, talentului pe care II 
avea profesorul Fooșa de a ne 
cîștiga de partea sa. Nu cu 
dulcegării, ci cu o mare com
petență profesională, cu o 
neabătută exigență. Mă în
treb. ce vor spune cititorii 
acestor rîndurt dacă le voi 
mărturisi că nouă, celor care 
urmam secția științifică, ne 
dădea să rezolvăm zilnic cita 
60—70 exerciții de matema
tică ? Cu siguranță că li se va 
părea exagerat. Dar așa stă
teau lucrurile. în afara celor 
două ore de clasă, rezervate 
matematicii, erau zile cînd 
munceam acasă încă 4—5 ore 
pentru a satisface pe exigen
tul nostru profesor. Nu m-am 
plîns niciodată. Știam că efor
tul va fi însutit răsplătit. A 
fost un exercițiu al mintii de 
neînlocuit. Mi-am dat seama 
mai tîrziu că matematicii 
i-am datorat ușurința de a-mi 
însuși slava veche, de a 
asimila voluminoasa istorie a 
omenirii. Dar să revin la 
matematică. Ne alegeam sin
guri exercițiile — eu preferam 
algebra —, din reviste și tra
tate, iar profesorul ne con
trola doar. Punea mare preț 
pe propria noastră gîndire, pe 
fantezia Șl căutările noastre.

Mi-a mai plăcut în școală 
chimia. Poate se datora și 
profesorului Ion Roman, di
rectorul liceului, un pedagog 
și un psiholog strălucit, pe 
care — de ce n-aș spune-o — 
l-am copiat în sensul cel mai 
strict al cuvîntului cînd am 
ajuns la rîndu-mi director. 
Dar mi-au plăcut limba și 
literatura română, latina și 
franceza, iar pentru istorie 
m-a ctștigat definitiv profe
sorul Andrei Nițulescu. Tin 
minte și lecția care m-a cu
cerit, și mă întreb ?i astăzi 
cum a putut vrăji o clasa în
treagă cu o lecție atit de aridă 
ca „migrația popoarelor" ? Da, 
era un adevărat vrăjitor. Vor

bea foarte interesant, eu 6 
adîncă convingere, într-un 
limbaj ales, cult, insofindu-yi 
fiecare expunere de hărți. A- 
vea o cultură bogată și o ți
nută atit de maiestoasă incit 
noi il numeam Atila. Dar era 
vulnerabil — dacă mă pot ex
prima așa ; ne purta o mare 
dragoste, ne respecta ți ne 
era foarte apropiat.

Am muncit mult ca elev, ți 
nu numai eu, ci toți colegii de 
generație. Nici nu s-ar fi 
putut altfel; prea eram dor
nici de învățătură. In adevăr, 
perioada aceea a fast cea mai 
fertilă din viața mea. Pentru 
că dincolo de obiectele de în
vățătură mă mai pasionau : 
muzica, sportul, teatrul, lite
ratura. știința. De acest adevăr 
aș vrea să-i conving pe toți 
elevii de azi ■ nu numai că 
este necesar în adolescență șt 
în tinerețe să ai o activitate 
multilaterală, dar este și posi
bil. Făceam parte din fanfara 
școlii, din echipa de oină, ju
cam fotbal și iarna practicam 
patinajul. Eram nelipsit de la 
spectacolele operei, de pe sta
dion, de la concursurile șco
lare (am adus în cîteva rîn- 
duri cupe liceului nostru cîș- 
tigate la întreceri sportive), 
mă plimbam, mergeam la ci
nematograf. Firește că eram 
veșnic în „criză" de timp. 
Treptat, setea asta nestăvilită 
de la 16—17 ani s-a transfor
mat într-o activitate ordo
nată, care a devenit un stil de 
a munci, de a trăi pentru în
treaga viață.

...Așternînd aceste rîndurl 
pe hîrtie îmi vin în minte 
numeroase evenimente școlare 
la care participam cu atita 
suflet îneît le retrăiesc. Am 
amintiri frumoase și altele 
mai puțin frumoase, dar 
toate-mi sînt dragi. Toate la 
un loc intră în tezaurul de 
preț, care se cheamă viața de 
elev. Spun tezaur, pentru că 
ne „alimentăm" apoi pînă la 
adinei bătrîneți din ce am 
adunat la vîrsta cea mai re
ceptivă : cultură, observații 
asupra oamenilor și eveni
mentelor, primele experiențe 
de viață. Și mi se pare foarte 
trist să nu-țl poți aduce 
aminte de prea multe lucruri 
de pe vremea cînd ai fost 
elev. înseamnă că n-ai trăit 
cu ochii deschiși propria-ți 
tinerețe.

VOM VEDEA
PE MICUL ECRAN...

De pe meleagurile sucevene, 
V.năra octntâ AI ME IACO
BESCU fmterpretd rolului 
^Hangița" din primul film 
serial românesc de televizi
une) transformată ad-hoc în 
corespondentă a ziarului nos- 
tnu ne traiumite :

ridurile xîrăcechi ale 
wtinâfftrti pragomirre. re- 
nsmiră pentru -n-.nsa turtle 
psrtx’e aici de mitropolitul 

s-zu tras de mult 
primii sneîr: de peliculă ai 
ff! .’ui irforic rominesc de 
telea&BMjre „Cosmin, fiul Zim
brului". Realizat dupi un sce
nariu de Mircea Ștefănescu, 
fn regia lui Cornel Popa și 
imaginea lui Nicolae Nîță, fil
mul se tm întinde pe cîteva 
zeci de episoade. Așadar, în 
curînd „Sfîntul", „Omul invi
zibil", .Robin Hood' 
prariețujtorii- 
rival de seamă

' și „Su- 
avea un 
„Cosmin,

fiul Zimbrului** pentru că fil
mul va evoca în tonuri de 
epopee epoca slăvitului voie
vod Ștefan cel Mare, într-o 
acțiune haiducească palpitan
tă, totul petrecindu-se în mi
nunatul peisaj românesc al 
nordului Moldovei. Distribu
ția, tînără ca vîrsta, numără 
lotuși nume de prestigiu pen
tru' filmul și scena româ
nească : Florin Piersic va in
terpreta rolul titular, Gheor- 
ghe Cozorici are o mare răs
pundere actoricească căci va 
încerca să redea pe ecran fi
gura lui Ștefan, Cozma Brașo- 
veanu va fi hîtru Tîndală, 
Luminița Iacobescu o jupîniță 
răutăcioasă, Vali Marian (Iri- 
nuca).

In rolurile celor patru hai
duci vor apărea Alexandru 
Azoiței, P. Panduru, Ovidiu 
Moldovan, Florin Codru".

I 
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Raid prin cîteva 
stații C.F.R. din 

regiunea lași

De la rampa stației C.F.R. 
Mircești (regiunea Iași) ridică 
îngrășăminte chimice cinci 
cooperative agricole, intre 
care și acelea din comunele 
Butea și Al. I. Cuza. Prima se 
dovedește foarte grijulie — se 
prezintă neintîrziat, ridică 
marfa, curăță peronul pînă la 
ultimul fir. In conduita ei se 
pot citi cu ușurință proverbe
le care ilustrează munca bu
nului gospodar. A doua însă 
preferă — lăsind multă vre
me îngrășămintele pe peron — 
să fie lovită și la pungă și la 
obraz. „îngrășămintele desti
nate acestei unități agricole — 
ne-a relatat șeful gării — 
stau neîngăduit de mult ne
descărcate din vagon iar după 
ce, cu chiu, cu vai, sînt descăr
cate, vreme îndelungată „fer
tilizează- inutil rampa. Ne- 
maiavînd încotro, după o vre
me, cînd nici îngrășămintele 
nu mai sînt îngrășăminte, per
sonalul care se ocupă de cu
rățenia în stație le mătură și 
le transportă la locul rezervat 
pentru gunoi.

