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/Goetrodăria agricola de Kat 
Perii, prin Corabtachs. av.-c 
Ttncdbești ..vreozd cariei peste 
14 milioane ouă si mo; bfoe de 
o fumălaie de milion kg came 
de pasăre. In totograii»: cea 
tnaj recentă generație de ptu. 
În fața obiectivului fotografic
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Prin ancheta noastrl la Uzina „Timpuri 
Noi", din Capitală, a-au găsit următoarele 
surse de risipă :

• APROVIZIONAREA CU PROFILE SU
PRADIMENSIONATE
• NERECUFURAREA RF,ZIDURILOR DE 

METAL DE LA TUBNATOBIE
• INERȚIE IN APLICAREA PROCEDEE

LOR ECONOMICE DE DEBITARE
k • UTILIZAREA UNEI DOCUMENTAȚII

ÎNVECHITE ÎN EXECUȚIA MOTOARELOR

Uzinele „Timpuri 
Noi", au încheiat a- 
nul 1966 cu un bilanț 
favorabil în ceea ce 
privește 
normelor de consum 
de metal. Pe total în
treprindere, s-au în- 

unele 
con- 
Re- 

însă 
care 
des-

respectarea

registrat chiar 
economii de la 
sumul normat, 
zultatele sint 
realizări medii, 
ascund rezervele 
tul de însemnate de 
economisire a meta
lului în diverse sec
toare. Pentru că în 
același an, la secția 
care produce t piese 
pentru motoare se 
întîlnesc depășiri de 
la consumurile speci
fice, că drumuriie ri
sipei nu au fost, și 
nici în prezent nu 
sint închise te poți 
convinge ușor. Astfel,

Spectacol de poezie, muzica
și dansuri populare la Brașov

in cinstea conducătorilor

de partid și de stat
Joi seara, tovarășii Nicolae 

Ceaușeecu
Stoica, Ion Gheorghe Maur£r, 
Alexandru
xandru Drăghid cu soția. Paul 
Niculescu-Mizil cu soția, Ale
xandru Moghioroș cu soția, 
Leonte Răutu cu soția. Manea 
Mănescu cu soția, care se află 
la odihnă în regiunea Brașov, 
au asistat la un spectacol de 
poezie, muzică și dansuri popu
lare, la Teatrul de Stat din 
Brașov.

La spectacol au asistat, de 
asemenea, Gheorghe Pană 
prix-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.C.R., Ion 
Măreuș. președintele Comite
tului executiv al sfatului 
popular regional, și alți con- 

1ocale 
nume-

cu soția, Chivu

Bîrlâdeanu, Ale-

poezii

ducători ai organelor 
de partid 5: de stat, un 
ros public.

Au fost Interpretate
închinate luptei revoluționare 
■ poporului, patriei și partidu
lui. cîntece populare și roman-

țe, dansuri populare româ
nești, maghiare și germane 
de pe meleagurile brașovene.

La reușita spectacolului 
și-au adus contribuția colecti
vul Teatrului muzical din 
Brașov, orchestra simfonică a 
filarmonicii de stat „Gheor
ghe Dima“, actori ai teatrelor 
din regiune, orchestrele popu
lare „Miorița" din Brașov și 
„Cindrelul" din Sibiu, echipa 
de dansuri a Palatului cultu
rii din Brașov, laureată a ce
lui de-al VII-lea concurs și a 
festivalurilor internaționale 
din R.A.U., Cipru și Grecia, 
dansatorii căminelor culturale 
din Metiș, raionul Agnita, și 
Dăișoara, raionul Rupea, ai 
uzinei „Automecanica" din 
Sibiu.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducătorilor 
de partid și de stat.

(Agerpres)
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RISIPEI

ELEVUL

• UZINELE „GRIVIȚA ROȘIE"
Dezbătînd cifrele ptonului 

pe 1967 la lumina sarcinilor 
importante subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușeecu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, analizînd cu 
spirit gospodăresc posibilită
țile din fiecare sector, atelier 
și loc de muncă, colectivul U- 
zmelor ..Grivița Roșie" din 
Capitală, care produce utilaje 
complexe pentru marile com
binate ale Industriei noastre 
chimice, se angajează să reali - 

peste prevederile planu-

• S. M. T.

tntr-una din hale, la 
cîteva strunguri, ob
servi cum bare mari 
de oțel sînt strunjite 
de la un capăt la al
tul aruncîndu-se jos 
sub formă de așchii 
nu mai puțin de 40 
mm. Privind acest 
aspect îți amintești 
de o caricatură mai 
veche înfățișînd un 
strungar ce ridica la 
strung cu macaraua 
o bară de oțel. După 
prelucrare se obținu
se un șurub cit un 
deget...

Tovarășul Inginer 
șef ADALBERT BU- 
LARCA ne spune 
mai detaliat despre 
ce este vorba :

CADRAN

Organizarea absolutlstă a 
societății in care succesul 
personal era realizat la um
bra rochiilor cu Irene lungi 
de demult (străbunicile fus
telor scurte și strimte de 
azi), încrucișările superfi
ciale de spirit și intrigile 
saloanelor au născut și în
registrat la starea civilă a 
tipologiilor omul de lume 
âvintf ceva din omul des
curcăreț si ceva mal mult 
din omuJ. flecar. A existat 
probabil mult mai de mult, 
de prin vremea matriarhatu
lui clnd unii vlnau și alții 
pălăvrăgeau. Dar cum nu 
ne-au rămas mărturii scri
se.
mul 
mas 
nl-1 .... 
clasică Timpul absolutist tn 
care se înscria literatura a- 
mintltă a dispărut dar 
omul de lume ba. 11 pofl 
tntilni ltnd-o tn sus pe bu
levard, aliniat copacilor, 
crai, tl poți tnttlni, sttlp al

V. ARACHELIAN

K
ICHE1

1 7 SERALIST

rSmas mărturii scri- 
darmite

d? lume 
totuși cel 
legitimează

literare,
a 

pe 
literatura

o- 
ră- 

care

Momentul intrării elevilor 
la cele două licee serale din 
Hunedoara este de-a dreptul 
emoționant: spre porțile șco
lii se îndreaptă șuovaie nesfir- 
șite de tineri. Marea majori
tate sint muncitori la Combi
natul siderurgic (C.S.H.). Știți 
la cit se ridică numărul lor ? 
La 1 200, sau, dacă vreți să 
facem o comparație, el este 
cu aproape 500 mai mare 
decît al elevilor care urmează 
liceul la cursurile de zi...

Să pătrundem în clase.

Facem cunoștință cu un personaj 
foarte blind.,.

Absențe (ne)motivote cu... ștampilai

Reacții intr-un lanț al slăbiciunilor

Continuare tn pag. a V-a

Despre profesorii de la cele 
două licee serale ni se spun 
numai cuvinte de laudă. La 
secția de învățămînt a orașu
lui Hunedoara aflăm că 
toți au vechime la catedră, 
sint buni pedagogi. Aceleași 
aprecieri le fac și elevii. In 
mod paradoxal, însă, elevii din 
clasa a X-a A de la Liceul nr. 
2 sînt slab pregătiți la fizică. 
Ne-atn interesat care este 
Situația școlară și la celelalte

materii. Răspunsul îl dă nu
mărul notelor sub cinci, care 
este mai mare dectt al celor 
de peste șase; din 38 de elevi, 
cîfi are clasa, numai 4 au 
note de trecere. Constatăm că 

o 
la 
în

o
ex-

această clasă nu constituie 
excepție. Acest nivel scăzut 
învățătură, este prezent 
ambele licee.

Faptul primește imediat 
mulțime de justificări,
plicatii care mai de care mai 
verosimile. Pe temeiul acestor 
explicații, există cea mai per
fectă înțelegere și justificare 
a situației. De aici, la indul
gență • doar un pas. Și pasul

Dinse face cu ușurință, 
păcate. Și, mai ales, în dauna 
pregătirii elevilor, a calității 
învățăturii. Profesorii înclină 
spre o înțelegere de bunică. 
Sint elevii seraliști ocupați in 
producție, fac „coadă" la baie, 
stau să mănînce la cantină, 
trebuie să folosească, pentru 
a ajunge la școală, acasă, 
cursele l.G.0.7 Intr-adevăr, 
sintem puși în fața unor ade
văruri atit de simple incit, de 
le-am privi cu aceiași ochi cu 
care sint ele privite de către 
cadrele didactice, am ajunge 
la aceeași concluzie cu a lor: 
„Cînd să mai invețe 7“ Și nu

le mai cer nimic, fi trec 
elevi dtntr-un trimestru în 
altul, dsntr-o clasă în alta 
indiferent dacă invață sau nu, 
cu condiția să frecventeze 
cursurile. „Note mici se dau 
numai în prima jumătate a se- 
mestrelor" — ne explică ca
drele didactice. La sfîrșit, au 
grijă să dea fiecărui elev cite 
' notă mare cu care si promo

veze I O dovadă o constituie 
Și faptul că, anul trecut, din 
circa 1000 de elevi cît numă
rau aceste licee, numai 12 au 
rămas repetenți, deși, con
form părerii cadrelor didac
tice, a secției de învățămînt a 
orașului Hunedoara, numărul

ALEXANDRU 
BALGRADEAN 
corespondentul 

„Seînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara

5 MO MO lei la producția 
marfă vindată și înca
sată ; întreaga depășire 
se v» realiza pe seama 
creșterii productivității 
muncii.

Prin economisirea a 200 
tone de metal și mobili
zarea altor rezerve se vor 
realiza :

• 19M OM Iei economii la 
prețui de cost.

în sprijinul realizării în

mod exemplar a sarcinilor de 
plan și a angajamentului vor 
fi aplicate o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, ca: 
îmbunătățirea pregătirii fa
bricației ; restudierea fluxuri
lor tehnologice în vederea 
reducerii ciclurilor și chel
tuielilor de fabricație ; or
ganizarea producției de se
rie și crearea stocurilor de 
piese de schimb pentru exe
cutarea ritmică a lucrărilor 
de montaj ; optimizarea for
mațiilor de lucru ; organizarea 
și dotarea suprafețelor afec
tate acestor formații; redu
cerea sortimentelor de oțeluri 
ca număr de mărci și profile, 
în scopul îmbunătățirii muncii 
de aprovizionare; aplicarea 
planurilor de croire complexă, 
în vederea reducerii consumu
lui de metal.

Prin înfăptuirea angajamen
tului asumat, colectivul uzi
nei va ridica eficiența econo
mică a producției, va realiza 
utilaje cu caracteristici superi
oare, cu gabarite și greutăți 
reduse.

POIANA MARE
Colectivul stațiunii de mașini 

și tractoare Poiana 
raionul Calafat, 
Oltenia, analizînd 
țile de realizare a 
de producție, pe anul 1967, s-a 
angajat să contribuie la 
depășirea producțiilor medii 
planificate la hectar, în coope
rativele agricole deservite, cu :

Mare din 
regiunea 

posibilită- 
sarcinilor

• COMBINATUL CHIMIC
FĂGĂRAȘ

Luînd tn dezbatere cifrele 
planului pe acest an, în lumi
na sarcinilor trasate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966, analizînd temei
nic posibilitățile existente în 
întreprindere, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Combi
natului chimic Făgăraș s-au 
angajat să depășească indica
torii planului pe anul 1967 cu:

• 7 OM MO lei la produc
ția globală ;

7 000 000 lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată ;
1 la sută spor la pro
ductivitatea muncii;
1000 000 lei economii la 
prețul de cost;
1 OM 000 lei beneficii;
1 500 tone azotat de amo
niu îngrășămînt neaglo- 
merabil;

(Continuate tn pag. a V-a)
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• 200
• 350
• 150 

soarelui
• 2 500 kg 

zahăr.

kg la griu; 
kg Ia porumb;

kg
»

la floarea -

la sfeclă de

s-au anga-Mecanizatorii 
jat, de asemenea, să efectueze 
peste plan 3 000 ha arătură 
normală șl să economisească 
din fondurile de producție 
suma de 250 000 lei, prin redu
cerea cheltuielilor de reparații, 
întreținerea și exploatarea ra
țională a tractoarelor și mași
nilor agricole, reducerea con
sumurilor de carburanți.

Pentru realizarea acestui 
angajament, colectivul stațiu
nii va extinde lucrările me
canizate la întreținerea cultu
rii sfeclei de zahăr, prin efec
tuarea a cel puțin tred prașile 
mecanizate la cultura porum
bului și floarea-soarelui, prin 
realizarea unui volum mai 
mare de lucrări pe fiecare 
mașină agricolă sezonieră, 
prin scurtarea perioadei de 
efectuare a lucrărilor; va 
acorda, totodată, o atenție 
sporită întăririi disciplinei în 
muncă, ridicării nivelului pre
gătirii profesionale a mecani
zatorilor.

> ÎNTREPRINDEREA
„CARBOCHIM"

în cadrul adunărilor de 
dezbatere a sarcinilor de plan 
pe anul 1967, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la în
treprinderea „Carbochim"- 
Cluj _s-au angajat să depă
șească indicatorii planului cu :

• 3 000 000 lei Ia produc
ția globală ;

• 2 000 000 lei Ia pro
ducția marfă, vîndută și 
încasată ;

• 100 tone carbură de 
siliciu ;

• 100 000 mp abrazivi 
pe suport;

• 1,2 la sută la produc
tivitatea muncii.

Desfășurînd într-un ritm 
tot mai viu întrecerea so
cialistă pentru traducerea în 
viață a angajamentului luat, 
colectivul întreprinderii va 
acorda o deosebită atenție or
ganizării superioare a pro
ducției și a muncii, încît să se 
asigure : folosirea mai inten
sivă a capacităților de pro-

(Continuare tn pag. a V-a)i
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LOGIC POTEZE
Încă o bienala (Sala 
Delii» dl» Capitală). COMEDIA

DE LA
de Paul Popescu Neveanu

S-a spus deseori că nici 
nu există comunicare telepa
tică, ci ar fi doar unele coinci
dențe, jocuri ale întimplării. 
Uneori poate fi și așa, insă lu
crurile nu stau doar așa. A- 
stăzi, cind fenomenele telepa
tice au intrat în centrul aten
ției a numeroși savanți repu- 
tați, fiind urmărite cu riguro
zitate de instituții 
din cele mai 
petente, s-a 
la concluzia 
telepatie, ca 
obiectiv.