Cel mai nimerit loc pentru 
depozitarea îngrășămintelor e 
sub brazdă, acolo unde azo- 
tații, fosfați! etc. dăruiesc cu 
putere de rod solul. Principiul 
acesta e cunoscut și aplicat cu 
perseverență la Mircești, 
Hăbășești, Butea și în multe i

Ovidiu Bîilea

MIOLOGIE UE PROZĂ [PICĂ 

POPULARĂ
Relulnd tradiția școlii filologice a Iul 

Ov. Densușianu de a pune la îndemîna celor 
interesați textele folclorice în pronunțarea 
lor dialectală autentică, Ovidiu Bîrlea a dat 
tiparului cea mai reprezentativă antologie a 
basmului românesc. Majoritatea pieselor din 
antologie sînt variante modeme ale basmelor 
din colecțiile cunoscute ale lui P. Ispirescu, 
Gh. Cătană, I. Pop-Reteganul etc., și vor pu
tea da posibilitatea efectuării unor studii 
comparative asupra evoluției în timp a ge
nului epic. Acestora II se adaugă cîteva va
riante necunoscute și unele basme — rod al 
creației contemporane.

Numărul mare al variantelor existente în 
arhiva Institutului de Etnografie ți Folclor a 
dat posibilitatea selectării unora dintre bas
mele cele mai împlinite artistic, reprezenta
tive pentru fiecare specie în parte și pentru 
fiecare zonă folcloristică a țării. Astfel, în 
antologie și-au găsit locul 73 basme fantas
tice, 7 basme nuvelistice, 17 basme cu ani
male, 38 snoave și snoave-basm, 12 legenda 
și anoave-legende și 6 povestiri. în acest nu
măr se includ și cîteva experiențe interesan
te : au fost date, pe coloana paralele, cîte 
două variante ale aceluiași basm, dar înregis
trate cu aparatul și după dictat sau repoves
tite la o diferență oarecare de timp. Cititorul 
ia în felul acesta cunoștință cu basmul ro
mânesc în manifestările lui contemporane, 
făcîndu-și o imagine fidelă asupra stadiului 
actual al povestitului în mediile folclorice 
tradiționale.

In concepția autorului, antologia este des
tinată „a face cunoscute povestirile noastre 
în forma lor autentică și ea se adresează ce
lor cu o pregătire filologică universitară, !n 
primul rînd cercetătorilor, cadrelor didacti
ce, folcloriștilor și studenților de la facultă
țile de filologie... „Dar cercul celor cărora se 
adresează antologia, anunțat în prefață de 
Ov. Bîrlea, poate fi mult lărgit, deoarece fo
losirea ponderată, în transcrierea dialectală 
a unor semne ușor de înțeles, face textul ac
cesibil unei întregi categorii de iubitori ai

folclorului nostru, la aceasta ajutînd șl glo
sarul care însoțește aparatul critic.

Competența cu care Ov. Bîrlea dezbate, în 
cuprinzătoarea introducere a antologiei, 
problemele cele mai Importante ridicate de 
basmologia internațională modernă, aborda
rea personală și soluționarea convingătoare 
a unora dintre cele mai disputate aspecte ale 
basmului popular, fac din această lucrare o 
operă științifică de sinteză, reprezentativă 
pentru cuceririle la care folcloristica română 
a ajuns în acești ani. Incepînd cu enumera
rea critică a primelor atestări documentare 
ale actului povestirii și a poveștilor propriu- 
zise în cultura universală și română, Ov. 
Bîrlea demonstrează vechimea basmului și 
evoluția lui în timp. Se face, de asemenea, o 
trecere în revistă a teoriilor privind originea 
acestui gen folcloric, contribuția folcloriștilor 
români la elucidarea acestui aspect, precum 
și referiri detaliate la fenomenul folcloric 
viu, la rostul povestitului și evoluția isto
rică a acestuia, la ocaziile de povestit în me
diul folcloric contemporan. Aceleași premise 
au dat posibilitatea cercetătorului să ajungă 
la cristalizarea unei concepții asupra specii
lor basmului popular, caracteristicilor lor. 
aspectelor proprii și comune, vechimii, cir
culației, perenității și funcției lor contempo
rane. Este un capitol închegat, cu definiții 
clare date pe baza unor exemple convingă
toare care aduc lumină în atît de controver
sata direcție asupra clasificării folclorului 
românesc. în încheierea demonstrației, Ov. 
Bîrlea face o analiză temeinică a principale
lor mijloace de realizare artistică a basmului 
popular românesc, enumerînd principalele 
procedee specifice folosite de povestitorii 
populari.

De notat că atît în materialul teoretic ce 
precede antologia, cît și în notele de subsol 
ce însoțesc textele publicate, autorul atrage 
atenția asupra mijloacelor mimico-dramati- 
ce ca modalitate specifică de redare artistică 
a basmului, fără de care fenomenul viu al 
povestitorului e greu de înțeles, absența lor 
lipsind basmul tocmai de atmosfera proprie 
QcLă de circulația lui orală. De aceea, înainte 
de a face lectura unui basm, cititorul, pentru 
a se putea transpune cît mai fidel în această 
atmosferă autentic populară, va trebui să re
țină datele asupra temperamentului și stilu
lui particular al povestitorului respectiv, pe 
care să le îmbine imaginativ cu gestica no
tată în subsol. Se poate realiza astfel o re
trăire a actului povestirii în toată complexi
tatea, autenticitatea și frumusețea lui.

AL. DOBRE

NOTE DE LECTOR

REIN-

Sorin Titel

TOARCEREA

Titlul semnifică 
efortul unui crez 
— tinăr piețor — 
spirituală : nu mai simte nevoia de a crea, 
vegetează, fără rost și fără suferință, în me
dii mediocre, asistă, indiferent, la pasiuni, se 
irosește, fără elan, în legături banale. îl sal
vează însă dragostea de oameni — anunțați 
de fratele vitreg, adolescent generos, pur.

reîntoarcerea la ideal, la 
și al unei meniri. Șerban 
trăiește o temporară criză

Șerban regăsește vitalitatea artistică, nevoia 
și puterea de a exprima o năzuință.

Autorul are o evidentă pricepere de a sur
prinde momentele de vid interior, cînd spiri
tul înregistrează mișcări, culori, cuvinte, dar, 
apatic, nu le înnobilează cu nici un sens, le 
abandonează străine și inutile. De aici orien
tarea formală, justificată in punctul de ori
gine, dar nesusținută ulterior de o substanță 
umană autentică, abundentă.

Cartea nu construiește o evoluție exem
plară, nu are rigoarea unei demonstrații de 
etică profesională; este o aglomerație de no
tații, fără ordine cronologică, cu multipli au
tori. Formula cărții este non-formula: nu 
edificiu epic ci montaj de amintiri,
fragmente de dialog, nu personaje, numai 
persoane și toată avalanșa de artificii pe 
care superstiția sincerității o declanșează. O 
dezordine meticulos ticluită, încearcă să cre
eze senzația de adevăr brut, dar fortuitul sau 
absurdul care guvernează adesea construc
ția, rămîn niște barbarisme : trucul e mereu 
evident, ceea ce lezează în noi nevoia de ins
pirație. Și parcă ostjntativ, autorul își exhibă 
procedeele, cu o insistență care te face să te 
întrebi dacă nu cumva cartea e o simplă far
să. Dar nu ; autorul se ic. în serios și, atunci, 
totul capătă tristețea îndrăznelilor supuse 
a spontaneității jucate, a neglijenței atent 
aranjate.

Laurentiu

O imagine care nu cere explicații: călușarii

Fertilizați
alte unități agricole. E cunos
cut dar nu și aplicat întocmai 
cum trebuie la Oțeleni. Consi
liul de conducere al acestei 
cooperative agricole a ridicat, 
ce-i drept, îngrășămintele din 
stația C.F.R. Tg. Frumos, le-a 
dus la sediu și... le-a depozi
tat. Le-a depozitat cu atîta 
grabă și cu atîta pricepere în- 
cît, dacă intri pe seară în 
curtea cooperativei ai impre
sia că a și sosit deja luna de
cembrie. Parcă a nins. Cîțiva 
zeci de saci, unii sparți. alții 
în pericol de a se sparge, zac 
drept în mijlocul bătăturii în 
ploaie și vînt, poate exact în 
poziția în care au fost descăr
cări acum cîteva săptămîni.

Ce-o să semănați în curte, 
tovarășe inginer ?

La întrebarea aceasta, in
ginerul Ion Pascaru, președin
tele cooperativei agricole, ne-a 
răspuns puțin buimăcit și in
trigat : nimic 1 Desigur ca ni
mic. Pentru ce atunci azotațil 
sau fosfații împrăștiați, care 
îngrașă curtea ? $i, să nu ui
tăm apoi, nu-i o glumă să lași 
să se risipească 25 tone de în
grășăminte numai de dragul 
troscotului din ogradă, cînd 
din cele 600 hectare planifica
te pentru fertilizare nu s-au 
aplicat îngrășăminte decît pe 
jumătate din suprafață ?

Ornai de 
un milion

timpul, nu rampele!
Stația C.F.R. — Podu Iloa- 

le e nod de cale ferată. Efor
turile personalului stației de a 
face față volumului de mărfuri 
care sosesc zilnic se izbesc u- 
neori și de neglijența manifes
tată de consiliile de conduce
re ale unor cooperative agri
cole față de marfa ce le este 
destinată. Cei de Ia Popești 
(raionul Iași) au 
exemplu, mai bine de 500 kg 
azotat de amoniu pe rampă 
după ce, zice-se, și-au ridicat 
ceea ce sosise pe adresa lor. 
Alte cooperative agricole 
procedează într-un fel asemă
nător. Trec zilele, trec săptă- 
mînile, „resturile" de cite 500 
kg nu mai sînt ridicate de ni
meni. Pentru a se elibera lo
cul a fost săpată o groapă, 
ceva mai încolo de rampa de 
descărcare și îngrășămintele 
chimice neridicate au fost și 
sînt încă în continuare „în- 
mormîntate". O groapă asemă
nătoare și-ar găsi întrebuin
țare și în stațiile C.F.R. Sîrca 
și Tg. Frumos. Din cele 20 
tone de îngrășăminte sosite la 
Sîrca pentru cooperativa agri
colă din Sinești (raionul Paș
cani) destinatarii binevoiesc 
să ridice numai 6 tone ; restul 
de 14 tone (!) lăsîndu-le, parcă 
înadins, să fie plouate bine de 
tot

lăsat, de

Din șapte în șapte minute, 
In fiecare stație, la semnalul 
ascuțit al trenului, am scos 
capul pe geam și, timp de o oră 
de la Sîrca pînă la Pașcani, 
am semnalat dungile albe ale 
îngrășămintelor chimice risi
pite printre traverse. La Paș
cani, din îngrășămintele chi
mice sosite pe adresa coopera
tivelor agricole din Valea Sea
că, Hărmănești, Lunca, Vatra, 
Cristești, Moțca — neridicate 
la timp, amestecate cu prund 
și cu pămînt — s-a constituit 
în apropierea cabinei acarului 
o movilă peste care au crescut 
ciulinii și s-a făcut drum de 
mașini în toată regula. Maga
zinerii stației nici nu 
cu precizie ale cui au 
sîpa, după un calcul 
nerului stației C.F.R. 
poate fi evaluată la

tone, la zeci de mii de lei.
Intr-adevăr, îngrășămintele 

chimice sînt făcute pentru a 
fi risipite, dar nu în stațiile 
C.F.R., ci pe ogoare. Rampele 
de descărcare nu au nevoie să 
fie fertilizate 1

Laurențiu Cerneț face psihologie : schițele 
sale sînt mici studii ale unor tipuri umane. 
Sînt preferate tipurile șterse. Femeile sînt la 
sfîrșitul tinereții, nu au stil, nu au persona
litate și preocupări grave ; așteaptă răbdă
toare o legătură de durată, dacă se poate, le
galizată. Partenerul nu e căutat, ales, ci ac
ceptat ; în el se materializează vechi și vagi 
anticipații. (Omul de un milion). Uneori fe- 
ineia e cu complexe : neglijentă, acră și pa
siva, își descoperă spre mulțumirea tuturor, 
dar tîrziu, greu, feminitatea (Marieta Simi- 
nică). Bărbații sînt de preferință tomnatici, 
de înfățișare neutră, de capacitate indiferen
tă, uneori „șefi" pe undeva, nedeciși in pro
bleme sentimentale. (Visele lui Vrabie, O pri
vire în urmă). Seria ar putea fi prelungită 
dar nu ar părăsi zona anonimatului. încli
nația autorului pentru oameni mediocri se 
conjugă cu o slăbiciune alarmantă pentru 
locurile comune ale vieții interioare. Rezultă 
O lume fadă, cu preocupări mărunte, adesea 
meschină și pasiuni pitice, ale cărei valori 
estetice râmîn obscure ; o lume ce poate fi
gura în cîteva schițe, chiar scrise cu abili
tate, fără a fi sigur că prin aceasta a intrat 
în literatură.

ILINA GRIGOROVICI

mai știu 
fost. Ri
al ingi- 
Pașcani, 
zeci

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași Ib așteptarea startului

A

1



• Știri interviuri repo 
rtaje • Știri interviuri
repo 
• Știri ZILNIC
viuri reportaje •

rtaje 
inter
Știri

interviuri reportaje • Știri

ACTUALITATEA
Parcul piteștean Trîvale. 

scăldat în cromatica incendiu
lui autumnal, are ceva din 
măreția pădurii eminesciene : 
„De treci codrii de aramă. " 
Mă plimbam, în aceste zile de 
toamnă frumoasă, pe aleile ne- 
pi'.truite, ale acestui parc 
natural, ascultînd zbaterea 
frunzei în dunga vîntului 
și țipătul scris pe zare al pă
sărilor în căutare de alt vad. 
mai cald, dincolo de orizontul 
nostru. Alături, tovarăș de 
drum și de vorbă, tînărul ar
hitect peisagist Mircea Fun- 
goci.

— Frumoasă, nu, toamna la 
noi ? Veniți peste un an, însă, 
sau peste doi și veți vedea că 
frumusețea ei va căpăta noi 
valențe.

Tînărul arhitect se străduia 
să-mi redea cît mai veridic 1- 
maginea de peste timp a par
cului. Boschetele vor adă
posti pavilioane de lectură.

Zilele acestea s-au desfășurat ta 
R.P. Bulgaria, lucrările cele-; de-a 24-a 
ședințe a Comisiei permanente CA E.B. 
pentru industria carboniferă.

La ședința comisie- au luat parte de
legați din țările membre ale C A El — 
R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovac*. R. Dl 
Germană. R P. Polonă. Republica So
cialistă România. R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică. Au luat parte ia cahsate 
de observatori, reprezentanți ai B-ST. 
Iugoslavia.

Comisia a analizat munca consffitkr 
tehnico-științifice și a luat rnâsur co
respunzătoare pentru tanbunâtățirm a- 
cesteî activități Au foot discutate pro
bleme ale colaborării între tărie = 
bre ale CALR. In domeniul ind 
carbonifere.

Ședința Cor isiei »-a dasOvarut ta- 
tr-o atmosferă de pneter.:e 
gere reciprocă. (Agerprea).

bătrinul „Trîvale"
»■

iar In luminișuri se va proiec
ta geometria terenurilor de 
sport. în partea aceea își va 
da întâlnire vegetați» luxu
riantă a pămîntului; aici se 
va amenaja o grădini botani
că. Pe acolo va trece „hotarul" 
rezervației naturale: căprioa
re, cerbi și zimbri vor zburda 
în voie, In condițiile de „aca
să-.

Și povestirea poate conti
nua... Ea cuprinde încă multe 
episoade Interesante, pe care, 
însă, la rugămintea ttnărulul 
arhitect nu le mai povestim 
rezervînd cititorilor unele sur
prize. Chiar și cele relatate sînt 
suficiente pentru a contura în
tinerirea bătrînului „Trivale", 
vechi parc natural — întina 
pe o suprafață de aproximativ 
500 hectare — care învăluie 
toată partea de nord-vest a o- 
rașului. Respectîndu-l-se ca
racteristicile de parc peisager. 
noile obiective vor fi ampla
sate armonios, erei nd o minu
nată îmbinare între frumuse
țile naturii și cele ale muncii 
omului. Lucrările vor fi exe
cutate în trei etape. Deocam
dată au fost realizate ridică
rile topometrice. pe baza că
rora D.S.A.P.C. Pitești urmea
ză să înceapă proiectarea în
tregului ansamblu.