Tipice pentru telepatie sînt 
cazurile, de mult cunoscute, 
ale neliniștii, alarmei ce cu
prinde subit și deseori rațio
nal — inexplicabil pe cineva, 
exact în momentul în care, 
undeva departe, o ființă apro
piată trece printr-o primejdie 
mortală, sau mult comentata 
situație a apariției subite a 
reprezentării unui prieten cu 
cîteva momente înainte de a-l 
întîlni ori înainte ca el să-ți 
bată la ușă („vorbeam de lup...“) 
S-au înregistrat și studiat ca
zuri în care imaginile pe care 
le are o persoană în momente 
de șoc emoțional, apar ca a- 
tare la altele ce absentează 
din locul respectiv. In conse
cință, s-a apreciat că se tele- 
transmit imaginile sau chiar 
gindurile (cuvîntul telepatie, 
etimologic, sensul de transmi
tere a gîndurilor). In aceste a- 
precieri, oamenii de știință in
troduc un corectiv obligatoriu: 
ei arată că, de fapt, nu se 
transmit nemijlocit produ
sele psihice — emoții, imagini, 
gînduri — ci acele energii 
materiale care sînt implicate 
în activitatea psihică a subiec
tului emițător iar suhieetul 
receptor — influențat fizic — 
energetic reface starea psihică 
analogă. Există deci purtători 
materiali, semnale discrete a 
căror natură încă nu o cu
noaștem. Efortul de a identi
fica conținutul fizic al mesa
jului telepatic se leagă de cele 
mai trudnice și subtile cerce
tări ale fizicii și biologiei 
contemporane. Profesorul ita
lian F. Cazzaneali, care a lu
crat cu colaboratorii desco
peritorului radioului, Marconi, 
a susținut în 1925 că telepatia 
este datorată unor unde elec
tromagnetice. Electronistul B. 
Kajinski a calculat și analizat 
posibilitățile neuronului de a 
emite vibrații analoge unde
lor hertziene șt de aceea el 
vorbește asemenea fiziologului 
rus Lazarev și a fizicianului 
englez Barret de creier, ca un 
radiobiologic. Nu s-au cules 
insă dovezi concrete privind 
baza electromagnetică a tele
patiei, ci dimpotrivă. Fiziolo- 
gul sovietic acad. L. L. Vasi- 
liev a demonstrat că mesajul 
extrasensorial se transmite și 
între subiecți aflați în camere 
perfect izolate metalic și care, 
după cum se știe, nu permit 
circulația undelor electromag
netice. S-a presupus că poate 
este vorba de unde electro
magnetice de lungimi maxime 
și frecvențe minime care după 
datele noi nu sînt oprite de 
izolația metalică. Totuși, ipo
teza electromagnetică a tele
patiei este treptat abandona
tă. Chiar Berger, constructo
rul aparatului prin care se 
înregistrează biocurenții creie
rului a contestat-o. Se urmă
resc și alte radiații, alte mo
dalități energetice pentru a se 
ajunge la o explicație. Din 
acest punct de vedere, men
ționăm părerea fizicianului 
german, laureat al Premiului 
Nobel, P. Iordan. Aceasta pre
supune că dacă relația telepa
tică nu depinde de distanță șl 
nu cunoaște opreliști, atunci 
înseamnă că este realizată 
printr-o energie asemănă
toare cu cea a cîmpului gra
vitațional. Francezii Warcol- 
lier și Kherumain merg pe li
nia confruntării telepatiei cu 
teoria informației și ciberneti
ca. Din aceasta se trag multe 
concluzii interesante și, în o- 
rice caz, se explică de ce in
formația 
pinde de cantitatea de energie

științifice 
serioase și com- 
ajuns cel puțin 
fermă că există 
fenomen real și

utilizată. Aceasta este, desi
gur, infimă și tocmai de aceea, 
probabil, mijloacele tehnice 
contemporane nu ajung să o 
capteze.

Se încearcă și elaborarea 
unui model matematic al tele
patiei. După cum vedem, pro
blema este încă în stadiul dis
cuțiilor teoretice. Spiritualiș
tii vor încerca, desigur, să 
speculeze situația atîta timp 
cit nu dispunem de un suport 
material demonstrat. Ei sînt 
însă serios handicapați de in
firmarea unei teze pe care se 
sprijineau, realitatea dovedin- 
du-se a fi cu lotul altfel. Se 
spunea că telepatia dacă nu 
există decit la om, totuși a 
progresat continuu pe scara de 
la animal la om. Experimen
tele făcute de zoopsihologii și 
parapsihologii umani au do
vedit însă că la animalele in
ferioare (insecte, păsări) rela
ția telepatică este mult mai 
răspîndită și infailibilă com
parativ cu situația la oameni. 
Așa sînt, de pildă, fluturi de 
noapte care se cheamă fără 
greș de la distanță mare și, 
după cum o dovedesc experi
mentele lui Fabri, nu o pot 
face altfel decît prin emisiune- 
recepție de radiații de ordin 
microfizic. La om cele mai 
reușite experimente telepa
tice dau maximum 70 la sută 
reușită. Și apoi nu orice per
soană este accesibilă comuni
cării telepatice. Și mai 
chestiune curioasă : 
mintali s-au dovedit a 
mai buni și productivi 
pienți ai mesajelor telepatice.

Semnificativ este faptul 
între oameni, comunicarea 
lepatică nu se răspîndește 
supra nivelelor superioare 
cunoașterii. In nenumăra
tele experimente efectuate nu 
s-a putut demonstra că se 
pot comunica cifre, idei noi, 
raționamente, povestiri, 
perimentele telepatice, 
tuate actualmente în 
țări, prevăd ca, la un moment 
dinainte convenit, percipientul 
aflat intr-un alt loc, fie și la 
mii de km. distanță, să fază 
unul dintr-un număr 
desene prestabilite. Sau să 
leagă unul din 5 cartoane 
care sînt gravate figuri, 
înțelege că în acel moment 
inductorul (emițătorul) dese
nează, privește și reprezintă 
viu figura probată dînd cu în
cordare comenzi percipientu- 
lui. Prin urmare, o simplă o- 
perație de alegere dintr-o co
lecție de figuri, dinainte sta
bilite. De ce totuși colecția 
constă doar din cinci elemen
te ? Parapsihologii americani 
Soala și Bateman susțin că 
numai în astfel de condiții se 
pot efectua experimente con
cludente. Considerăm că acea
sta se explică prin faptul că 
volumul atenției concomitente 
nu poate cuprinde mai mult de 
5 elemente, iar inducția tele
patică se realizează doar un 
moment și nu presupune o 
largă desfășurare de faze. In 
orice caz, în multe 
mente s-a constatat o 
care depășește cota de posibi
litate (coincidență).

Semnalăm încă o condiție 
restrictivă. Transmiterea nu 
se poate face între persoane 
necunoscute; între inductori 
și percipient trebuie să fie 
un acord, o potrivire. Se pre
supune că acordul există din 
simetria ritmurilor nervo- 
musculare și vegetative și 
problema este minuțios cer
cetată în laboratoare. Rezul
tatele obținute în experimen
te de telepatie comparativ cu 
cele puse pe seama cazurilor 
spontane ne apar ca modeste 
deoarece emoțiile extrem de 
puternice care potențează mult 
comunicarea telepatică apăru
tă spontan nu pot fi susci
tate pe cale artificială.

Telepatia este un fenomen 
fără prea mare însemnătate în 
viața oamenilor, ea este insă 
de o mare actualitate științi
fică ; telepatia a încetat să fie 
ceva senzațional, dar necesită 
cea mai competentă și seri
oasă analiză științifică.

este o 
debilii 
fi cei 
perci-

că, 
te- 
a- 

ale

Ex- 
efec- 

multe

de
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experi- 
reușită

ESTRADĂ

ÎNSEMNĂRINOI FRONTURI

DE SPECTATORDE LUCRU

comică.

Cambiuatu- 
din Pitești 

noi fronturi

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Pe șantierul 
lui petrochimic 
s-au deschis
de lucru la stafia de polie
tilenă și s-« atacat prima 
hală a fabricii de olefine. 
S-a deschis, de asemenea, 
șantierul viitoarei rafinării 
și se lucrează intens pentru 
pregătirea amplasamentului 
noilor obiective.

UN APLAUDAT EVENIMENT MUZICAL

comm amu imeaji

I

Am în față o succintă sta
tistică care mi se pare că 
demonstrează din plin valabi
litatea afirmației lui Enescu 
„România este țara cu care 
muzica se poate mîndri".

Numai în 1966, participind 
la 11 concursuri muzicale in
ternaționale (printre ele con
cursurile ~ 
Cliburn", 
cursul de 
concursul 
Milnchen, 
tineri soli ai artei muzicale 
românești au dobînăit 19 pre
mii de prestigiu.

După o îndelungată aștep-, 
tare, forurile organizatorice 
au găsit, In sfîrșit, modalita
tea de a prezenta și publicu
lui nostru într-o suită de 
spectacole sintetice, arta tine
rilor purtători ai laurilor 
unor concursuri internațio
nale.

Inițiativa Oficiului pentru 
Spectacole Artistice este, de
sigur, meritorie. Primul con
cert din ciclul închinat tineri
lor laureați a fost un specta
col de înaltă ținută artistică, 
un real eveniment în viața 
muzicală a Capitalei, un prilej 
pentru pedagogi, critici și 
public ăe a trage o serie de 
concluzii cu privire la stadiul 
actual al formării tinerilor 
interpreți In școlile și institu
țiile noastre.

Deschizătorul de coloană al 
serii dedicate tinerilor inter
preți a fost Radu Lupu. 
Laureatul concursului ameri
can de la Forth Worth, pia
nistul care întreprinde în lu
nile acestea un vast turneu în 
marile săli de concerte ale 
Europei, și America, a pro
gramat — din amplul său 
repertoriu la această „con
fruntare" bucureșteană opusul 
beethovenian care i-a adus 
laurii anului 1966. In primul 
său concert bucureștean, Radu

MARINA KRILOVICI
ILEANA COTRUBAȘ
RADU LUPU
LUDOVIC KONYA

„Ceaikovski", „Van 
„Schumann", con- 
la Hertongenbosch, 

internațional de lo 
de la Bruxelles), 16

IONEL PANTEA

Radu Lupu interpretînd Concertul nr 3 de Beethoven 
Foto: AGERPRES

Lupu ne-a părut, la cel 22 de 
ani, purtătorul unei excepțio
nale maturități. Mai puțin 
clocotitor decit ne-am fi

așteptat, Radu Lupu pătrunde 
spre izvoarele partiturilor, 
gindurile sale îndreptîndu-se 
în primul rînd spre redarea

stilului, spre o delicată și sim
plă decantare a frazelor. Cele 
două bis-uri chopiniene (o 
Nocturnă și o Mazurcă) a con
tinuat aceeași linie interpre
tativă, au impus prin același 
respect .față de text, conturind 
aceleași coordonate poetice 
ale stilului său interpretativ.

Remarcabili au fost și cei 
4 cîntăreți: Ludovic Konya, 
Ileana Cotrubaș, Ionel Pan- 
tea și Marina Krilovici — 
prezenți in partea a Il-a a 
programului. Fiecare dintre 
ei este posesorul nu numai al 
unei voci frumoase, de ampli 
întindere, ci și al unei deose
bite muzicalități, al unei im
pecabile tehnici.

Marina Krilovici, marea re
velație a celei de a IlI-a 
ediții a Concursului enescian, 
iși continuă cu succes drumu
rile spre marea artă. Rugăciu
nea și Aria Desdemonei din 
,.Othello“-ul lui Verdi au avut 
rezonanțe unice.

Lăudabilă este și ideea in
tegrării unei piese românești 
în programul fiecărui partici
pant. Concertul ne-a oferit 
astfel, la un înalt nivel ar
tistic, un buchet dintre cele 
mai frumoase piese româ
nești.

fn sfirșit, în așteptarea 
celorlalte concerte ale laurea- 
ților anului 1966, toate felici
tările Orchestrei Cinemato
grafiei și dirijorului Constan
tin Bugeanu fdin păcate atit 
de puțin prezenți in această 
stagiune pe afișele concertis- 
tice) pentru dragostea, căldu
ra cu care i-au acompaniat pe 
cei 5 tineri protagoniști.

Avem și revistă, avem șl „va
riety*, ba chiar și ,,music-hall' : 
nimic din ce-i omenesc nu ne e 
străin. Avem șansă : putem auzi 
șlagăre, cuplete, glume, putem 
vedea acrobații și dans și... stele ! 
Șlagărele nu-s ele noi, dar sînt 
celebre : le fredonează toată lu
mea — cu mic, cu mare și nu de 
azi, de ieri: de ani I E greu de 
afirmat c-j hotărire că traducerea 
textelor străine ar fi bine venită. 
Avem textieri și ne ajung. Ne 
mei trebuie și traducători 1 Dar 
de multe ori limbile in care se in
terpretează sint, numai in linii 
mari, străine. Cum se vede, situația 
e „complexă' : e o piesă reușită 
pe care te temi să nu o alterezi 
prin traducere, dar în loc să-ți 
creeze iluzia autenticității, te in
trigă prin „localizări* neprevăzu
te. Dacă vrei s-o traduci, riști: 
doar nu e fleac să potrivești nu
mărul de silabe, fără să 
la umplutură.

Dar melodiile românești 
afară de asemenea rezerve, 
zerve poți să ai față de „Prieten 
drag* — de pildă — care a stors 
atîta simțire interpretelor noastre? 
Desigur, premiul de la Mamaia 
înseamnă mult, dar nu pentru 
eternitate. O piesă de muzică u- 
șoară, orlcît de inspirată, nil poa
te fi „redescoperită” : frecvența 
revenirilor o epuizează. Te fra
pează prima oară, te mal intere
sează in altă interpretare, mai e 
agreabilă a doua, a treia oară, au
zită In autobuz la un radio por
tativ sau fluierată pe vreo stradă. 
Dar cu „Prieten drag* se abuzea
ză. Credem că de la Festivalul 
care a consacrat-o, această melo
die s-a șl epuizat (și — vai nouă I 
— chiar șl recitativul

De 'apt e absurd să 
„Prieten drag* etnd 
program figurează și 
floare albastră*, sau 
ne-ntllnim sîmbătă seara ? 
riăte-Concert* la Teatrul 
Delavrancea'). De le-ar 
Gică Petrescu I Dar nu poate aco
peri Gică Petrescu toate momen
tele bachico-nostalgice, cu parfu- 
muri de zahana, ale tuturor spec
tacolelor.
„Colibri 
„Se dau 
,,Capri c'est fini I

recurgi

tint In 
Ce re-

acela...).
te pllngi de 
In același 
„Firicel de 

„Vrei să 
(„Va- 

,,Barbu' 
„zice"

Are numărul lui în 
Muzic-hall' : cupletul
ouă la Unic*, apoi 

și „Că doar
n-o să trăiasc cit lumea" —
o romanță metafizică înrudită cu
renumita ,,Măi tată'. Deci nu mai 
poate fi șl la Varietă. Dar e Nicu 
Stoenescu — tot atit de jovial și 
juvenil. „Ar fi păcat să nu iu
bești fetițele din București' — 
zice el. Poți să nu-i aplauzi deli
cioasa frivolitate ?