Prima premieră a stagkir.-. o
Teatrul de stat din Brdi.'a : 
„Sinziana și Pepelea' de V.

Alecsandri

Construcții noi

I. ANDREI? A

Cartierul Steagul Roșa 
din Brașov, care nu mări 
acum peste 25 0M de locui - 
tori, este va vast țateier. 
Aici au fost construite două 
școli cu 56 de clase, an ofi
ciu P.T.TJL. m spital șt 
dispensar, complexe comer
ciale și ale eoope-apei meș
teșugărești. l-n fiecare huiă 
cartierul crește eu două 
blocuri a cîte 40—60 apar
tamente. Find in 1970 su
prafața locuibili a cartie
rului urmează să se duble
ze, m raport eu cea de azi. 
Vor fi clădite noi magazi
ne ți unități de alimentație 
publică. kaed un totnf'tr 
comercial, preeirm și an 
cinematograf.

(Agerpres)
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18,00 : Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. In 
loc de cinema „Ultimul mo
hican". Peceți și file îngăl
benite ; 19,00 : Telejurnalul; 
19,20 : Buletinul circulației 
rutiere ; 19,30 : Atlas .folclo
ric. Țsts Moților; 20 : Săp- 
tămîna ; 21,00 : Avanpre
mieră ; 21,15 :
21,45 : „Cazul
22,15 : „Un bilet la alegere11 
Muzică ușoară ; 22,35 : Te
lejurnalul ; 22,45 : Buletinul 
meteorologic.

SPORT „SÂPTAMINA

PREOLIMPICi*1

«certai «ăptărrdni 
«o« ecmfnmtdri iitfernațio- 
MÎ4. Selaețîoaata dc tine
ret. joacă duminici in Po
lonic H companie echipei 
rrmlare a țării gazde.

Tu cceeaji zi, la Suceava, 
•e Wrilueac echipele de jw- 
n-ori ale Romăwiei fi Po
loniei.

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

rulează la Patria (orele 10j 
12,45! 15,45; 18,30) 21).

STEAUA PÂRA NUME
ruIeazS la Republica (orele 9i
11.30) 14) 16,15) 18,45; 21,15), 
București (orele 9| 11,15; 13,301 
16,30; 18,45) 21).

NU SÎNT COPACI PE STRADĂ 
rulează la Capitol (orele 9; 
ll,15j 13,30) 16, 18,30; 21).
Aurora (orele 8,45» 11 j 13,15;
15.30) 18i 20,30).

Aventurile lui werner holt 
(ambele serii) rulează la Festi
val (orele 9; 12,30; 16,15s 20). 
Grivita (orele 9» 12,30; 16i
19.30) . Modern (orele 9,30; 13| 
17,15; 20,30).

DILIGENTA
rulează Ia Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15; 15.45] 18,15; 20.45). 
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45), Floreasca
(Orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15) 
13,30; . 15,45; 18,15; 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Victoria (arelp 9; 12; 
15; 18; _?!). Gloria (orele 9; 
12; 15; 18; 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE 
rulează 1a' Central (orele 9i 
11 j 13,15; 16,15» 18,30; 20,45).

FANTOMAS SE DESLĂNTtlIE 
rulează Ia Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 13; 16,15; 18,30;
20.45] , Feroviar (orele 8i 10,15(
12,30; 14,45» 17; 19,15; 21,30). 
Excelsior (orele 9,15» 11,30;
13,45; 16) 18,15; 20,30).

IDIOTUL
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20,30). PROGRAM
PENTRU COPII (orele 9—10).

SUZANA Șl BĂIEȚII
rulează la Giulestl (orele 15,30; 
18; ‘20,30), Dacia (orele 9i 
15,45, în continuare 18,15)
20.45) .

PARTIZANII ÎN C1MPIE
rulează • la Bureții (orele 15,30; 
18» 20,45). Rahova (orele 15,30i 
18j 20.30).

CELE DOUA ORFELINE
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 13,45; 16; 18,15)
20.30) .

LIMUZINA NEAGRĂ
rulează la Crlngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

ALFABETUL FRICII
rulează Ia Coimoi (orele 15,30; 
18; 20.15).

NOTRE DAMES DE PARIS
rulează la Suceai (orele 9,30; 
12.15; 15. 17.45, 20.30). Arta 
(orele 9i 12j 15; 18; 20,45).

YO-YO
rulează Ia Unirea (orele 15,30; 
18).

THERESE DESQUEYROUX
rulează Ia Dudești (orele 15,30) 
lfl; 20.30).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LĂ 
TINE

nileată la V1tan (orele 15.30; 
18i 20,30).

BOCCACIO "70
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13» 15.45» 18,15; 20.30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30] 
16; 18,30; 21).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI

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

SE ÎNTTMPLĂ numai duminica 
rulează la Cotrocenl (orele . 
15,15» 18» 20,45).

CEI 7 MAGNIFICI
- rulează Ia Popular (orele 15,30i 

18; 20.30).
CASA 5IOĂSTRA

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

CDN’ELE DIN BASCKFRVULE
- rulează la Viitorul (orele 15,30) 

18; 20,30).
REPULSIE

rulează !■ Colan ti na (orele 
15.30» 17.45» 20).
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• întrecerile „Săptămînil 
preolimr 'e internaționale" au 
început la Ciudad de Mexico, 
reunind c-îteva sute de spor
tivi și sportive din 24 de țări. 
Competiția a fost Inaugurată 
cu proba cialistă contrecrono- 
metru pe echipe. Pe primul 
loc s-a clasat selecționata 
Spaniei care a străbătut 60 
km în timpul de 1 h 11’46” 
6 10.

La arena „Mexico" peste 
10 000 de spectatori au asistat 
la concursul masculin de gim
nastică soldat cu o mare 
surpriză. Campionul mon
dial Mihail Voronin, căzînd în 
timpul evoluției la bară fixă 
a fost nevoit să * ' *
exercițiul ceea 
victoria, care a 
nezul Wilhelm 
57,10 puncte

La Ciudad de Mexico au 
sosit și peste 100 de medici 
care desfășoară o intensă acti
vitate. Dintre sportivii ro
mâni primij vor intra în con
curs caiaciștii și înotătoarea 
Cristina Balaban.

i

reia de la cap 
ce l-a costat 
revenit polo- 
Kubicka cu

/,V LUELELOR
da Fanai Neaga

r» arte te

1
U •!

&

dnoer* dar Boc rfffrcd duehi; și loerrle ai doijea gol în favoarea ploieș- 
teniicr Foto : R. VASILE

• Primai meri al „Capei 
tntercoxtreewtale" la fotbal 
dmtre echipele Pewarol 
Montevideo p Real Ma
drid x disputat pa sta- 
d«MMl Cen rea ario din capi
tala Ureguayvluj In fa^ a 
76 006 de spectatori. Au 
riengat fotbaliștii md-ame- 
rieaai ea score 1 de 2—0.

Returel va area loc la 
26 octombrie Ia Madrid.

!• ira

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Ce știi despre 
tovarășul 
de viață?

sarcini. Membrii activului 
U.T.C. au primit sarcini con
crete și precizate pe persoane. 
Unii pregăteau invitațiile no
minale pentru tinerii căsătoriți 
șt afișele. Alții se ocupau de 
pregătirea terenurilor și mate
rialelor necesare desfășurării 
meciului de fotbal, a con
cursului atletic și a diferitelor 
întreceri distractive.

Programul întregii zile era 
promițător. Cea mai interesan
tă manifestație se anunța însă 
serata pregătită în cinstea ti
nerilor căsătoriți, care era 
ceva nou pentru tinerii din 
comună.

Duminici cultural-sportive 
mai avuseseră loc aici (iniția
tiva organizării lor pornise 
doar tocmai din raionul Mureș 
cu cîțiva ani în urmă), dar în 
ultimul timp după paravanul 
acestei denumiri se ascundea 
doar cîte un meci de fotbal 
sau alt concurs sportiv, cîteva 
recitări, apoi... bal. Este ade
vărat, că uneori au fost pre
zentate și piese de teatru, dar 
acestea aveau contingență cu 
duminicile tineretului numai 
prin faptul că erau progra
mate în aceeași zi. Firește, că 
astăzi un asemenea program 
nu-i mai satisface pe tineri. 
Ei așteaptă ceva mai mult...

Și acest plus se întrezărea 
tocmai în cadrul acțiunii pro
puse acum, purtînd denumirea 
serată în cinstea tinerilor că

sătoriți. Dați-mi vota, oi mă 
opresc mai pe larg asupra a- 
cestui punct din programai pi
lei respective.

Cine are dreptate
Această întrebare a stat ta 

centrul seratei, la ea au încer
cat să dea răspuns cele 38 de 
perechi de tineri căsătoriți, 
precum și acei tineri din Ciba- 
Nicolești, care stan ea gfndwl 
la însurătoare. Cine are drep
tate ? — se intitula și sceneta 
scrisă special pentru serată, pe 
care tinerii au incățat-o în 
numai patru zile și au prezen
tat-o cu mare succes.

Eroii principali ai scenetei 
sînt Laji și Roza, o pereche de 
tineri căsătoriți. Căsnicia lor 
șchioapătă. Oare cine-i vino
vatul? Bărbatul, care e brutal, 
uneori trage la măsea, care 
nici de onomastica soției și 
nici cu alte prilejuri nu-i a- 
duce acesteia flori sau alte 
mici atenții ? Sau tinăra soție, 
care e neglijentă, e pusă me
reu pe ceartă, nu are încredere 
în soțul ei și nu e în stare să 
realizeze în casa lor o atmo
sferă de intimitate familială ? 
Poate se va face vinovată 
Zsuzsi bîrfitoarea — prietena 
soției, care plantează în inima 
lui Rdza germenii geloziei ? 
Ori Gyuri băutorul — priete
nul soțului — care-l ademe
nește pe Laji la băut ? Sau 
soacra, care mereu îi face și
cane norei sale ? Sau poate 
sînt de vină aceia, care nicio
dată nu le-au explicat tineri
lor faptul, că căsnicia trebu
ie învățată, nu este sufi
cient să-ți găsești doar con
soarta, dar trebuie să știi să o 
și păstrezi. O anumită parte de 
vină poate fi imputată și or
ganizației U.T.C., care nu vine 
în ajutorul tinerilor căsătoriți.

Sceneta refacie aae'.a eps- 
aoade ale căsniciei ne*ewsîe, 
în timp ce efte an personaj 
reprezenriad „optaia tstatas" 
fadeanuul publicai spartaxor «A 
fie atent la fiecare episod, la 
fieca*e eatriac cc ic *osteșze 
pe scenă, deoarece, fa viață, 
chiar și lacrwrue cele 'lai mă
runte pot căpăta o însemaă- 
tate mare în căsnicie.

Spectatorii « amuză di« 
plin de ntuațiila comice. Inter- 
prețU rolurilor : Aszalot no
na. Feketics Lajos. Ehos Erzs/- 
bet, Toth Roza, Imrt Jozxef, 
Fazekas M'.haly. Kedar Irma ți 
Kerekeț Mihaly sînt aplan- 
dați la scenă deschisă rină 
rpedatorii credeau că serata 
a luat sfîrșit, cortina s-a dat 
Ia o pane, iar or pa a izs rarii «. 
nunțară, că va urma „procamd 
social", iar interpreta vor fi 
chemați in fața instanței jude
cătorești, pentru a se stabili 
cine are dreptate.

In instanță sînt alese două 
perechi de căsătoriți (o pe
reche tînără și ana mai în 
virstă) care duc o căsnicie 
exemplară, avînd deci posibi
litatea să se pronunțe în pro
blema de față. Au mai fost 
cooptați în instanță și doi ti
neri necăsătoriți, un flăcău și 
o fată. Apoi instanța de jude
cată și-a ocupat locul, și-a fă
cut apariția procurorul și apă
rarea, au fost introduși acuza
ții (Laji și Roza), martorii și 
procesul a început. Tăblițele 
de pe scenă indicau precis lo
cul fiecăruia : completul de ju
decată, tribuna acuzării, apă
rarea, banca martorilor, banca 
acuzaților.

„Președintele" a încercat să 
atenueze ilaritatea publicului, 
atrăgind atenția sălii, că în caz 
de nevoie va ordona evacua
rea spectatorilor. Fețe vesele 
și îngîndurate. „Președintele" 

a taeepart apm să wo^beatcă pa 
«■ toa aenaa despre semmfv- 
eatia m Moporeoața edeme: 
despre -ăspm^e-aa ee «e re- 
vwm fa caste ed «coasta aa 
retează-

R u» fei da joacă, dar j>re- 
eetel" as desfășoară eu sereo- 

Soțul și soția, deopo- 
rrwd, caută sd arunca vrâa pa 
celălalt futrebănle adresau 
de «acuzare^ și de .apărare- 
. ucu.'pap: or- p ^martorilor" 
reuseoc sd p«nd pe gtndwri 
rpeetatoriL fu fme, complecte 
de judecată fnsumeazd rina ee 
• poartă soțte și soția, precum 
și pnetauii, fademtendu-î la 
lichidarea neînțelegerilor, pen
tru < face căsnicia lor fru
moasă și fericită, deoarece fa
milia constituie pilonul de 
bază al societății noastre so
cialiste.

Un joc >«rio(
Firește, la serata organi2atA 

în etnstefl tinerilor căsătoriți 
n-am fost vitregiți de haz și 
de voie bună, dar nici învăță
mintele educative n-au lipsit. 
După prezentarea scenetei și 
desfășurarea „procesului", ti
nerii au putut dansa în voie. 
Apoi după un dans popular 
înfocat ți un joc de societate 
vesel, secretarul organizației 
de bază U.T.C. din brigada a 
IV-a de cîmp a anunțat că ur
mează un concurs cu tema „Tn 
ce măsură îți cunoști soțul, 
soția".

Cinci perechi de tineri că
sătoriți s-au prins în joc. Fie
care soț și soție a primit cîte 
un creion ascuțit și cîte șapte 
coli de hîrtie cu cîte o între
bare. Juriul i-a așezat pe con- 
curenți în două rînduri de 
bănci. In stingă stăteau soții, 
iar în dreapta soțiile.

Concurența trebuiau să ră»- 

pandÂ te scrie la tterebdrile 
ce ii s-an pus. atHud la cKspo- 
Dpa 15 nunele. Design* ei nu 
mnoataaw dtnoate fwtrebdrile. 
Mou care la emoșteem, na 
temeam cd pariicipanții la 
concurs nu nor lua in serios 
jocul, iar din răspunsurile 
date nu oom putea deduce In 
ee măsură <și eimosc perechile 
lor. Firește, acasă intre patru 
ochi, între prietete sau în 
adunările generale U.T.C. ti
nerii mai discută anrumite as
pecte ale căsniciei. Dar să dai 
în vileag eu voce tare în fața 
întregului sat care-i calitatea 
și meteahna cea mai mare a 
perechii tale, care-i lucrul cel 
mai important în căsnicie, ce 
dorești *ă realizezi pînă în 
anul 1970, nu-i un lucru chiar 
atît de srmplu.

Pentru reușita concursului 
ere absolut necesar ca tinerii 
să răspundă sincer și serios 
la întrebările ce li s-au pus. 
Aceasta, pentru că soțiile pre
zente la concurs trebuiau să-ți 
recunoască soțul pe baza 
răspunsurilor date de aceș
tia, și viceversa. (După ce 
foile cu răspunsurile date au 
fost adunate. juriul con
cursului — fără a destăinui 
numele — a citit la întîmplare 
o întrebare și răspunsul unuia 
dintre soți.