Melodiile sînt vechi, dar aran
jamentele noi. Un trio feminin — 
de pildă — poate împrospăta și 
moderniza o melodie printr-un 
fond sonor plin de surprize : na- 
papara napapara, nana, șalalalala 
la, dubaduba dudu și cite și mal

r 
I 
I 
I

NE SCRIU

CÎȘTIGĂTORII

cite. (La Varietâ mai ai o .surpri
ză ; a acolo un baterist — băiat 
de viață I — care, la cerere, face 
giumbușlucuri în zonele extreme 
și exotice ale registrului uman I).

Ce să aștepți de la un spectacol 
de varietăți ? Ciupi Radulescu a 
spus-o bine : „Un cuplețel, o glu
mă... nu nouă, -dar... glumă...'. Și 
s-a ținut de cuvînt -. din nou cu 
fotbalul, cu șansele și neșansele 
Rapidului, din nou confuzia pos
turilor de radio etc. etc. Drumul 
e bun : la un moment dat repeta
rea o să devină ea însăși 
E lege.

Cupletele, glumișoare, 
rești și păcătoase sint o 
și Ia „Revista dragostei' 
„C. Tănase'J. E normal. De ce se 
mai poate rîde dacă nu de căsni
cie, idile, aventuri ? Aici Horia 
Căciulescu domnește I Fraudele 
conjugale sînt deliciul lui. Ce poa
te Ii mai plin de haz decit tema 
— mereu repetată, limpede formu
lată : „coarnele' 1? E desigur ab- 
șurdă aici pretenția bunului gust.

Dar cum ai putea avea rezerve 
față de „Revista dragostei', cind 
in program, printre cupletele licen
țioase, scenete și defilări ,,feerice" 
ale balerinelor dezvelite, e 
rat și un număr de mare 
cultural și patriotic I

Dar „Revista dragostei" e 
o feerie I 
costume I 
peruci I 
Artiștii 
numerele 
montare I 
prinde și

ștrengă- 
mulțime 
(Teatrul

inse- 
patos

totuși 
Cit aur, cit argint în 

Ce de pene 1
Cite ‘ 
sint 

cam 
Ce fast I Cum 

coboară din cerul silii o 
lădiță poleită Cu două fete stră
lucitor costumate (mai exact de- 
costumate). Dai treaba • aerioaiă: 
fetele declamă stihuri despre ma
rile construcții ale 
despre eltitudinea 
antenelor noastre 
despre schele șl 
prea frumos ?

Nu. Nu. N-am citit Odiseea la 
trei ani. Nu știm sanscrita și 
ebraica. Nu știm cibernetică. Nu 
ascultăm slmbătă seara muzică 
dodecafonică. N-am apucat minu
nea de la Maglavit.

Nu credeți ? Ne-a plăcut „Coli
bri music-hall*. Mircea Crișan e 
plin de duh. Ne plac „Sincronii' 
și Margareta Pîslaru. Ne-au plăcut 
numerele coregrafice. Și costu
mele I Erau ingenioase aveau 
,,ceva'. Tot spectacolul demonstra 
o seriozitate a concepției (nu e un 
nonsens I), distribuția și succesiu
nea numerelor a fost gindită. Nu 
s-au speculat „zăpezi de altă 
dată'.

Ne irită genul 1 Nu. Ne temem 
de compromiterea, nu de priza lui. 
Vrem și aici : inteligență, onesti- 

talent.

dive in 
el cam 

știute,

Ce de 
bikini 1 
blazați, 

dar ce 
se des-

vieții noastre, 
blocurilor și 

de televiziune, 
muncă I Nu-i

comunicată nu de-

DE STUDENȚIE
ULTIMA ZI

In atelierul de etirat fire al Uzinei de fire fi fibre sintet ice Săvineștl

CLUJ (de Ia corespon
dentul nostru)

Pentru ultima oară, cel 
57 de studenți ai Facultății 
de mecanică de la Institutul 
Politehnic din Cluj au par
ticipat la cursuri. Pentru ei 
studenția s-a încheiat și 
urmează acum perioada de 
practică. Promoția de ingi
neri mecanici agricoli este 
prima care a absolvit 
cursurile Institutului 
tehnic din Cluj.

CONCURSULUI

NOSTRU

I. GRIGOREIOSIF SAVA

L
AURELIA SAMOILĂ ION CARPEN VIRGINIA RĂUȚOIU

ÎNSEMNĂRI de călătorie
La concursul „Cunoașteți această imagine" au sosit la 

redacție mii de scrisori. Cele mai multe dintre ele au cu
prins amănunte interesante privind fotografiile publicate, 
fapt care confirmă, o dată în plus, interesul tinerilor pentru 
cunoașterea transformărilor petrecute in munca, viața, cul
tura poporului nostru. Trei tineri care au cîștigat premiul 
„excursii în străinătate" au trimis ziarului — la întoarcerea 
în (ară — impresii din locurile vizitate, pe care le publicăm 
in numărul de față.

PRAGA
foarte greu să spun 

ce mi-a plăcut mai mult. Au 
fost zile pe care nu le voi 
uita. Praga m-a entuziasmat 
îndeosebi. Orașul de pe Vl
tava este un mare centru in
dustrial și cultural al Ceho
slovaciei, al cărui teatru 
de operă „B. Smetana" găzdu-

iește anual Festivalul muzical 
internațional „Primăvara la 
Praga“. Răsfoiesc de multe ori 
agenda în care am consemnat 
locurile vizitate. Sînt prezen
te monumentele ce înfrumu
sețează vechile cartiere ale 
„Orașului de aur", Catedrala 
Sf. Nicolae, construită în stil 
baroc de 3 familii în secolul 
XVIII etc. în Praga am 
ascultat glasul celor 27 de

clopoței instalați deasupra 
mînăstirii Loretta și legen
da legată de aceștia, vesti
tul orologiu al turnului 
vechii primării. Cine a văzut 
Praga își va aminti cu plăce
re de numeroasele poduri care 
leagă malurile riului Viltava, 
de vestitul pictor vienez, care 
la 70 de ani a pictat fresca 
bibliotecii Strahov unde se a- 
flă peste 35 000 volume și de 
imensa orgă cu 2 800 de tu
buri din catedrala Sf. Vit. 
unde se află și Mausoleul re
gal, Amintindu-mi de zilele 
petrecute la Praga, mulțumesc 
redacției pentru că mi-a ofe
rit acest prilej.

AURELIA SAMOILĂ 
dactilografă 

Ministerul Metalurgiei

BUDAPESTA cunoașterea unor aspecte din 
lupta dusă de poporul ungar 
pentru libertate și fericire.

ION CARPEN 
planificator 

„Valea Teleajenului" 
Văleni de Munte

îrai revi- 
legată de 
mohorîtă, 

trandafirii

SOFIA

Am parcurs același Itinera- 
riu cu tovarășa Samoilă, așa 
că n-am să mai repet cele 
spuse de dînsa cu privire la 
Praga, deși aș fi tentat. Din 
noianul amintirilor 
ne cu ușurință cea 
Lidice. E toamnă 
dar mulți dintre
primiți din întreaga lume sînt 
înfloriți. Mi s-au părut un 
rîs optimist în ploaia toamnei.

Un nou popas, mai lung, 
Budapesta. Ghidul ne-a purtat 
prin întregul oraș. Am vizitat 
ansamblul arhitectonic în care 
se înscriu podurile de peste 
bătrînul Danubiu, clădirea A- 
dunării de stat, cetatea și pa
latul de pe muntele Gellert, 
Galeria națională de artă, car
tiere noi construite în stil 
modern. Locurile, monumen
tele istorice ne-au prilejuit

La reîntoarcerea 
colegii m-au asaltat 
barea „ce 
mult?". Le-am ____ , _J
fiecare dată, cu aceeași emo
ție și plăcere, despre orașele 
Russe, Grivița, Plevna, cunos
cute pînă acum doar din fi
lele istoriei. N-am uitat să le 
descriu frumusețea muzeelor 
vizitate, panorama orașului 
Sofia pe care am admirat-o 
de sus, de pe culmea munte
lui Vitoșa. Știu că întrebările 
nu s-au terminat, dar cum am 
atîtea de povestit, sinceră să 
fiu, ■ • -

în țara, 
cu între- 

ți-a plăcut mai 
povestit, de

abia le aștept.
VIRGINIA RĂUȚOIU 

elevă, clasa a XI-q 
Topol oveni



CARNET CUL TURAL DE ELEVI j

„Fără a intenționa să 
ușurez povara răspun
derii care revine nazis
mului, nu i-am înțelege 
oare mai ușor influența 
gîndindu-ne la propria 
noastră inerție față de 
violența din jurul no
stru ? Ciți dintre noi am 
căutat în noi înșine un 
grăunte de răspundere 
pentru cauzale ei ?“ — 
întreba în cadrul unui 
interviu cunoscutul dra
maturg american Arthur 
Miller, arătînd în ace
lași timp și cauzele oare 
l-au făcut să scrie ul
tima sa piesă, „Incident 
la Vichy".

Considerată ca cea 
ma, bună lucrare a dra
maturgului. „Incident la 
Vicky", evocă un eveni
ment din timpul ocupa
ției germane în Franța, 
tn micul orășel Vichy 
sini arestați zece oa
meni bănuiți de a fi e- 
vrei. Deținuți într-o sec
ție de poliție, fiecare 
din ei trebuie să-șl dove
dească originea pur „a- 
riana" în fața unut- „ex
pert" rasist, fn aștepta
rea examinării cei zece 
oameni discută între ei. 
prilej pentru scriitor să 
dezvăluie caractere, na
turi umane diferite; pic
torul Lebeau care în ca-' 
in1. încordării sufletești 

nu va putea depăși dis
perarea, actorul Mon
ceau, laș, trăind numai 
dintr-o realitate ideală 
creată de el însuși, mun
citorul Bayard, singurul 
care-și dă seama de a- 
devărata cauză a situa
ției lor și de remediul 
ei, cu viziunea unui vii-

CRONICA

„INCIDENT 
LA VICHY' 

de ARTHUR MILLER 
(la Teatrul Mic)

tor de o altă facturi, 
doctorul Leduc care nu 
poate admite, nu se poa
te resemna cu o aseme
nea stare de lucruri ne
dreaptă șl, in sfîrșit 
prințul austriac von 
Berg, mindru de păre
rile sale „antinazlste**, 
de refuzul colaborării 
cu naziștii. Leduc, prin 
intermediul frămîntări- 
lor sale, îl va face pe 
prinț Să-fi dea seama 

de vinovăția sa, materia
lizată prin acceptarea 
unor fapte ce contrazic 
convingerile sale, prin 
însăși retragerea sa din 
fața realității crude, la 
adăpostul imaginii pro
prii create de el. Fina
lul piesei, în care von 
Berg alege între propria

TEATRALA

viafă și cea a lui (.educ 
tn favoarea celei Jir a 
doua alternative, dorc- 
doște voinfa fermă a o- 
mului hotărit să-și re- 
ctștlge demnitatea în 
fața semenilor săi.

7'ensiunea dramatică 
a piesei, cart se trans
mite, concomitent cu 
desfășurarea acțiunii, și 
spectatorului, este bine 
creată de jocul valoros 
al echipei Teatrului Mic.

r

Ion Marinescu, în rolul 
lui Leduc a creat un 
personaj autentic ale 
cărui replici sînt urmă
rite cu încordare de 
spectatori. Vasile Gheor
ghiu impresionează prin 
trăirea intensă a fră
mântărilor pictorului Le- 
beau. Constantin Co- 
drcscu, în rolul prințului 
von Berg, nuanfeacă 
subtil replicile eroului 
său, realizînd acea 
transformare din con
știința sa. urmărită de 
autor. Se remarcă, de 
asemenea, Ion Ciprian 
(muncitorul Bayard) șl 
Dmu lanculescu (acto
rul Munceau), tn roluri 
mai mici li. Nicolaide 
(portretul afaceristului 
vremii) șl Tudorel Popa 
(portretul băt rinului c- 
ureu, speriat), care rea 
li.'.eu o o mimica deose
bită.

Decorurile (10:1 jl pa
chete așe ale simetrii' 
lingă pereții încăperii) 
superi ml tăcea morțil 
prin monotonia, prin 
cenușiul lor, rellrfeaid 
atmosfera încordată. are
ata de dramaturg prln- 
tr-o do are a tensiunii 
culmiulnd cu scena fi- • 
noii,

V!( i'Olt ESKENASY 
clasa a X a G

PACAI.A — desen de MIRCEA NISTORESCII, 
elev

CRIZANTEME — desen de I.AVINIA IEMNA. 
elevă

ITINERAR IEȘAN BISERICA
TREI IERARHI

tn cadrul excursiei făcute cu școala în vara aces
tui an în Moldova am vizitat la Iași, între alte vechi 
lăcașuri de cultură și biserica Trei Ierarhi. Con
struită în 1639 în timpul domniei lui Vasile Lwpu, 
este un monument unic în toată lumea pentru sculp
tura exterioară a zidului.

Biserica Trei Ierarhi a fost construită după tipul 
obișnuit al bisericilor moldovenești din prima ju
mătate a secolului al XVII-lea, Arhitectul care a 
proiectat și condus lucrările de la Trei Ierarhi a 
fost influențat de planul bisericii mînăstirU Galata, 
precum și de decorația interiori și cea exterioară 
de la biserica mînăstirU Dragomîrna.

Prin interiorul său, biserica prezintă un interes 
deosebit și impresionează prin bogăția decorației, 
proporția, ingeniozitatea concepției arhitecturale, 
precum și nuanța arămie de fond specifică picturi
lor. Tot în interior se află o porțiune sculptată și 
încă aurită, care ne ajusta să ne formăm o ima
gine asupra aspectului bisericii pe vremea tind 
era în întregime aurită în exterior.

Biserica Trei Ierarhi nu aduce elemenlc noi în 
arhitectura moldovenească. Ea se deosebește însă 
de toate celelalte monumente similare prin brode
ria de piatră care o îmbracă, fiind unică și origi
nală în acest sens.

Din vechiul mobilier al bisericii nu s-a păstrat 
nimic. Avem însă o descriere parțială a lui în în
semnările călătorului Paul de Alep care mențio
nează că tronul domnului era lucrat în foi de aur, 
scaunele din lemn de chiparos și abanos, iar stra
nele încrustate cu abanos și fildeș.

Mobilierul actual a fost executat în perioada 
1900—1904 din bronz aurit, încrustat cu fildeș. Ca
tapeteasma este lucrată din marmură de Cararra, 
bronz aurit, smalț și mozaic.

Chiar de la începutul ei, mănăstirea Trei Ierarhi 
a devenit un centru cultural al Moldovei. In 1640 
a fost instalată aici prima tipografie a Moldovei. 
Majoritatea lucrărilor tipărite la Trei Ierarhi erau 
scrise în limba română. Dintre acestea amintim: 
„Carte românească de învățătură" (1643) „Cazanii", 

„Răspuns împotriva calrhlsinulul cali'lnese" (tflKI) 
ambele scrise de Mitropolitul Varlaam, „Pramla 
Iui Vasile l.upu." și altele.