— Cine își recunoaște
soțul pe baza răspunsu
lui ? — au fost întrebate pe 
rind soțiile. Câștigătoarei i se 
acordau două puncte. Apoi s-a 
citit răspunsul unei soții și 
bărbații au fost întrebați cine 

recunoaște consoarta. Și 
s-a ținut așa pînă tind toate 
răspunsurile au fost citite. La 
sfîrșitul concursului, punctele 
s-au adunat și a fost declarată 
ciștigătoare perechea care a 
totalizat cel mai mare punc
taj. Cei ce se cunoșteau bine, 
Mi cunoșteau reciproc virtu
țile șt slăbiciunile, năzuințele, 
au ciștigat concursul fiind 
premiați cu cărți. Dealtfel și 
în căsnicie numai atunci te 
poți considera „tiștigător" tind 
îți cunoști bine soția sau soțul 
tău.

PartietpanțM la eoneurs eu 
afferent pe fetea de Mrtie răs
punsuri fmiTOoase. stncere, din 
care reieșea cit de importanta 
sfat In căsnicie .* înțalege-ea 
raciprocă, dregoateo. încre
derea și devo^vnensu'., respec
tul recTproc. Majoritatea coa- 
ntrrețxior au răspuns că apre
ciază la soții lor cel mat mult 
drăgălășenia, bunătatea, dra
gostea de muncă; de aseme
nea. cd nu pot să le bucure 
doloc faptul ed bărbații lor 
beau, ae uită după fusta altar 
neveste sau fete, nu sînt 
siTiceri, atenți. In schimb, 
soților nu Ie e pe plac 
dacă nevestele lor sînt cer
tărețe, se enervează pentru 
orice fleac, nu sînt gospodine, 
pricepute și (nprijite. Pînă tn 
1970 toți au planuri bine con
turate : construirea unui cămin 
propriu, cumpărarea unei mo
tociclete sau aparate de tele
vizor (chiar și mașină), reali
zarea unei excursii mai lungi, 
prin țară, vizitarea Bucu- 
reștiului. Și, un lucru caracte
ristic, fiecare pereche își 
dorește copii...

Concursul a fost ciștigat de 
familia Nemes, urmat îndea
proape de tinerele familii ale 
lui Csergezi Lajos, Aszalâs 
Imre, Farkas, Jeno, Simon 
Peter.

După cum am mai spus» 
concursul avusese un caracter 
de joacă. Cel puțin așa a apre
ciat-o publicul, care izbucnea 
în rîs șt aplauda răspunsurile 
istețe. Insă atît spectatorii cit 
și concurența au simțit în 
străfundul inimilor că fiece 
răspuns declanșează în ei o 
căldură, care îi apropie și 
mai mult. A fost un joc 
serios...

Apoi a urmat dansul tine
rilor căsătoriți, iar organiza
torii, conducătorii organizației 
U.T.C. i-au felicitat și le-au 
înmînat flori.

★
Cînd la orele trei dimineața 

ne-(im luat rămas bun, petre
cerea tinerilor era încă în toi. 
N-am discutat nici un cuvînt 
despre greutățile da început.

Fu schimb am reînviat eu 
multă piderre momentele cele 
mei intime și frumoase ale 
acestei seri dc neuitat. Și am 
asmt multe cuvinte de apre
ciere pentru inimosul Feketies 
Lajoa, secretarul comitetului 
U.T.C. pe aomund, ca și pen
tru secretarul Comitetului ra
ional Mureș al U.T.C., Baba 
Auguatin, care, alAhirî de 
activul U.T.C. au făcut totul 
pentru reușita acestei intere
sante dwntnici cultural-spor
tive

Inerție înainte 
de... start

neze. răspunsurile lor nu mai 
întrunesc o notă maximă. Dim
potrivă. Dar să le ascultăm : 

— Nu ne-am gîndit — recu
noaște ing. Octav Bercea — 
cum să acționăm pentru a-i 
ajuta pe muncitori să-și însu
șească produsele noi. Poate ar 
fi bine sub forma unor refe
rate, poate sub forma de pre
zentare, cu precizarea condi
țiilor de execuție, pe ansam- 
ble și repere...

— M-am gîndit, dar trebuie 
să recunosc n-am acționat 
pînă acum — arăta ing. 
M. Pretorian — la organizarea 
unor discuții în fața utilajelor 
pe baza deficiențelor care se 
semnalează mai frecvent. Am 
mai încercat dar tinerii nu 
vin.

— Secția n-are posibilități. 
Cine — se întreabă ing. 
E. Croitoru — să țină lecții 
și conferințe tehnice ? Sînt 
singurul inginer în această 
secție.

Sîntem deci în fața a doua 
ipostaze. Șefii de secții recu
nosc, ei înșiși aduc argumente, 
că este necesar să se acțio
neze pentru ridicarea califi
cării profesionale, care asi
gură o realizare în bune con- 
dițiuni a planului, a nivelu
lui tehnic al producției. Cînd 

■ vorbe să se întreprindă 
măsuri practice, să se acțio
neze In ațeastă direcție, se 
căuta cu lupa tot felul de 
greutăți.

Conducerea uzinei a stabilit 
să se organizeze pentru anul 
școlar 1966—1967 circa 25—30 
cursurj de ridicarea calificării. 
Tovarășul Valentin Cosoroabă, 
inginerul șef de concepție, a 
fost investit cu răspunderea 
de a coordona organizarea și 
desfășurarea acestor cursuri. 
S-a stabilit și Un plan de mă
suri. Șefii de sectoare și secții 
aveau sarcina ea între 15 sep- 
tembrie-I octombrie să se se
lecționeze cursanții și să alcă
tuiască tematici le ; serviciul 
personal și învățămînt să pre
gătească rechizite pentru 
300—350 de cursanti; comisia 
pe uzină a propus deschiderea 
cursurilor în ziua de 15 oc
tombrie.

Primii care au uitat de a- 
ceste sarcini au fost după 
cum se vede — chiar șefii de 
sectoare. în loc să acționeze 
prin organizațiile U.T.C. și 
comitetele sindicale, pentru a 
sta de vorbă cu fiecare mun
citor, cu fiecare tînăr pentru 
a le recomanda la ce formă 
de ridicarea calificării să se 
înscrie, să le explice de ce 
este necesar să frecventeze a- 
ceste cursuri, au alcătuit ta
bele fără a-i consulta, pe 
muncitori, fără a cunoaște 
preferințele acestora. Rezul
tatul ? Serviciul personal și 
învătămînt a respins aceste 
tabele și acum umblă cu 
adresa către conducerile sec
toarelor pentru a îndeplini o 
atribuție care, de fapt, le a- 
parține.

O concluzie se impune de la 
sine. Elaborarea tematicilor 
și selecționarea cursanților
— probleme de care de
pinde în cea mai mare 
parte eficiența acestor cursuri
— trebuie făcută cu toată răs
punderea, în așa fel îneît să 
se poată acorda nota maximă 
și organizării, și conținutului 
perfecționării calificării pro
fesionale.
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Intervenția reprezentantului

Adunarea generală a 
O. N. U. a-a întrunit 
miercuri după-amiază în 
ședință plenară pentru a 
continua dezbaterile in 
legătură cu problema A- 
fricil de sud-vMt.

Adunării Generale i-a fost 
prezentat, după cum am mal 
anunțat, un proiect de rezolu
ție elaborat de 53 de țări 
afro-asiatice și latmo-emeri- 
cane în care, în esență, sa 
cere ridicarea mandatului Re
publicii Sud-Africane asupra 
Africii de sud-vest șl admi
nistrarea acestui teritoriu de 
către un organism special al 
O.N.U. pînfi la proclamarea 
indepe nd enței.

Reprezentanții R u a n d e L 
Franței, Iugoslaviei, Perului, 
României $i fii altor țări, care 
au luat cuvîntul Im cursul a- 
cestei ședințe, eu condamnat 
încercările Repubflicil Sud- 
Afri ca ne de a acapara terito
riul Africa de sud-vest, pro- 
nunțlndu-ee pentru adoptarea 
unor măsuri eficiente care să 
împiedice traducere® în viață 
a acestor intenții.

„Cea ce ae petrece In Africa 
de sud-vest — a declarat în 
intervenția sa reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Ion 
Georgescu — nu reprezintă o 
problemă locală, ci coma ti tui a 
o grosolană violare a princi
piilor generale, fundamentala 
fele conviețuirii Internaționale, 
o sfidare la adresa conștiinței 
întregii omeniri. Guvernul 
român — apărător convins al 
principi Hor de independență 
ți suveranitate națională, al 
păcii — condamnă cu hotă
rî re încercările, de oriunde ar 
veni ele, de a perpetua sclava
gismul timpurilor 
menținerea unor 
unor popoare sub 
Ion lai".

Atrăgînd atenția 
în Africa este serios amenin
țată și că existența colonialis
mului * constituit, mai alea

moderna, 
teritoriu 

jugul co-

cft pacea

sie *drilor ’nenb»* Htlm- 
dsfrruîtdți ia erportul 

lor, datorită rnaru- 
rrtjri pM?emie*ior carteluri 
cxr» cowtroleazd cea mai mare 

« pieței petrolului în 
-«•vi —în a/ara 

- ■ -er^etarului ge-
iumx2 al O.P.E.C. Asraf Lufti, 
os-- ra prere-ita proiectul 
—mniunea va mai 

un rapori al șefului 
Ce*™>rației petroliere vene- 

r. prirmd metodele pe 
«/e puternicele companii 
rr-s:ne le folosesc pentru a 
^enevTQ opinia publied intr-o 
•wnierd care nu corespunde 
intereselor naționale ale țări- 

ce fac parte din O.P.E.C.

Acum o săptămînă, Jack Ruby, cel care l-a ucis în 
văzul a milioane de telespectatori pe Lee Harvey 
Oswald presupusul asasin al președintelui Kennedy, a 
părăsit celula condamnaților la moarte. Sentința capi
tală pronunțată de tribunalul din Dallas împotriva lui 
Ruby la 14 martie 1964 a fost clasată. După intermina
bile manevre și șiretlicuri judiciare, în timpul procesu
lui, imediat după aceea și în tot decursul celor doi ani și 
jumătate care s-au scurs de la pronunțarea sentinței, avo- 
cații fostului proprietar de cabaret din Dallas, plătiți 
copios din nu se știe ce fonduri, au reușit, probabil defi
nitiv, să-1 salveze pe clientul lor de scaunul electric.

nn s-ar fi putut întoarce spre 
dreapta și începe o întoarcere 
spre stînga, așa cum spune că 
a făcut și cum o arată filmul, 
dacă ar fi avut deja rănile 
care îl vor doborî cîteva se
cunde mai apoi.

Cel puțin 
doi asasini

PE
SCURT

POSTUL de radio Pathet La o a 
transmis apelul adresat de Comi
tetul Central al Partidului Neo- 
Lao-Haksat, poporului laoțian, cu 
prilejul celei de-jc Jil-a aniversări 
a Începerii ravnluiiei iu. Laos. 
Apelul cheamă la unitatea între
gului popor pentru ducerea 
la capăt a luptei împotriva impe
rialismului și colonialismului, pen
tru o reală independență naționali. 
Totodată, se condamnă acțiunile 
criminale ala imperialismului am 
rican comise Împotriva poporul 
laoțian.

In încheiere se arată că poporal 
laoțian este hotărlt să lupte pini 
la victoria finală, pentru ca Lao- 
sul să devină o țară independentă, 
unită, neutră, democratică și iubi
toare de pace.

TRIBUNALUL din Salonic, 
Judecă persoanele implicate In a- 
sasinarea deputatului grec de stin
gă Lamhrakls, a ascultat joi depo
zițiile procurorului Paul Delapor- 
tas.

In declarația sa Delaportas ■ re
levat că la 22 mai 1963, ziua asa
sinării lui Lambrakis, a primit o 
comunicare telefonică de la o per
soană anonimă prin care II 1n- 
«tlința că Lamhrakls va II asasinai. 
Procurorul a precizat că nu a acor
dat atenție acestei comunicări, !■- 
truclt știa că Importante forțe de 
Jandarmerie fuseseră mobilizate 
pentru menținerea ordinal.

AGENȚIA B.T.A. anunță cl la 
Solia a sosit o delegație a Camerei 
de comerț si Industrie din orașul 
Osaka. Delegația este alcătuită dti 
directori generali șl conducători al 
unor mari firme comerciale japo
neze, reprezentanți al unor bănci, 
întreprinderi metalurgice, construc
toare de mașini, navale șl chimice. 
Delegația va discuta cu reprezen
tanții bulgari posibilitățile dezvol
tării și extinderii relațiilor comer
ciale dintre Bulgaria și Japonla-

!N LOCALITATEA Eminar din 
Kenya va avea loc între 17 ii 29 
octombrie a.c., sub auspiciile Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.MS.) și Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agri
cultură (F A O.) o conferință inter
națională africană pentru discuta
rea problemelor luptei împotriva 
bolii somnului. La lucrările reuniu
nii vor participa 31 de cercetători 
și specialiști din 16 țări africane.

LA CULES
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Asasinatul din toamna anu
lui 1963 este astfel readus, cu 
toată acuitatea, in discuție ; 
nu numai, însă, de decizia 
Curții de Apel din Texas.

O foarte bogată literatură 
contestă acum versiunea ofici
ală asupra împrejurărilor a- 
sasinatului. Nu mai este vorba 
de acele numeroase observații 
critice, de multe ori intuitive, 
alteori întemeiate pe fapte 
disparate, scăpate intenționat 
sau nu de anchetatori, ci 
de analize cuprinzătoare și 
argumentate ale unui imens 
material faptic cuprins în 
cele 26 de volume ale rapor
tului Comisiei Warren desem
nată de președintele Johnson 
să elucideze împrejurările a- 
sasinării predecesorului său. 
Nu este lipsit de interes să 
subliniem că exact același 
material faptic ce trebuia 
să slujească comisiei pentru 
convingerea opiniei publice a- 
mericane că Oswald este asa
sinul unic, și din proprie ini
țiativă, al președintelui Ken
nedy, constituie astăzi temeiul 
unor puncte de vedere abso
lut contrare. îndoiala a cu
prins nu numai un număr 
de cercetători pasionați și răb
dători ai documentelor, ci șl 
cercuri Influente 
Ziarul New York 
pronunța cu două 
în urmă pentru crearea unei 
comisii parlamentare de an
chetă care să reia cercetarea 
întregii afaceri. Un membru 
al Camerei Reprezentanților, 
Theodor Kupferman, și-a și 
anunțat intenția de a depune 
o moțiune în acest sens, iar 
un fost colaborator al pre
ședintelui Kennedy, Richard 
Goodwin, a declarat că „există 
îndoieli considerabile în legă
tura cu lucrările Comisiei 
Warren" (această din urmă 
declarație căpătînd o semni
ficație deosebită dacă se are 
în vedere faptul că Goodwin 
este acum colaborator apro
piat al senatorului Robert 
Kennedy, fratele fostului pre
ședinte). Mai mult, un sondaj 
al opiniei publice americane, 
efectuat de Institutul
Harris, 
mai un 
convins 
conține 
urmare, după trei ani de 
tragicele evenimente de 
Dallas, rămîne în deplina 
stringență întrebarea :

Cine 
nedy ?

Louis 
indică faptul că „nu- 
american din trei este 
că raportul Warren 

întregul adevăr". Prin 
la 
la 
ei

A existat 
'.dublură"?

RăspunsuriJe sînt multiple. 
Unii consideră că Oswald este 
nevinovat, că el nu avea abi
litățile ce se atribuie asasinu
lui și că el a fost implicat pen
tru a-i salva pe adevărațîi a- 
sasini. Alții susțin că Oswald 
a participat efectiv la asasi
narea președintelui, dar îm
preună eu alți complici. Una 
dintre variante presupune 
existența unei „dubluri" a 
lui Oswald, care încă înainte 
de asasinat apare în diferite 
locuri în care adevăratul Os
wald nu putea fi (pentru că 
prezența sa este semnalată în 
același moment în altă parte), 
care depune o foarte intensă 
străduință pentru a fi remar
cat șl reținut Această pre
zență are de altfel o bogată

■ P. UNGARA. — Clădirea unui naa hotel (In construcție) 
dia Budapesta

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA: București. Pl«ț« „Sctntell", TeL 17.80.10. Tiparul : Combinatul Poligrafie „Casa Sclntell".

susținere faptică în documen
tele Comisiei Warren.