La Trei Ierarhi, domnitorul Vasile Lupii, sfătuit 
de Mitropolitul Varlaam, a infilnfat o școala su
perioară, după modelul Academici din Kiev, înte
meiată de Petru Movilă.

Clădirea tiparniței nu s-a jnLstraf. în dreapta bi
sericii se află sala gotică, fosta trape.d, mia <l« 
mese a mînăstirU. ale cărei lucrări de re<-<>»4iriie|iv 
nu s-au putut termina dcclt in silele noastre (Pi.1ă 
—1960).

Biserica Trei Ierarhi reprezintă un monument de 
arhitectură de mare frumusețe. I’iriI <1o Atep o nu
mește „unică și măreață, zidită in întregime din 
piatră cioplită".

Călătorul turc Klvla C'clc-bl ajungind la la i Iu 
1659 a scris despre Trei Ierarhi că „nu-i chip s-o 
descrii cu limba sau cu pana. Fiind construita di1 
curînd, pietrele ei de marmură poleită strălucesc 
și seînteiază de parcă ar fi frunzele de pe un perga
ment iluminat".

Comparațiile și metaforele sînt flori ale Imagina
ției omenești. Biserica Trei Ierarhi însă rămiuc 
ceea ce este, unică și originală în lumea întreaga, 
expresie de netăgăduit a geniului artistic al po
porului român.

ȘTEFAN NEAGU ol. a XI-n „A"

VEZUVIl/L POVESTIRE

ȘTIINȚIFICO FANTASTICĂ

de George Bodnaraș

și M. N. Basarab

PĂMÎNTUL
Dan apăsă pe wa. butea 

fi vehiculul coti pe o stra
dă lăturalnică. Se opri 
lingă deschiderea luminată 
a unui perete din cuarț. Se 
auzi un zumzet discret fl 
lumina puternică a două 
panouri de lucorit inundă 
garajul în care tocmai pă
trunsese. Perna elastică 11 
ajută pe Dan să sară cu 
ușurință peste parbrizul din 
plastic direct sub dușul de 
curenți reconfortanți. După 
două minute, din toată o- 
boseala săptămînii de lu
cru, rămăsese doar o ușoa
ră amețelaă, care ii trecu 
repede.

— Dane, hai la masă. Se 
răcește supa !

La auzul glasului Mioa- 
Dan o luă la fugă pe 

scara rulantă. Din cîteva 
salturi, ajunse în mijlocul 
sufrageriei. Această tardivă 
grabă nu reuși să împiedice 
prima Întrebare pe care o- 
bișnuiesc s-o pună neveste
le, Încă din matriarhat, 
bărbaților lor :

— De ce-ai venit așa tîr- 
ziu săptămîna asta, dragul 
meu î Mi-a fost atît de dor 
de tine... De ce m-ai lăsat 
așa de mult timp singură î 
Tn nu mă mai iubești I

Dan o privea cu gura 
căscată. Mioara nu se mai 
putut stăpîni și izbucni în 
rîs.

— Punem în scenă, la a- 
sociațla amatorilor de tea
tru vechi, o piesă de Ia 
sfîrșitul mileniului al doi
lea al fostei ere, sau, mai

doi încetară, Dan, simțind 
totuși justețea primei pro
poziții din monologul ar
haic al soției sale, o anun
ță entuziast :

— S-a găsit o soluție mai 
bună de lansare a ,,Vezu- 
viului". Peste trei zile, ple
căm.

s— Așa repede ? Dar mai

adecvat, de la mijlocul mi
leniului al optulea de la
facerea lumii. Asta e o re-
plică a mea dintr-o fostă
tragedie devenită azi o sa-
vuroasă comedie.

După ce hohotele celor

(Fragment)

am de făcut o serie în* 
tr gă de pregătiri,

— Am avut eu grijă. 
Ți am făcut rost de un ge
nerator cu treizeci de cos
tume din unde de tot atî- 
tea nuanțe, de la roșu, la 
indigo. Generatorul tău, 
cel vechi, îl mal ai ?

— Da, dar costumele 
nu mai sînt elastice și, pe 

deasupra, sînt și bicolore. 
Și continuă plina de indig
nare : A lui Popescu să 
aibă costume colorate și eu 
nu ? Mă ții ca pe o cerșe
toare. Parcă ți-aș fi roabă, 
nu nevastă !

— De data asta nu mă 
mai păcălești. Folosești prea 
multe arhaisme : Popescu, 
cerșetoare, roabă. Popescu 
nici nu știu ce-nseamnă.

— Popescu era altă dată 
un nume tot atît de frec
vent cum devenise, acum 
cîteva sute de ani, Selenes- 
cu. Numele asta îl mai ții 
minte, nu ?

— Bineînțeles. Dar să 
nu deviem de la subiect. 
Mai avem de pregătit auto
mobilul atomic și compri
matele de hrană concentra
tă. Eu mi-am luat un gene
rator și un duș de raze re
confortante pentru amîndoi.

— De-ai ști cît mă bucur 
ca plecăm... împreună Ia 
Polul Nord al Galaxiei 1

— Să-mi aduci aminte sS 
luam și ȘLEEPERUL ; avem 
mult de mers.

— Ai dreptate. N-ani să 
uit.

— Dar știi că mi e foa
me ?

— Iartă-ma, Dane. Am a- 
mețit : mi-ai adus atîtea 
noutăți... Hai la masa !

Â
înăuntru se auzea un bî- 

zîit ca de țînțar. Motoarele 
atomice ale automobilului 
erau izolate acustic de ca
bină. Dan conducea atent, 
deși era dublat de robotul- 
șofer, indispensabil la o a- 
semenea viteză terestră. 
Pentru Dan, conducerea 
unui asemenea vehicul era 
un exercițiu de atenție și 
îndemînare, un sport. Mi
oara stătea într-un fotoliu 
comod și viziona niște mi
crofilme cu operele Iui Sha
kespeare. Deasupra se ve
dea cerul de un verde spă
lăcit. Culoarea boitei se 
schimba în fiecare zi, odată 
cu temperatura și umidita
tea.

în ultimii trei sute de ani 
Pămîntul se îmbogățise cu 
cîteva generatoare care fo
loseau energia calorică a 
centrului Pămîntului. De 
asemenea, se construiseră 
două acceleratoare de par

ticule de optzeci do kilo
metri înălțime și' o mie dia
metru, cu care urma să se 
transporte Pămîntul în alt 
sistem solar. Fusese un 
mare noroc pentru pămîn- 
teni că reușiseră să capteze 
o mică planetă do uraniu 
pe care o introduseră în 
reactoare și putuseră lucra 
astfel, zi și noapte, fără 
grija economisirii 1(sînge- 
roase" a combustibilului, Ia 
care începuse să-i oblige 
rezervele secătuite ale bă- 
trînei Terra.

Stația și cosmonava „Ve- 
zuviu“ trebuia să plece 
spre centrul Galaxiei de 
unde urma să aducă trei 
microplanete ce urmau să 
devină sateliți artificiali ai 
Pămîntului, și în același 
timp, o importanta sursă 
de energie ieftină.

Mai erau douăzeci și trei 
de minute pînă la plecare 
„Vezuviului" și oglinda 
motorului gravitațional se 
desfăcu largă peste aproa
pe patruzeci de ha umbrind 
o mare parte din rampi de 
lansare.

Număr organizat 
de MARIETA 

VIDRAȘCU
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Acest număr este

realizat în liceul
„Gheorghe Lazăr"
din București, Ia 107
ani de existentă a sa.
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SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINTIFIC AL „SCÎNTEII TINERETULUI1' PENTRU ELEVI

I.ioeul „Gheorghe lazăr". Deaen de pref. GHERGHINA 7.AHARIA

NOI, OAMENII, 

A VEM NEVOIE DE TOA TE

PRIETENIILE VIEȚII
A

Am petrecut anii adolescenței mele, intre 
IUI I—11115, In climele, iu amfiteatrul, in 
laboratorul, in sala de bibliotecă, tu sala 

de glinnaatli â, |>e culoare șl In patrulaterul 
curții Interioare a liceului „Gheorghe I.azăr". 
I.ocurllr tinereții dohlnileac pentru flecare din 
noi o Importanță extraordinară, dcoarcoc ic aso
ciem cu cel mal fericit dintre acntlincntcle în
cercate de om, acntiinentiil creșterii șl al dez
voltării, simțirea îmbătătoare că, Iii licoare zi. 
corpul tău devine mal puternic, că mintea țl se 
îmbogățește șl înțelege mal limpede lumea, că 
fapta țl ac parc mal ușoară, cĂ Inima devine 
mul caldă șl mai generoasă. Amintirea acestor 
fericite evenimente se leagă. In marc parte, pen
tru mine, de liceul „Gheorghe Lazăr" căruia, 
pentru acest motiv, ii păstrez amintirea devo
tată, mărturisită acum.

Aș II nedrept dacă aș explica aceste amintiri 
numai prin situația tiuărulul care creștea către 
bărbăție și către rosturile vieții Iul. Liceul 
„Gheorghe I.azăr" a fost, în lungul lui trecut, 
o școală bună, cu un rol pozitiv In formarea 
păturii intelectuale a țării. Iii ei>oca In cure 
m-iini bucurat de învățămintele lui, Liceul „La
zăr". condus pe atunci de Marin Dumitrescu, 
profesor de Istoric, era un așczăinint bine în
treținut și înzestrat : avea o bibliotecă bogată, 
un laborator de fizică și chimie cu o aparatură 
corespunzătoare nevoilor învățămintuiui în a- 
ceste discipline, interesante colecții naturalisti- 
cc, o sală de gimnastică bine instalată, și pe 
lungile culnoare la cele două etaje, numeroase 
reproduceri după marile opere ale arhitecturii, 
ale picturii și ale sculpturii, însoțite de numele 
artiștilor și de datele vieții lor, astfel grupate și 
rânduite, incit privindu-Ie mereu, elevii ajun
geau să dobindcască o anumită inițiere in isto
ria artei. In amfiteatru, in orele serii, erau a- 
dăpostite cursurile unei universități populare, 
unde am avut prilejul să ascult pe mai mulți 
din profesorii și savanții epocii. Toate acestea 
pot părea puțin lucru față de marile înlesniri 
de cultură puse astăzi la dispoziția tineretului, 
față de nenumăratele conferințe și cursuri pu
blice, lecții experimentale de muzică și teatru, 
vizite sistematice in muzee, la care se adaugă 
numeroasele colecții de artă, expoziții cu tema
tică științifică și tehnică, biblioteci mai mari sau 
mai mici, o imensă rețea de mijloace ale cul
turii prin care formația tineretului a devenit 
astăzi atit de lesnicioasă. Organizarea culturii 
publice, a tineretului și a adulților, a făcut pro
grese uriașe, dar in starea mult mai înapoiată 
a acestei organizații, acum 50 de ani, Liceul 
„I.azăr** reprezenta un punct mai luminos. Foștii 
lui elevi ii pot aduce deci omagiul recunoștinței 
lor.

Liceul „Lazăr** se bucura și de un bun corp 
profesional. N-aș putea spune că toți profesorii

de TUDOR VIANU #)

aveau aceeași valoare științifică și didactică, A- 
cum. cind evoc vechile amintiri, îmi dau scama 
că școala este primul loc in care se constituie 
experiența socială a omului șl se consolidează 
criteriile lui de apreciere morală. Aci, in școală, 
obscrvindu-șl profesorii și colegii, află tinărul 
elev cum se comportă oamenii harnici, conștiin
cioși. devotați și capabili, șl cum arată cei le
neși, lipsiți de conștiință, evazivii, poltronii șl 
incapabilii. Aprecierea morală se bazează pe un 
dublu sistem contrastant de referințe. Acest 
sistem se formează, pentru fiecare om, mai intii 
in școală, adică in prima unitate socială în țâre 
este adus să trăiască. In școală invață omul să 
stimeze meritul și să condamne lașitatea.

Mă voi gindi, deci, totdeauna cu emoție și re
cunoștință la bunii mei maeștri de altădată. La 
Liceul „Lazăr", unde există o secție reală și 
una modernă, funcționa o dublă echipă de pro
fesori pentru toate specialitățile, astfel incit a- 
mintirile melc nu cuprind dccit pe profesorii cu 
care am avut dc-a face ca elev al secției mo
derne. Nu pot să-i evoc pe toți, in puținele mo
mente pe care le am la dispoziție, dar cel pu
țin numele unuia din ei trebuie să-l pomenesc 
pentru însemnătatea pe care a avut-o in dez
voltarea mea, pe al profesorului de latină Hil
debrand Frollo, admirabil dascăl de limbă și 
literatură, al cărui curs se împărtășea dintr-o 
cultură atit dc intinsă și din spontaneitatea unor 
asociații de idei atit de bogate, incit elevii pu
teau primi, din invățămintul Iul, cunoștințe și 
îndemnuri care depășeau cu mult prevederile 
programului. Aș mai vrea să amintesc apoi pe 
Ioan Roman, profesor dc chimie, regăsit apoi ca 
director al liceului „Mihai Viteazul", minte cla
ră și bine organizată, profesor sever și intran
sigent, cum trebuie să fie orice bun profesor, 
temperament activ, marc muncitor. Pensionat 
prea devreme, despărțit de rosturile lui, Roman 
a trăit un singur an după pensionare și a mu
rit ucis dc tristețe. L-am intilnit atunci, in a- 
nul lui dc inimă rea, și am înțeles, primind 
mărturisirea lui, că viața nu este posibilă fără 
activitate, fără însuflețirea și bucuria faptei,

Amintirile școalei cuprind in cercul lor și pe 
colegi. Unde sînt cei 30—10 de tineri, reprezen- 
tind toate temperamentele și înzestrările ome
nești, al căror nume se înșirau in catalog de la 
litera A Ia litera Z ? Unii din ei au pierit in
tr-unui din cele două războaie, prin care i-a fost 
dat generației mele să treacă. Alții s-au înălțat, 
făcind să rodească talentul încredințat lor. Din 
rindul acestora din urmă, voi pronunța numele 
lui Camil Petrescu, care, deși ceva mai virstnir 
decât mine, a fost prietenul începuturilor mele, 
iar eu am fost martorul statornic al creșterii și 

împlinirii lui, pină in clipa dispariției lui pre
mature. Un scriitor francez, contemplind imen
sa risipă de semințe a copacilor in primăvară, 
a făcut observația că natura are nevoie de a- 
ccastă dărnicie pentru a asigura rodnicia pu
ținelor, foarte puținelor semințe care găseso 
brazda cea bună, devin tinere mlădițe și apoi 
copaci stufoși. Așa și noi. oamenii, avem nevoie 
dc toate prieteniile vieții, pentru a consolida in 
noi pricOnia cea mai mare pentru viață, pen
tru oameni, pentru societate.

Iubiți prieteni tineri, absolvenți și elevi de 
astăzi ai școalei care m-a adăpostit și pe mine 
intr-un trecut destul dc indcpărlat. Sintcm cu 
toții lăzăriștl ; intr-un fel oarecare, sintcm ur
mași și discipoli ai înțeleptului bărbat care a 
fundat, cu aproape un secol și jumătate in ur
mă, invățămintul național, mai Înalt al româ
nilor. In școala poporului s-au format genera
țiile succesive care au trebuit să găsească solu
ții pentru diferitele probleme ale istoriei noas
tre și să lupte pentru a le înfăptui. Toți oame
nii vrednici dc altădată și-au făcut datoria. Am 
încercat să nc-o facem și noi acei in numele 
cărora vorbesc astăzi, mai marii voștri, acei 
care pornind de pe băncile Liceului „I.azăr" 
și-au dat apoi contribuția lor ca profesori, ea 
invățați. ca scriitori și urtiști, ca profesioniști 
dc toate felurile. Faccțl-vă șl voi datoria, iubiți 
prieteni tineri. Aveți dc contribuit Iu împlinirea 
unei sarcini mari : construirea unei țări socia
liste, adică a unei orinduiri libere și juste, in 
care cetățenii sint prețulți și răsplătiți după 
meritul lor in creația colectivă. Intcmciați-vă 
viața pc muncă și faceți-o pe aceasta cit mai 
rodnică, pregătiți-vă temeinic și crcindu-vă de
prinderi dc hărnicie, exactitate și devotament. 
Mijloacele puse la dispoziția voastră astăzi, sint 
cu mult mai mari dccit altădată, șl servitutile 
trecutului, acelea care înlăturau altă dată de la 
cultură straturi întinse ale poporului nostru, sint 
astăzi eliminate. Impărtășiți-vă bogat și adine 
din binefacerile culturii. Țara noastră arc un 
viitor măreț. Sintem dc pe acum un popor nu
meros, într-o țară dintre cele mai bogate ale 
lumii, pe calc de a înfăptui o civilizație dintre 
cele mai înaintate, in condițiile unei orinduiri 
drepte și umane. In aceste împrejurări, oricine 
iși poate găsi un rost creator al vieții. I’rcgă- 
tiți-vă a vă găsi acest rost in viața care vă aș
teaptă. Pășiți cu încredere inainte, pentru a de
veni constructorii României noi, ai țării so
cialiste.

•) Cuvînt rostit în anul 1960 cu ocazia cente
narului liceului. Manuscris inedit aflat în arhiva 
școlii.

CONCURS • CONCURS
Dragi cititori.
Cele mai bune lucrări primite în cadrul 

concursului „Iarna" vor fi publicate intr-un 
număr viitor.

Tema următorului concurs, sugerat de ci
titorii noștri : „PROFESIA MEA VIITOARE". 
Așteptăm poezii, desene și caricaturi, pen
tru acest nou concurs, pe adresa redacției 
noastre cu mențiunea „PENTRU PRELUDIU* 
pină la 1 martie. Cele mai reușite lucrări 
vor fi publicate.



MISIUNE 
DE MARE 

RĂSPUNDERE
Actul de naștere al fos

tului gimnaziu „Gheor
ghe Lazăr" ii constituie 
ofisul domnesc nr. 518, 
semnat de domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, 
la 25 noiembrie 1859, 
•care in art. 2 menționa 
următoarele :

„Gimnaziul al doilea 
ce este a se deschide de 
indată cu acest an sco
lastic, se va denumi gim
naziul Iui Lazăr, in me
moria răposatului doctor 
George Lazăr, care a res- 
tituat limba română in 
dreptul său de limbă de 
studii, și a lost reinte- 
meietorul școalelor na
ționale in acest prin
cipat".

In ziua de 18 ianuarie 
I860," in fala unei asis
tente numeroase, compu
să din reprezentanții E- 
foriei Școalelor (Laurian, 
Marcovici și Ion Maio- 
rescu) din părinții elevi
lor, din profesorii Gim
naziului SI. Sava și ele
vii înscriși. Gimnaziul 
„Gheorghe Lazăr" iși în
cepea activitatea.

Cu acest prilej, Con
stantin Adam, primul 
său director (rectorul cum 
i se spunea atunci) a ros
tit o cuvintare însufleți
tă, in care a făcut elo
giul personalității lui 
Gheorghe Lazăr. Textul 
integral ai cuvintării 
sale, care s-a transcris 
apoi in prima Carte de 
aur a liceului, sublinia
ză atmosfera entuziastă 
și luminoasă in care iși 
începea activitatea cea 
de a doua școală româ
nească din București.

Primii profesori ai 
Gimnaziului „Gheorghe 
Lazăr" au fost : Constan
tin Adam, rector, Th. 
Ciocanelli, Patru Popes
cu, Fr. Bonans, C. Aris- 
tia. Petre Alexandrescu, 
Preotul Bălășescu, iar 
mai tirziu și Borănescu. 
Iată ce notează Alexan

dru Bacaloglu, unul din
tre primii elevi ai școlii 
noastre: „Mărturisesc
cu cuget curat, că noi, 
primele promoții de elevi, 
ca și urmașii noștri, nu-i 
putem judeca decît cu 
respect și admirafiune, 
pentru calitățile lor su
perioare". Iar elevul de 
mai tirziu, Dr. Con
stantin Bacaloglu scrie:

de prof. VICTOR 
I. ILIESCU

Directorul Liceului 
„Gheorghe Lazăr" 

București

„...Acești oameni și-au 
ciștigat un drept in 
fafa istoriei nu prin 
știința, prin metoda sau 
stilul rafinat al atitudi
nilor lor. Pe vremea lor 
nici nu aveau mijloace 
de a-și însuși asemenea 
atribute. Meritul lor cel 
adevărat a iost acela că 
au insuflefit pe elevi, că 
au crezut cu tărie mora
lă intr-o misiune de mare 
răspundere, că au știut 
să învingă multe asperi
tăți și vitregii și că au 
avut curajul și imboldul 
de a le sta împotrivă...".

Din anul școlar 1890- ■ 
1891 Liceul „Gheorghe 
Lazăr" funcționează in 
noul său local de lingă 
Grădina Cișmigiu.

Printre profesorii ur
mători primilor săi ani 
de activitate, care au 
cinstit și au îmbogățit 
cu tot devotamentul lor 
activitatea acestui liceu, 
merită să men/ionăm a- 
titea figuri reprezentati
ve, care și-au dăruit cu 
pcsiune școlii și elevilor 
toată prețuirea lor, toa
tă ființa și toată bogăția 
lor sufletească.

Preocupări de seamă 
s-au afirmat în mod deo
sebit in liceul nostru — 
în domeniul științelor 
realiste. Prestigiul știin
țific și pedagogic al ce
lor mai multi dintre pro
fesorii săi, au creat în 
rindurile elevilor nume
roase cadre de cercetare 
științifică și de afirmare 
puternică in multe do
menii de activitate. Pa
ralel însă, s-au dezvoltat 
aci și numeroase activi
tăți cu caracter umanist, 
care au format la rîndul 
lor, personalități de va
loare in literatura și în 
cultura noastră națională. 
In clasele liceului nostru 
au predat eminența pro
fesori, oameni de știință 
literati: St. C. Mlchăiles- 
cu, D. Mirescu, Alexan
dru Manicatide, Victor 
Anastasiu, Șt. Niculescu- 
Brăileteanu, P. Cuculescu, 
A. Popovici-Biznoșeanu, 
Bogdan Ionescu, I. Po- 

pescu-Voineștl, Spiridon 
Popescu, Gheorghe Po
pescu, Grigore Orășeanu, 
Petre Marinescu, Simion 
Stoilov, I. Tutuc, Ovidiu 
Tino, Constantin Iones- 
cu-Bujor, Mihail Stoices- 
cu, M. I. Ghimpa, Vasile 
D. Păun, Ștefan Mihăi- 
leanu, Gh. lonescu-Gion, 
G. Popa-Lisseanu, I. A. 
Rădulescu - Pogoneanu, 
V. Șuteu, Vasile Pirvan, 
D. Caracostea C. Papa- 
costea, Gh. 1. Clelaru, I. 
Dumitriu Birlad, Tudor 
Vianu, Camil Petrescu, 
Alexandru Graur ele.

Ar fi prea lung șirul 
celor peste 1 000 de das
căli, ciji au urcat la ca
tedra acestui liceu, in 
lungul anilor, dar mai 
ales ar fi prea greu de 
găsit toate cuvintele de 
apreciere și de laudă, 
binemeritată, de acești 
profesori, care și-au în
deplinit misiunea lor de 
educatori cu dăruire.

Activitatea laborioasă 
a acestor personalități a 
creat un spirit de emula
ție printre elevii liceului 
din rindul cărora, după 
absolvire, s-au format 
numeroase cadre de 
înaltă valoare științifică 
și artistică, pe care lice
ul nostru ii amintește cu 
justificată mîndrie: Da
vid Emanuel, savant 
matematician cu renume 
mondial, piciorul Ion 
Andreescu, doctorul 
Constantin Baca
loglu, arhitectul 
Petre Antonescu, 
geograful Gheor
ghe Vilsan, chi
mistul Cristian 
Musceleanu. regi
zorul de teatru 
Paul Prodan, com
pozitorul Alfred 
Alessandrescu, po
etul Cincinal Pave- 
lescu, profesoth 
Scarlat Lambrino, 
Scarlat Strufeanu, 
Al, Roselti-Bălă- 
nescu, Nicolae Ra
ck's, doctor chi
mist Alexandru 
Steopoe, academi
cienii Tudor Vi
anu, Costin Ne- 
nijescu, D. Du
mitrescu, scriitorul 
Camil Petrescu. 
In anii din urmă 
acestora li s-au a- 
dăugat numeroase 

elemente de valoare, din
tre care amintim pe ingi
nerul dr. Nicolae Ghenea 
și pe dr. chimist Victor 
Sahini (ambii absolvenți 
ai clasei a VllI-B din a- 
nul 1946).

In anii de după 23 
August 1944, liceul nos
tru a înregistrat o des- 
voltare deosebită și o 
creștere importantă a 
numărului de elevi, pre
cum și o îmbunătățire 
continuă a calității invă- 
(ămîntului.

Devotamentul și ener
gia profesorilor noștri, 
mobilizați in muncă de 
prețuirea pe care le-o 
arată necontenit Partidul 
Comunist Român, au fă
cut ca in ultimii ani să 
se obțină succese deose
bite in liceul nostru in 
îmbunătățirea procesu
lui instructiv-educaliv.

Elevii noștri depun e- 
forturi sporite Ia Învăță
tură. Peste 700 din nu
mărul lor participă la 
cercurile pe materii, iar 
mulți dintre dinșii au fost 
premiați la etapele raio
nale, regionale și repu
blicane, ale olimpiadelor 
de matematică, fizică și 
chimie, la concursul de 
limbă și literatură ro
mână. Aceleași succese 
au obținut și formațiile 
sportive și artistice, care 
se afirmă la concursurile 
interșcolare din fiecare 
an.

Cu deplină, incredere 
in forța colectivului nos
tru didactic, și in entu
ziasmul tineresc al ele
vilor, nu putem aduce 
un mai frumos omagiu 
Liceului nostru drag, la 
aniversarea sa, decil ho
tărî rea noastră fermă de 
a pune în slujba patriei 
întreaga noastră putere 
de muncă și de creație, 
pentru a contribui astfel, 
la Înfăptuirea mărețelor 
idealuri puse in fata po
porului nostru, de către 
conducătorul său înțe
lept Partidul Comunist 
Român.

Oră de tehnologie la Uzina
„Vulcan" 
desen de 

MIRCEA NESTORESCU 
elev

S'm/m liceului -

rampă de lansare
MELANIA CÎRJE

actriță la Teatrul „C. I. Nottara"

Liceul „Gheorghe La
zăr" din București.

Ca elevă am făcut 
parte din ființa sa timp 
de 4 ani. Am continuat 
să trec pe lingă el apoi 
alți 4 ani, ca studentă a 
Institutului de teatru, 
iar acum ca actriță.

Uneori în graba fră- 
mîntărilor zilnice nici 
nu-1 observ. Alteori 
contururile sale le simt 
în fiecare vechi caiet de 
școală.

Un exemplar al piesei 
„Poveste despre drep
tate “ de Margarita A- 
ligher cu marginile a- 
coperite de adnotări 
grăbite.

E suficient să citesc 
cîteva dintre ele și simt 
din nou, de astă dată 
înmuiată în vălul 
timpului, emoția elevei 
de clasa a IX-a care, 
alături de alți băieți și 
fete, trecea pe scena 
sălii de festivități prin 
unul din cele mai exi
gente examene pentru 
intrarea în ec’i pa de 
teatru. Condiția princi
pala de promovare era 
situația la învățătură. 
Urmau disciplina, frec
venta și bineînțeles, ta
lentul. Am reușit 30.

Ii reîntîlnesc pe elevii 
de liceu, astăzi actori : 
Pitiș Florian, Cornel 
Vendel, Dan Tufaru, 
Marina Maican, Jeanin 
Stavarache, Cornel Dalu, 
Alinta Ciurdăreanu așa 
cum arătau la 18 sau 19 
ani și îmi dau seama că 
nu au trecut de atunci 
decît 8- 9 ani. Prea pu
țin pentru a uita emo
țiile.

Pe scena școlii ne-am 
început ucenicia. în via
ta de fiecare zi a școlii 
a intrat și existenta e- 
chipei de teatru condu
să cu pricepere și înțe
legere de talentatul ac
tor al teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", Pe
tre Gheorghiu.

Repetițiile se țineau 
în fiecare luni după- 
amiază cînd nu aveam 
pentru a doua zi obiecte 
grele sau lecții multe 
de pregătit. De altfe1, 
repetițiile nu erau alt
ceva decît învățarea 
rolurilor și pregătirea 
lor pasionantă și atrac
tivă.

Erau prezenti în sală 

aproape întotdeauna cî- 
țiva colegi de-ai noștri, 
spectatorii și susținăto
rii viitoarelor premiere, 
care ne ajutau prin pă
reri sau sfaturi și ne ur
măreau cu mîndrie pro
gresele. Pe unii dintre 
ei, astăzi ingineri sau 
doctori, i-am întîlnit în 
sălile de spectacole din 
Capitală sau din provin
cie, privind cu aceeași 
pasiune și înțelegere 
munca în teatru.

Cît de frumoase erau 
momentele de la sfîrși- 
tul orelor de curs cînd 
tovarășii profesori sau 
direcțiunea școlii ne fe
licitau cu căldura pe 
care o are numai un 
părinte, pentru succe
sele cercului nostru 
dramatic pe scena șco
lii, a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", a 
Palatului Pionierilor, a 
uzinelor din Capitală.