Diversele variante, dintre 
care am amintit doar cîteva, 
nu sînt, însă, pentru moment, 
de o foarte mare importanță 
pentru dezbaterea fundamen
tală. Esențială este constata
rea, împărtășită de toți criti
cii Comisiei Warren, că Os
wald singur nu l-a putut, în 
condițiile date, ucide pe pre
ședinte. Și argumentarea este 
foarte strînsa. Ca de pildă în 
volumele „Sentință pripită" de 
Mark Lane, „Al doilea Oswald"

Dacă cele două personalități 
nu au fost atinse de același 
glonț, rezultă în mod nece
sar că au fost cel puțin doi 
trăgători. Și iată de ce : din 
analiza imaginilor filmului lui 
Zaprunder reiese cu precizie 
că între primul glonț care l-a 
atins pe Kennedy și cel care 
l-a lovit pe Connally au trecut 
1,5—1,8 secunde. Or, încercă
rile făcute de Comisia War
ren au demonstrat că unui 
trăgător de elită îi trebuie in 
condiții ideale cel puțin 2.3 
secunde pentru a ochi și trage 
un foc cu o armă asemănă
toare cu cea a lui Oswald.

Richard Popkln, „Ancheta
Edward Epztein și „Spăla- 

in alb'* de Harold Weis-

de
de
rea 
berg apărute în ultima vreme
în S.U.A.

Corpul delict
nr. 399

pePfesa de dosar vitală, 
care se întemeiază întreaga 
argumentare a Comisiei War
ren, este glonțul care poartă 
nr. 399 și care ar fi trecut prin 
gîtul președintelui și apoi l-ar 
fi rănit pe guvernatorul sta
tului Texas, Connally, aflat 
în mașina prezidențială în fața 
lui Kennedy. Or, tocmai acest 
moment capital, acest punct 
de pornire este cel mai dispu
tat. In depozițiile sale, Con
nally declară în mod categoric 
că cel de-al doilea glonț l-a 
atins. El își amintește că a au
zit detunătura primei împuș
cături, s-a întors spre dreapta 
pentru a vedea ce se întîmplă, 
nezărindu-1 pe președinte 
(care era deja grav rănit) a 
încercat să se întoarcă spre 
stingă, dar înainte de a face 
acest lucru s-a prăbușit lovit 
de un glonț. Glonțul are în 
orice caz o viteză mai mare 
decît cea a zgomotului produs 
de împușcătură, prin urmare 
Connally nu putea auzi întîi 
împușcătura și apoi abia lovi
tura. Aproape toți martorii 
oculari susțin că guvernatorul 
a fost atins de al doilea glonț. 
Oamenii se pot desigur înșela. 
Există însă și o probă incon
testabilă : un film realizat de 
un spectator prezent Ia locul 
asasinatului și care prezintă 
eu claritate etapele principale 
ale crimei (filmul este într-a- 
devăr un document extraordi
nar pe oare norocosul său 
realizator, un anume Zaprun
der, l-a vîndut pe o sumă 
foarte substanțială). Filmul 
îl arată pe guvernator nevă
tămat multă vreme (desigur, 
timpul se măsoară în acest 
caz în secunde) după ce pre
ședintele a fost atins. Connally

La aceste constatări se a- 
dauga declarațiile unui nuftltf 
impresionant de martori care 
afirmă că au auzit focuri de 
armă provenind de pe colina 
care străjuiește șoseaua, In 
fața și în dreapta mașinii pre
zidențiale. Unii au văzut chiar 
fum în această direcție.

Se semnalează și o contra
dicție flagrantă între rapoar
tele redactate de F.B.I. asupra 
rezultatelor autopsiei efectu
ate asupra capului lui Ken
nedy la 22 noiembrie 1963 la 
spitalul militar Bethesda și 
raportul oficial asupra acele
iași autopsii. Dacă ultimul sus
ține versiunea oficială, celălalt 
declară că glonțul (este 
vorba de același glonț nr. 399) 
„ a pătruns sub umăr, la 
dreanta coloanei vertebrale*' 
și că .. nu se mai constată o ie
șire, iar glonțul nu a fost regă
sit". Pe lingă faptul că aceste 
rapoarte confirmă concluzia că 
președintele și guvernatorul 
nu au fost atinși de același 
glonț, ele demonstrează de a- 
semenea, că glonțul nu a pu
tut ieși din corpul președinte
lui la nivelul nodului de cra
vată pentru a-1 lovi pe Con
nally, așa cum afirmă Comi
sia Warren, decît dacă s-a tras 
din altă parte decît de Ia eta
jul IV al depozitului de cărți 
școlare unde s-ar fi aflat Os
wald.

★
Cercetătorii au urmat o su

medenie de alte piste, eviden
țiind grave inadvertențe rîn 
argumentarea Comisiei War
ren. Momentele examinate 
mai sus sînt în orice caz, fun
damentale. Dacă se recunoaște 
că atentatul nu putea fi ac
țiunea unui singur om, cele
lalte probleme apar într-o lu
mină nouă, cele mai multe con
tradicții evidențiate în raportul 
comisiei capătă o soluționare. 
Dar acest raport pare redactat 
în termeni definitivi și nu e- 
xistă indicii că cei care doresc 
revizuirea lui vor avea curînd 
cîștig de cauză.

I. MANEA

COLECȚIONARUL
despre activitățile Iul

ar putea trece nesesizatâ, e lucăr-
Printre dezvăluirile făcute la Kinshasa 

Chombe am Inttlnit una care, deși 
cată de o tragică semnificație. In actualul său popas pe meleagurile 
■panlole, fostul premier congolez, aureolat de tristă faimă, e încon
jurat de nn grup de „specialiști •- * «-
„locotenent Mazy".

Cine este consilierul militar nr. 1 al Iul Chombe ? Să ne întoar
cem în urmă cu patru ani.

Pe fațada unui imobil din Bruxelles — o placă modestă cu inscrip
ția : „Recrutare de voluntari pentru Katanga". Un individ între două 
vîrsle, cu o mină sadică se oprește în fața imobilului, citește inscrip
ția și-șl spune satisfăcut ;

— în sHrșit, o ocazie să-mi realizez visul și să-mi fac o colecție... 
Hotărît, intră înăuntru.
Un funcționar îl întîmpină, amabil, pe un ton patetic ;
— V-ați decis ? Vă așteaptă aventuri palpitante în Aîrlca, iar c1te- 

va mii de franci belgieni pe lună nu sînt de lepădat. Numele dv, 
gradul dv î

— Locotenent Mazy.
— Profesiunea î
— Vînător și colecționar de piese rare.
— Perfect 1 Și recrutorul i-a remis lui Mazy un bilet de avion.
— Vînătoarc plăcută. locotenente I
Cîteva zile mai tîrziu Mazy era gata să guste din „palpitantele 

aventuri" congoleze, înarmat cu o mitralieră americană de ultimul 
tip și cu multe grenade. Pentru prima sa acțiune „experimentală" a 
ales un orășel. In fruntea unui comando de Jandarmi katanghezi din 
armata de mercenari chomhișH, el a încercuit orășelul și a provocat 
mai mnlte incendii. Înspăimântați, locuitorii ieșeau în puterea nopții 
șl erau imediat secerați de mitralierele mercenarilor. In mai puțin 
de două ore „acțiunea" se sfîrșise. Orășelul ardea, străduțele erau 
pline de cadavre.

Cu un rinjet satisfăcut Mazy se ocupa de colecția lui. Tăia capete 
șl le punea în săculețe impermeabile, aduse special. Punea bazele 
„visatei" colecții de cranii.

...Faptele sînt strict autentice. Absolut nimic nu e imaginar. Amă
nuntele ne-au fost furnizate de ziarul francez COMBAT care a re
produs din memoriile unul fost „camarad" a Iul Mazy, locotenentul 
Paul Bramsay.

Colecționarul de cranii Mazy — șeful „statului major* chombisf 1 
încă o fișă caracterologică la dosarul — lerfațl-ne expresia — moral 
al lui Chombe.

militari" In frunte cu un oarecare

EM. RLCÂR
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