Ne simțeam mîndri că 
la gazeta de perete a 
școlii erau afișate arti
cole în care elevii-cro- 
nicari, ne priveau eu 
exigentă ca pe niște ac
tori profesioniști.

Jucam cu aceeași dra
goste cu care învățam. 
Și dacă accidental se 
întimpla ca unul dintre 
noi să uite că datoria sa 
este în primul rînd în
vățătura, i se arăta ime
diat că nu poți fact; 
față nici unul domeniu 
de activitate - respec
tiv nici în teatru —■ fără 
o temeinică și multila
terală pregătire. Am 
fost elcvl-actori. Acum 
sîntem aetorl-ekvl. Dra
gostea de învățătură
ne-a rămas sădită pen
tru totdeauna în ființa 
noastră din anii de
școală.

Mlădițele dragostei 
pentru învățătură și 
pentru teatru au conti
nuat și vor continua să 
răsară în sufletele ti
nere ale altor serii de 
elevi.

...Trecem pe lîngă bă- 
trîna clădire, plină de 
tinerețe a liceului „Gh. 
Lazăr" cu recunoștința 
amintirilor din clasele 
unde am înțeles ce e 
învățătura, din labora
toarele care ne-au des
chis drumul cunoașterii, 
de pe scena care ne-a 
învățat ce e pasiunea.

Cu aproape două de
cenii în urmă, pe cînd 
uceniceam la un ziar de 
pe strada Brezoianu, 
Camil Petrescu, pe a- 
tunci, provizoriu, con
ducătorul colectivului 
redacțional, a deschis, 
intr-o seară, o discuție 
despre debuturi. Ziarul 
inițiase un modest cena
clu, căruia scriitorul, 
cu interesul lui cald 
pentru promovarea ti
nerelor talente, ii acor
da o mare atenție.

Pe Camil Petrescu îl 
cunoșteam relativ bine 
și îl admiram mult. In
ti plarea făcuse ca să 
asist la strălucitul său 
examen de doctorat; îl 
înt Unisem apoi prin di
ferite redacții unde co
laboram și întotdeauna 
ar.i avut cite ceva de 
învățat de la el. Iar 
peste puțin timp aveam 
să predau literatura ro
mână în aceeași școală, 
pe care el o absolvise 
în anul 1913 și unde, 
dună numai sase ani, 
devenise pentru o scurtă 
perioadă, profesor.

Iubitor al polemicii, 

al discuțiilor principiale 
deschise, scriitorul ne-a 
susținut, cu pasiune, în 
seara aceea ideea că nu 
poate fi un mijloc mai 
bun de afirmare, pe 
plan artistic, a unui tî- 
năr, decît cenaclul. Re- 
ferindu-se la propria 
lui experiență, ne-a 
mărturisit cît au contri
buit la formarea perso
nalității sale dezbaterile 
vii și sincere din cena
clul literar „Cercul nos
tru", unde, ca elev, în
cepuse să-și ascută pana 
în domeniul poeziei, 
eseului, epigramei, cro
nicii literare etc.

„Nici nu are însem
nătate dacă tînărul res
pectiv va deveni cîndva 
un artist sau nu, ne-a 
mai spus el. Important 
este doar ca el să-și 
confrunte părerile, ta- 
lențul, cu ale celorlalți,

CENACLUL LITERAR -
de ALEXANDRU MITRU

într-o adunare de prie
teni cu aceleași preocu
pări. Pentru aceasta, 
personal, m-am străduit 
să antrenez un număr 
cît mai mare de elevi în 
cenaclurile pe care 
le-am condus".

Știam că la liceul 
„Gh. Lazăr", Camil Pe
trescu îl suplinise un 
timp pe profesorul D. 
Caracostea. Tînărul su
plinitor îi captivase cu 
lecțiile sale pe elevi, dă
duse un nou avînt cena
clului literar din școală 
și crease, împreună cu 
tinerii iubitori de litera
tură și filozofie, revista 
„Zboruri".

L-am întrebat pe Că
rnii Petrescu de ce ale
sese tocmai titlul acesta 
pentru revista pe care o 

înființase împrgună cu 
elevii liceului.

— Pentru că nimic nu 
reprezintă mai mult pe 
un tînăr decît dorința 
aprigă de a zbura pe a- 
ripile spiritului, mi-a 
răspuns el.

Păreri asemănătoare 
despre munca în cena
clu am aflat și la celă
lalt fost elev și ulterior 
profesor al liceului, iu
bitul meu dascăl, Tudor 
Vianu.

In iarna anului 1963 
mă dusesem să-i mulțu
mesc pentru tot ajuto
rul pe care mi-l dăduse 
cu amabilitatea lui o- 
bișnuită, la definitiva
rea „Marilor legende 
ale lumii". Era bolnav 
și, avînd puțin răgaz, 
mi-a depănat o serie de 
amintiri din liceul de 

care se simțea atît de 
legat. Mi-a vorbit chiar 
de anumite cercetări pe 
care le întreprindea a- 
supra vieții și activită
ții unui vechi și valoros 
profesor de literatură 
română și cunoscut pu
blicist, V. D. Păun. A- 
cesta, pe la anul 1880 
întemeiase un cerc lite
rar școlar, care trezise, 
pare-se, chiar interesul 
lui Mihai Eminescu.

Tudor Vianu mi-a fă
găduit cu acel prilej că 
va veni curînd să asiste 
la una dintre ședințele 
noastre de cenaclu. Nu 
și-a putut însă ține pro
misiunea. Și nu știam 
că îl vedeam în acea zi 
pentru ultima oară.

Deși o școală a cărei 
tradiție — așa cum re
cunoștea însuși Tudor 
Vianu — era în primul 
rînd realistă, promovînd 
generații întregi de ma

tematicieni, chimiști, fi
zicieni, naturaliști, geo
grafi etc., liceul „Gh. 
Lazăr" n-a fost lipsit 
nici de viguroase ela
nuri umanistice. Cena
clul literar — de multe 
ori constituit chiar pe 
clase — a funcționat 
fără întrerupere, îndru
mat sau cel puțin sti
mulat de profesori iluș
tri, dintre care am pu
tea aminti pe Lazăr 
Șăineanu, Th. D. Spe
ranța, G. lonescu-Gion, 
Gh. Bogdan-Duică, G. 
Popa-Lisseanu, Dr. V. 
A. Ureche, Vasile Pâr- 
van, A. Candrea, D. Nă
dejde, V. Haneș, D. Mu- 
rărașu, M. Georgescu- 
Tistu, G. Dem. Teodo- 
rescu. I. Torouțiu etc. 
Din numărul mare de 
reviste editate de tinerii 
membri ai acestor cena
cluri ne-au rămas, ce e 
drept, prea puține. Par-



CODRUȚA

DANIELA

IONESCU

PLOAIA'
Am să rup din ploaie 
trei fire 
împletindu-mi o coardă. 
Cu ea
Să sar peste nesfîrșitele ore 
inchisc in bancă 
Și peste lîncezeală mucegăită 
Adormită prin colțuri.
Să sar peste valoarea materială 
A tablei, a caietului 
Și să ajung
Pe străzile prefăcute în ploaie. 
Să întind palma udă 
Să prind din zbor 
Stropii neliniștiți.
Să-i string în pumn 
Pînă se vor aprinde 
De la explozia 
Celulelor din palmă. 
Kcnăscuți din mine 
Să devină bijuterii 
Pentru fete frumoase 
Și catalizatori 
In dragostea oamenilor. 
Șl oînd firele ude 
Mă vor acoperi 
Voi împleti mii de corzi 
Chemîndu-vă în ploaie 
Și pe voi.

SÎNT UL TIMELE

ZILE
DE TOAMNĂ

Hint ultimele zile de toamnă ; 
O știu și o simt.
Pe întunecatele pete de frunze 
Deja putrezite
Și pe scoarța copacilor goi 
Hint scrise aceleași cuvinte : 
Sint ultimele zile de toamnă. 
Zadarnic înec .rea soarele 
Să mă mingile 
Cu scurte popasuri 
I.a spargeri de nori. 
Umbra pămintului rece 
S-a prins tn ziduri 
Cu 1 Ilare mari de oenușă 
Sint ultimele zile de toamn.. 
l*e străzile răsufllnd înghețat 
Oumcnii înfrigurați trec 
Cu gulere ridicate.

FANTEZIE
Fata cu trupul de spumă
Se joacă
Lăsînd să-i fluture vintul
Algele părului

Fata cu ochii de zori
Dansează pe aripile pescărușilor 
Ce se spală,
Lansîndu-și în văzduh
Chemările

Fata cu fruntea de nisip
Cintă în microfoanele melcilor
Care-i imprimă vocea
In ciudate spirale.

Fata cu vise de stele
Doarme pe plaja sculptată de pașii 
Celor care au văzut
Fata cu suflet de valuri.

CRISTIAN

PEPINO

IARNA POEȚILOR
Mi s-a terminat cerneala
Scriu cu ploile de toamnă
Ploile de toamnă s-au terminat
Scriu cu seva ultimilor struguri 
Strugurii s-au stafidit
Scriu cu sîngele animalelor care aleargă 
Animalele hibernează
Scrijelesc cu pietrele
Pietrele s-au transformat in nisip
Scriu pe nisip, cu degetele
Mi s-au terminat degetele
Și am rămas pe pămîntul înghețat
Atunci m-am ridicat
Și am început să strig ca să-ncolțeasca semințele, 
Am început să strig ca animalele să nască 
Am început să strig

ca să -împietrească nisipul
Am început să strig o 

vară-ntreagă
Pînă cind am răgușit.
Și m-am aplecat spre ploile de toamnă.

*

Desen de CRISTIAN PEPINO, elev

CERUL
Omul stătea culcat pe spate și șoptea:
Trebuie să aibă o taină
Cerul ăsta.
Omul se scărpină după ceafă....
Cerul ăsta care refuză semințele de griu
Cerul ăsta care ne disprețuiește așteptările 

secetoase
Cerul ăsta blestemat....
Cerul ăsta....

Da nici n-am băgat de seamă că-i frumos corul 
ăsta 

Pardon : Acesta.
Cerul...
Omul se urcă pe un bolovan de pămint
Tinzînd spre înălțimi.
Cerul...
Omul se căută prin buzunare
Și găsi o bucată de hirtie păstrată pentru cine 

știe ea.
Și cu degetul muiat in glod 
începu să scrie privind cerul.
Cind termină
îl mîngîie înfrigurat
și îl strinse intre degetele bătătorite de scris 
pînă cind acestea se atinseră
și citeva ace de gheață i se scurseră pe palme 
curățîndu-1 de noroi.
Cerul ăsta...
Cerul ăsta...
Cerul ăsta nu-i nimic ?
Omul se apleacă stîrnind 
vijelii în înalturi 
ca să-și caute cazmaua.

DANIELA NICOARĂ

FRUNZĂ
O dată mă gîndeam
Ce voi face cind voi avea frunza.
Fiindcă nu puteam să-mi dau seama 
Am tăcut și am așteptat.
Treceau pe lingă mine
Ape și munți
Pești și flori și mă-ntrebau ce aștept. 
Le spuneam că vreau să am frunza. 
Le era de ajuns.
Mă-nțelegeau sau nu x
Treceau mai departe și un fir de gind rămînea legat 
De mine și de frunza mea.
De ani aștept frunza
Și cred că am uitat cum arată.
Somnul mă cuprinde de la umeri în jos și-n sus 
Ca o plagă
Ochii îmi rămin treji
Că nu vor să doarmă.
Au mai trecut ani :
Ochii sint gata să adoarmă 
Dar nu pot fiindcă plîng 
Lacrimile...
Iată de sus, din abis
(Sau poate de mai jos)
Se coboară...
E frunza mea.
Are toate formele și toate culorile.
E cea mai frumoasă și mai bună frunză
Mă răcorește și-n loc să coboare pe palmele mele 
Fiindcă nu are ochi se oprește pe piatra de lingă 

mine.
Nu m-a văzut!
Dorm și nu am de unde să știu toate acestea 
Dar ochii, văd,
Se transformă în vint 
Și-mi aduc frunza. 
Peștii înfloresc 
Florile înoată
Apele se transformă in piatră 
Din care izvorăsc munții...

ȘCOALĂ A TALENTELOR
te dintre ele le cunoaș
tem doar din amintirile 
sau scrierile unor foști 
elevi ai școlii. Astfel 
prof. Dr. C. Bacaloglu, 
in articolul „Dascăli și 
elevi", publicat în mo
nografia din anul 1935 a 
liceului, ne vorbește 
despre revista „Farul 
tinerimii", publicată de 
membrii cenaclului „D. 
Bolintineanu". Alte re
viste pe care le-am mai 
putea cita sint: „Gîn- 
duri curate" (redactată 
din inițiativa însufleți- 
tului „lăzărist" Ion 
Zamfirescu, autorul îna
inte amintitei monogra
fii a liceului din anul 
1935, mai cunoscut pu
blicului larg prin re
marcabila sa lucrare 
„Istoria teatrului uni
versal") sau „O geană 
de lumină", condusă de 
prof. Alexandru Graur.

1 Despre această din 
urmă publicație, am 
primit la redacția actua
lei reviste a liceului, sub 
semnătura conf. univ. 
Dr. Ion Chiricuță, direc
torul Institutului Onco
logic din Cluj, un foar
te recent articol, din 
care spicuim, spre 
exemplificare, următoa
rele rînduri:

„De ce adică — se 
întreabă autorul, cu un 
ușor umor, dar mai ales 
cu multă nostalgie — 
s-au putut scrie «Amin
tiri de la Junimea» sau 
«Amintiri de la Viața 
românească» și nu s-ar 
putea scrie și «Amintiri 
de la O geană de lumi
nă» ? Căci pentru noi 
elevii clasei a Vil-a de 
la liceul „Gh. Lazăr" 
din anul 1934, revista 
noastră însemna tot atît, 
dacă nu chiar mai mult. 

decît alte reviste „bă- 
trîne". In mintea noas
tră de adolescenți înflă
cărați „O geană de lu
mină" era revista cea 
mai valoroasă din acea 
vreme și-i întrevedeam 
un viitor de aur în pu
blicistica noastră.

începuturile ei au fost 
furtunoase. „Provoca
rea" a venit de la liceul 
„Spiru Haret", unde e- 
levii editau o revistă, 
intitulată, mi se pare, 
„Muguraș". Colegii de 
la „Sf. Sava" se agitau 
și ei să scoată o revistă 
literară. Noi, cei de la 
liceul „Gh. Lazăr" ne 
puteam lăsa oare mai 
prejos ? Nu ! asta nicio
dată nu s-ar fi putut 
întîmpla, deoarece noi 
ne iubeam foarte mult 
liceul și pe profesorii 
noștri și consideram că 
în toată țara nu pot 

exista profesori mai 
buni și un liceu mai bun 
ca al nostru...

Mare frămîntare a 
fost asupra numelui re
vistei și al directorului 
ei. După ce s-au elimi
nat cel puțin alte zece 
denumiri, ne-am oprit 
la „O geană de lumină" 
și l-am rugat pe prof. 
Alexandru Graur să ne 
călăuzească primii pași 
ai revistei.

Apoi am început să 
scriem : unii poezii, alții 
schite și nuvele, alții 
critică literară și așa 
mai departe... Revista 
era citită de un număr 
din ce în ce mai mare 
de elevi; cei mai siguri 
cititori fiind însă părin
ții noștri... Noi „scriito
rii" ne plimbam foarte 
minări prin oraș; aveam 
doar și noi cenaclul nos
tru, revista noastră.

Ne-a cuprins pe toți o 
sete de cultură; citeam 
mai mult decît înainte. 
Efectul s-a văzut ime
diat la „Societatea de 
filozofie" a clasei noas
tre, pe care o conducea 
cu mult tact și presti
giu profesorul I. Buri- 
cescu. După apariția re
vistei, calitatea confe
rințelor noastre lunare 
s-a ameliorat. Cu toții 
aveam ambiția să pre
zentăm cit mai bine 
problema încredințată. 
Se punea problema ca 
referatele cele mai bune 
să fie publicate în re
vistă... Și, în toiul aces
tor frămîntări, ne-am 
trezit în preajma baca
laureatului. Am părăsit 
liceul „Gh. Lazăr" cu o 
strîngere de inimă, care 
și azi mai persistă, 
fiindcă a fost frumoasă 
viața de licean, poate 
cea mai frumoasă parte 

a vieții noastre. Pe 
urmă ne-am risipit cu 
toții in lumea largă...".

Astăzi făclia unui ce
naclu literar, în care 
s-au remarcat de-a lun
gul unui secol și mai 
bine de rodnică activi
tate tineri cu strălucite 
aptitudini — deveniți 
mai tîrziu, ca să dăm 
doar citeva exemple, 
scînteietorul epigramist 
Cincinat Pavelescu, geo
graful poet Gh. Vîlsan, 
romancierul, eseistul și 
dramaturgul Camil Pe
trescu, compozitorul Al
fred Alessandrescu, Tu
dor Vianu și mulți alții 
— este purtată mai de
parte de o mulțime de 
elevi înzestrați și sîrgu- 
incioși.

Nădăjduim că din
tre membrii actuali 
ai cenaclului se vor. 
ridica, peste ani, oa
meni, cetățeni de nă
dejde, care-și vor pune 
tot talentul și forța lor 
de muncă în slujba con
tinuei înfloriri a cultu
rii și artelor româneștii.
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Campionatul mondial

de handbal din Suedia

DEBUT

DRAMA TIC
Vedere de la cabana PIHti? Rece

drumuri/e risipei i
(Urmare din pag. I)

acest reper 
DE 210 nun 
NI SE LI- 
mm. Datori-
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I

„CARBOCHIM"

faptul că spațiul de debita- 
(acolo unde este cazul) nu a 

prin folosirea 
cu 

neproiectarea 
(înlocuindu-se

în 
loc 
de

In

Joi seara, strinți în jurul 
aparatelor de radio, am trăit 
eu toții din plin atmosfera de 
maximă încordare a meciului 
România—R. D. Germană, de 
departe cea mai echilibrată 
partidă a primei etape a cam
pionatului mondial. Rezultatul 
egal cu care a luat sfîrșit 
partida (14—14) exprimind, din 
cite ne-am dat seama, situația 
reală a echipelor constituie 
un debut mulțumitor. Egalarea 
a fost obținută în ultimele se
cunde de joc, după ce sporti
vii germani au condus la o 
diferență de două goluri, și 
mai ales să nu uităm că ad
versarii noștri emit justificate 
pretenții la un loc fruntaș în 
ierarhia handbalistică mon
dială. Grupa C, în care evo
luează România, este una din
tre cele mai dificile, astfel că 
ocuparea primelor două locuri 
(care asigură calificarea 
sferturile de finală) va da 
unor dispute deosebit 
dirze.

In aceeași grupă — tot
etapa inaugurală — Uniunea 
Sovietică a învins Canada la 
un scor concludent: 28—9.
Pentru echipa noastră drumul 
către realizarea temerarei 
tentative de a cuceri pentru 
a treia oară titlul este deose
bit de dificil. Așa cum spu
nea și antrenorul Kunst-Gher- 
mănescu la plecarea în Sue
dia, este cu mult mai ușor să 
cucerești o poziție nouă decît 
să te menții (de două ediții în
coace) în vîrful piramidei.

Revenind la partida de de- 
. but trebuie să arătăm că pe A Ungă un joc bine pus la punct 

din partea echipei R.D.G. — 
la care jucătorii și specialiștii 
s-au așteptat — noi am avut 
de plătit și un serios 
unui nepermis de mare 
de ratări, lucru care 
ne coste înfringerea. 
putem aprecia resursele lotu
lui nostru, care, în momente 
cheie de autentic dramatism, 
a știut să forțeze un rezultat. 
Este vorba de buna pregătire 
psihologică — capitol pe care 
specialiștii străini îl apreciază 
unanim la echipa României — 
care aduce acel plus în lupta 
valorilor egale din punct de 
vedere tehnic, tactic și al pre
gătirii fizice.

Desigur, conducătorii echipei 
noastre au știut să tragă învă
țămintele necesare și să reme
dieze ceea ce se mai poate 
remedia, acum în plină com
petiție. Așteptăm cu încredere 
evoluțiile viitoare ale națio
nalei noastre.

tribut 
număr 
era să 
Totuși

VIOREL RARA

(Urmare din pag. I) 
acestora trebuia să fie cu mult 
mai mare.

Că-i înțeleg pe elevii sera- 
liști și-i tratează ca pe o ate- 
gorie de elevi cu probleme 
deosebite, n-avem nimic îm
potrivă. Dar că tovarășii pro
fesori tratează situația cu 
„duhul blîndeții“ în dauna în
vățăturii, asta nu mai este de 
înțeles. Nicăieri nu stă scris 
că regimul exigenței la seral 
este de-o factură deosebită, că 
ștacheta calității stă undeva 
mai jos. Nu. Elevul seralist 
se bucură de aceleași drepturi 
ca orice elev, și îi sînț nece
sare deopotrivă cunoștințele 
dobîndite în liceu pentru a 
urca acele trepte ale învăță- 
mîntului sau pur și simplu 
pentru autoperfecționare în 
profesiune. In această idee a 
și fost conceput de către statul 
nostru învățămîntul seral. De 
unde atunci renunțarea la 
exigență ? Ea deschide porțî 
largi spre delăsare. In rîndul 
multor elevi domnește cea 
mai perfectă automulțumire : 
au siguranța promovării, deși 
nu învață. Timpul le este mă
surat, e drept, dar, gospodarul 
bun știe să-l împartă. Din 
păcate, puțini sînt cei care 
fac eforturi în vederea acestei 
gospodăriri. Condiții de studiu 
și odihnă au dintre cele mai 
bune (aproape toți locuiesc în 
apartamente confortabile). Un 
studiu întreprins de către co
mitetul U.T.C. de la C.S.H. 
arată că mulți își irosesc pu
ținul timp liber frecventând 
restaurantele, cafenelele sau 
pur și simplu jucînd cărți.

ACTUALITATEA
SEMNAREA ACORDULUI CULTURAL ROMĂNO-OLANDEZ

La Ministerul Afacerii 3r Ex
terne a avut loc vineri dimi
neața semnarea acordului cul
tural româno-olandez.

Acordul a fost semnat de 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, și de 
Joseph Luns, ministrul afa
cerilor externe al Olandei.

La semnare au fost prezent! 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, George olaco- 
vescu și Vasile Gliga. adjunct! 
ai ministrului afacerilor ex
terne, Jean Livescu. adjunct 
al ministrului învățămintului. 
Ion Pas, președintele Institu
tului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. 
George Elian, ambasadorul 
României in Olanda, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, pre
cum și Joonkheer J. A. de

Ranitz. M. Jan Metier. P. Ț 
P'ilak si bare-.-, van Voorst tot 
Voorst, fucctinaari mocriori 
din Mift-iterul Afacerilor Ex
terne a- Olandei. Au feti de 
față ambasa/xrol Olandei la 
București. Jaast B. Hirer- 
kom var. Rtjsewijk, și tnembn 
ai ambasadei.

*
La amiarA. ministrul afree- 

riter externe a! OU«deL Jo
seph Luns ‘mp-eunc cu per
soanele care îl 'Însoțesc, s pă- 
rts:* Cap aia. intr-o
căe is regmnea B-țșov.

Oespeeeâe este insoț»; de 
George Elixn. xanbe.s’rioru- 
României in Olanda, și Vasile 
Șandru. directorii protocolu
lui din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și de amba
sadorul Olande* la București 
Joost B. Haverkorn van Rij- 
sewijk.

(Agerpres)
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Un nou punct de atracție el Devei: librărie.

Om de
(Urmare din t>ag. 1)

caleaelalor, la Capsa >aa 
la Turist. Uuic sau „sus la 
u cate IrașM* la Sel
ler. Primai sfert de ori al 
cunoașterii acestui om de 
lume la tace sl te cutremuri 
de propria-ti ișnoraoțl. Nu 
Știai de ce a încercat sl 
se stnnddl Halliday I Afli 
acum, . aneeellor noului 
lie dascll II mal comanii 
un coniac : el tie dublu I ti 
avertizezi pe chelner). Nu 
filai cita kilograme de 
wisky a consumat Hem |ln- 
gway) pini a scris Cui li 
bate ceasul I Afli lot acom. 
Nu lUai cu citi centimetri 
și-a scurtai rochia Fraucel- 
se Hardy I Ei, da. afli toi 
In acest steri de ori. Clei 
lupi cele 11 minute emul 
de lume devine obosit |1 o- 
bositor. Schimbi cu un gest 
suveran cursul discuției. Se 
inte-ueeazl de tine, de li
niile, de serviciul tiu. Cum, 
al necazuri ! Ceva ca un 
foc sacru (te convingi des
tul de repede ci e doar un 
fee de paie) se aprinde In 
ochii lui. Omul de lume de
vine subit un om cu rela
ții. Al nevoie do un televi
zor „National* I Ce daci 
nu se mal fabrici șl nu se 
mal găseșts In magazine I 
Are pe cineva Ia Citești.

lume
Se face, se aranjeazl. Crezi, 
cum ai crezut șl celelalte. 
Deja șl-a croat fall de tine 
o autoritate. Doar a stal 11 
n‘aste la o imaginară ca- 
ledrl de unde l-ai ascultat 
ce gura căscată. încerci sl 
afli cu ce se ocupi. ce-l 
doare, poate tl vei ti de 
folos cu ceva. Sl te achiți 
doar de serviciile pe care 
o sl ti ie iaci. ..Lași dra
gi. altldatA. Grijile mele 
slnt de altl naturi*. Id 
schimbi repede masca. De
vine subit preocupat de 
altceva, tl mai tntllneștt 
Inel o dati și tuci, 
și taci— (nD o vorba 
doar de serviciile pro
mise și neieallzate). E 
tn permanentl mișcare... 
verbali. Tl suspectezi, tn 
sfirșit. Și-fi dai seama d. 
fercheș pe deasupra, e gol 
pe dininntru. N-are nici o 
preocupare daci l-o ignori 
pe aceea de a lila frunze 
clinilor. Dar mai face ceva 
care-1 cost! nu numai pe el 
ci și pe alții: ișl pierde 
vremea lui și vremea alto
ra pe care-i magnetizeazl 
cel pufin pentru un sfert 
de ori. Și-ți dai seama a- 
tunci cl omul de lume e 
un nesuferit încurci lume.

— Sînt bare de oțel din care 
noi trebuie să obținem ar
bori cotiți. Intr-adevăr, avem 
mari pierderi la 
deoarece 1N LOC 
IN DIAMETRU 
VREAZA DE 250
tă acestei deficiențe SE RISI
PESC ANUAL 1» TOfc’E DE 
OȚEL iar prețul de cost creș
te numai la acest reper cu 
M OM lei.

Calcului pierderlor de mai 
sus a fost fS: * :n fața 
trâ cu ajuîcrc’ ris'.e,. Dar ce 
s-a intrvpr.-j ra aceaui risi- 
cs să - : ’

— Am cerut mmhierului. 
direcției noastre generale — 
M spune tovșrașu .- 
irf — tâ ne dea material la 
dimensiunile la care ne tre
buie, FU lupradiasensienale. 
Ni se răspunde mereu că nu 
se gâseste in bază sau eâ noi. 
avir.d un ronsum de oțel re- 
■stiv mic față da alte uzine, 
trebuie să ne mulțumim eu ee 
se găsește.

C* 2 .-. a.: ca aceu5:â prac-
r . •; .. - L **- ■ ‘i
tag. >oe nortucu da ă<?- 

ro! IV coDcfpțtr ne p~7:~.- 
ațîa nxipe: âe swiâi pe 

i trtmaec.-s a»e îMBiM trecut 
. care rouse c» *-au ptercut 

peste 5 luna aței daterită li
vrării te luBgtaai aemzîlinle a 
materialo ii. C id D.G A.T.R.

C»«4metoa.re de Ma- 
sir.i va .-.tor-.ts: in nt&d ho- 

.1 paauru bvocare.î acestor 
ret de r.sipâ a metalului ?

.■.’S-.uri de eeie !9 tare de 
risipit la executarea ar
ar cotiU 4:—r-c~. mate- 
snpradtm^uriManat ți cele 

! tone ptertijte dateritâ ’ivră- 
r - gtmi nemultiple aa 
mai zJaugă importante canti
tăți de metal riiipit in alte 
sectoare. Aș-fel. ;a turnătorie, 
chirii; eu arectrerea prafului, a 
*mm»c-L'ulul. se constată că și 

: :-pii de meta' din e'. se pierd. 
Recuperarea acestora prin fo- 
inssrrj unei instalații speciale 
de «părere cu electramagneți 
ar putea duce la importante e- 
•snsțnii. c'-nducerpi zine’ 
*.f-a spas ei acea.stx se va 
face în csiri'id. instala ia res- 
pe- tiv* i-iui c.?-oape ?ats Dar 
proiecte' acestei Instala.;;:, ne 
:n;.cază tovaraș'j! inc. SA
BIN' DOP, șefu! atelierului IV 
concepție, a fost terminat din 
primul trimestru al anului 
trecut. De ce executarea in- 
tîrzie atît de mult ?

— La noi s-a făcut cite ceva 
dar totdeauna cu timiditate — 
spune tov. ing. STROIE 
NESCU, adjunctul șefului 
secție de la turnătorie.

La ce a dus pină acum 
ceasta timiditate ’ La faptul 
că adausul de prelucrare la nu
meroase repere este prea mare,

.-a

IO- 
de

a-

la 
re 
fost înlăturat 
forfecării în locul tăierii 
fierăstrăul, la 
unor modele 
cele vechi, din lemn) și elimi
narea metalului in plus ce nu 
are Influențe asupra rezisten
ței (la repere cum sînt: car
terul inferior de la produsul 
SD 25. oala de eșapament etc).

— Sen iciul de concepție ce 
lucrează pe lingă secția noas
tră — spune ing. Stroie Iones- 
cu — a fost ocupat pină acum 
cu alte probleme. E timpul ca 
acest seniciu SA ,-ROFILEZE 
CÎȚIVA PROIECTANTI 
ACEASTĂ TEMA CARE 
COLABORARE Cl NOI 
ABORDEZE REPROIECTĂ- 
REA UNOR PIESE DE MO
TOARE TIN1NDU-SE SEAMA 
DE CARACTERISTICILE 
MECANICE ALE OȚELULUI 
ELABORAT. Sint produse 
s-:c!ii. greoaie, ca motoarele 
SD 2S, D 110 eu. care trebuie 
îmbunătățite.

Ț.y, ‘ ing. Sabin Pop, e 
ce - girare.

— Îmbunătățirea prin re- 
proiectarea unor repere, pre
conizată de ing. Stroie Iones- 
cu. se practică de multi ani. E 
NECESAR SA SE TREACĂ 
LA REPROIECTAREA ACES
TOR MOTOARE PE DE-AN- 
TE EGI I

AUuaiâm aici ți spusele to
varășul mg. șef al uzinei :

— Gama de compresoare a 
fost pusă la punct dar in ce 
privește motoarele stăm prost.

A.ens’.i simplă constatare o- 
biigâ
C-Jli 
are : uite drumuri 
Uswiele „Timpuri 
Bîicurețtl 
te bine 
care trebuie 
ve De ce n-a 
t. p ? Sin: 
sAot in care se pierde metal 
ți nu nurva: n*s<c', ci și ma- 
r.ope^â ți :imp. In lumina ul- 

d-jri.imente de partid 
și de »*:. conducerea Uzinelor 
..Timpuri Noi" a întocmit ur. 
plan de măsuri care să regle- 
me eze această s jație. Pen
tru aceasta e necesară mobili
zarea tuturor forțelor, a tutu
ror inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor din întreprindere, 
dar in primul rind o mai 
strinsâ colaborare intre ate
lierele de concepție și sectoa
rele nroductive. Forul tutelar, 
prin direcția sa generală, să 
vină mai eficient in ajutorul 
uzinei, să o ajute în rezolva
rea problemelor mai grele (nu 
ca acum, cînd nici la această 
dată multe materiale nu i-au 
fost repartizate pe luna ia
nuarie !). Atît conducerea uzi
nei cît și ministerul de resort 
să facă totul pentru a include 
TOATE drumurile de risipă a 
metalului !

I 
I 
I

(Urmare din pag. I) 
ducție la carbură de siliciu și 
abrazivi pe suport; sporirea 
randamentului pe cuptor și 
obținerea unui produs cu mi
nimum 97 la sută carbură de 
siliciu, prin revizuirea pro
cesului tehnologic al rețetei 
de fabricație, asigurîndu-se 
corpuri abrazive cu caracte
ristici superioare.

Prețuind cuvîntul dat parti
dului, colectivul întreprinderii 
este hotărît să-și îndepli
nească cu cinste angajamen
tul luat întrecerea
cialistă.

i-.sâ ia acțiune. După 
se vede risipa de metal 

libere în 
noi" din 

$i ele sîr.t foar- 
eunc-scute de cei 

să le rezol- 
făcut-o atî- 
muiîe puncte
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• COMBINATUL CHIMIC
FĂGĂRAȘ

(Urmare din pag. I)
• 50 tone materiale plastice 

și rășini sintetice ;
• 15 repere noi dîn maze 

plastice.

în vederea îndeplinirii pla
nului și a angajamentelor au 
fost stabilite o serie de mă
suri tehnice și organizatorice: 
îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație și obținerea de sor
timente noi care să înlocuiască 
materiile prime din import;

lărgirea sortimentelor de 
șini fenol-formaldehidice 
a prfesăturilor industriale 
vederea înlocuirii metalelor 
neferoase în construcția de 
mașini și industria ușoară ; 
creșterea cantității de fenol de 
calitate extra pentru export Ia 
78 la sută, față de 55 la sută 
obținută în 1966 ; realizarea 
întregii cantități de azotat de 
amoniu pentru export 1 
merabil și a întregii cantități 
de nitrobenzen de calitatea I 
etc.

ră-
Șt 
în
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Vedeți, tovarăși profesori 
unde se scurge timpul elevu
lui seralist ? In locul busei 
înțelegeri care există, ar tre
bui un efort comun pentru ea 
munca individuală a elevului 
să devină o realitate și în 
condițiile seralului. Se poate f 
Dar pentru aceasta profesorul 
de la seral trebuie să mun
cească altfel cu elevii, să 
aibă alte pretenții de la ei. Se 
pare, însă, că acesta nu prea 
are timp să se dedice elevi
lor. Contrar dispozițiilor Mi
nisterului Invățămîntului, din 
52 de cadre didactice cite 
există la amîndouă liceele se
rale, 31 predau și la zi. Din 
această cauză la Liceul nr. 2 
catedra de istorie (16 ore) 
este împărțită între 3 profe
sori, iar matematica este pre
dată de către... șapte profe
sori ! (deși există numai 4 
catedre). Majoritatea orelor de 
la seral sînt socotite „umplu
tură" pe lingă cele de zi și 
sînt tratate ca atare. E puțin 
probabil ca un profesor, ori- 
cît de bun, să poată asigura 
muncii sale didactice aceeași 
calitate de dimineața pînă 
seara.

Profesorii se plîng, pe 
bună dreptate, că trebuie să 
predea continuu, timp de un 
an, pentru că vacanța de la zi 
nu coincide cu cea de la 
seral...

Se vede, așadar, de unde 
izvorăște lipsa exigenței: pro
fesorii n-au timp prea mult 
de elevi și, deci, nici n-au 
pretenții de la ei, iar elevii 
sînt mulțumiți că pot trece cu 
ușurință prin școală.

Am afirmat că unii elevi 
promovează clasa numai pen
tru că frecventează cursurile. 
Sînt insă cazuri, și nu acci
dentale, eînd ticț această ce
rință >u este respectată. Si 
luăm, bunăoară, tot clasa a 
X-a A de la Liceul nr. 2: în 
medie, fiecare din cei 38 de 
elevi, plită la 1 decembrie 
1968, a absentat cite zece zile. 
380 de zile pierdute.' La 
Liceul seral nr. I, din cauza 
absențelor au fost exmatri
culați deja cinei elevi.

De ce fac elevii atit de 
multe absențe ? Din discuțiile 
avute cu ei rezultă că — cu

o zi pentru că, de undeva, tot 
obțin eu o motivare: de la 
secretarul organizației U.T.C., 
organizatorul grupei sindica
le, șeful de echipă sau maistru 
ete.“. Să vedeți, cite „moti
vări” există pentru absențele 
de la clasa a X-a A... și ne 
pune pe masă un teanc de 
hîrtii: sînt vreo 40 (fără cele 
de boală, care sînt numai... 
trei /) întrebarea se pune fi
resc : de ce se dau ele cu 
atâta ușurință ? Dar problema 
mai are un aspect. Am găsit 
cinci motivări care aparțin 
unui singur elev. Par suspec
te. Sînt scrise de aceeași

Ce au făcut organizațiile 
U.T.C. pentru a le dezvolta 
pasiunea față de studiu, răs
punderea pentru învățătură ?

întrebarea am adresat-o 
unor secretari ai organiza
țiilor de bază și ai comitetelor 
U.T.C. pe secții de la combi
natul siderurgic. A trebuit, 
însă să schimbăm întrebarea. 
Fiecare a recunoscut că pe 
această linie nu s-a făcut 
aproape nimic. Am întrebat: 
de ce ? Iată cîteva din răs
punsurile primite: CADAR 
CORNEL (secretarul organiza
ției U. T. C., Depoul Triaj): 
„Am crezut că o dată ce s-a

ELEVUL SERALIST
cîteva excepții — întreprin
derile nu le creează greutăți 
pentru respectarea programu
lui școlii. Totuși, absențe e- 
xistă. Tovarășul Ludoșan Pa
vel, director adjunct al Li
ceului nr. 2 ne dezleagă e- 
nigma :

— O cauză a numărului 
mare de absențe, pe lingă cele 
motivate, o constituie ședin
țele. Mereu primim motivări: 
„a fost reținut la ședință". Și 
nu numai atât. Motivările a- 
cestea au cintecul lor. Nu 
există instrucțiuni scrise în 
care să se arate cine are 
dreptul să dea motivări și, le 
dă cine vrea și cine nu vrea. 
Și așa apar la ședințe... Ce-și 
spune elevul ? „Pot să lipsesc

mină, cu aceeași ștampilă și 
aceeași semnătură, deși una 
este pentru o ședință de 
U.T.C., alta pentru o ședință 
de sindicat, iar trei pentru re
țineri la serviciu „în cazuri de 
forță majoră" !

— Sînt făcute de elev — își 
spune părerea tovarășul Lu
doșan Pavel. O fi pus vreo
dată mina pe ștampilă și... 
Mai târziu ne-am convins că 
acesta este adevărul. Dar di
rigintele clasei și tovarășul 
director nu s-au sesizat pînă 
acum de acest fapt. Nimeni, 
niciodată, nu a controlat de 
unde provin aceste fițuici — 
motivîndu-se, în virtutea lor, 
numeroase absențe făcute cine 
mai știe pentru ce — și cît sînt 
ele de motivate.

înscris la seral, fiecare este 
conștient că trebuie să înve
țe. Dar, după cum se vede, 
m-am înșelat, îmi iau însă 
angajamentul că...“ ABRUDAN 
GHEORGHE (locțiitor de 
secretar al comitetului U.T.C. 
Furnale 1 000): „In 4 ani de 
cînd există secția s-au perin
dat pe la comitetul nostru 
vreo 7 sau 8 secretari. Această 
fluctuație a făcut ca să nu 
existe o perspectivă în muncă, 
unele probleme, foarte impor
tante — cum este și aceasta a 
seralului — fiind scăpate din 
atenția comitetului..." ROMAN 
MIRCEA (secretarul comite
tului U.T.C. de la Direcția 
transporturi): „Am spus secre
tarilor să organizeze aseme
nea acțiuni și să urmărească

situația la învățătură a seraliș- 
tilor, însă n-am mai controlat 
ce se face în mod practic. De 
fapt, exact așa a procedat și 
cu noi comitetul U.T.C. al 
combinatului. Poate dacă ne 
trăgea la răspundere eram și 
noi mai activi..."

Unii secretari au afirmat 
însă că i-au controlat pe se- 
raliști. Cum s-a manifestat 
însă acest „control" ?

La sfîrșitul unei adunări 
generale — în fugă — elevii 
de la seral erau întrebați cum 
învață, cum frecventează 
cursurile, apoi li se vorbea 
despre importanța învățăturii 
și... cam atât. Lucruri foarte 
generale, care nu au avut 
nici un efect asupra tinerilor. 
Foarte puțini sînt acei secre
tari care s-au dus măcar o 
dată la cele doțiă licee să afle 
exact ce se întâmplă cu tine
rii, care sînt și elevi, să dis
cute cu tovarășii profesori, 
se perfecteze o colaborare 
folosul tinerilor, al școlii.

Mai este necesar oare 
amintim că această sarcină 
este inclusă în preocupările 
organizației U.T.C., dar nu nu
mai în plan, ci în realitate ?

★
Tovarășii profesori, elevii, 

cadrele U.T.C. au făcut o se
rie de sugestii și propuneri de 
natură să înlăture unele defi
ciențe. S-a spus, de exemplu, 
că ar fi bine ca structura anu
lui școlar să fie identică cu 
cea a liceelor de zi (la liceele 
de specialitate — atît serale 
cît și la zi, structura anului 
școlar este aceeași). S-ar înlă
tura astfel mulțimea de greu-

să 
în

să
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tați pe care spațiul nu ne per
mite să le mai amintim. Ți- 
nînd seama de specificul in
dustrial al Hunedoarei, ar trebui ca - - - -__
lieeele serale de cultură ge
nerală (31) să scadă, iar al 
celor 
crească.
Augustin, directorul adjunct 
al Liceului nr. 4, arăta, de 
asemenea, necesitatea tipări
rii unor manuale speciale 
pentru seral (acum cîțiva ani 
acestea au existat) și a predă
rii — cel puțin un semestru — 
a psihologiei sau logicii. Este 
iarăși foarte necesară îmbu
nătățirea programei de învă- 
țămînt (la istorie numărul de 
ore din programă — 56 — 
este mai mare decît numărul 
de ore fizice — 39 — iar la 
matematică — clasele a IX-a 
și a X-a — programa nu co
respunde cu manualul). S-a 
mai spus că ar fi bine să nu 
existe diferențe între numă
rul de ore afectat unei mate
rii într-un semestru și în ce
lălalt (exemplul limbii româ
ne ; la Liceul nr. 1 în semes
trul I îi sînt afectate 33 de 
ore, iar în semestrul II — 42 
de ore). Aceasta aduce greutăți 
în continuarea predării.

Desigur, aceste propuneri nu 
rezolvă integral situația. O 
rodnică colaborare, o pre
ocupare temeinică a tuturor 
celor răspunzători de buna 
pregătire a elevilor, o activi
tate educativă susținută a 
organizațiilor U.T.C. — iată 
direcțiile în care este necesar 
să se acționeze neîntîrziat.

numărul de clase de la

de specialitate (2) să 
Tovarășul Tăndău

GRECO 
ruleșzâ Ia Patria (erele 10| 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15;
14,45; 17,15, 20).

MONDO CANE — ambele serii -r- 
rulează la București (orele 9; 
12,30; 16,30; 20), Lucealărul (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20), Cotro- 
ceni (orele 10.30; 15; 19) 

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
ruleazS la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Festival (orele 8,30> 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,30; 14> 16,30; 19; 21,15).

SANJURO
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Tomis (orele 9;

' 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45). 
R1DE.M CL STAN Șl BRAN 

rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,45; 20,45), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15). Arta (orele 9; 12;
15; IB; 20,45).

BALADA DIN HEVSURAK 
ruleark li Victoria (orele 9; 
11; 13( 15; 17; 19; 21), Aurora 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,30;
18.15; 20.30).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Central (orele 
11.15; 13,30; 15.45;
20.45). Moșilor (orele 
18: 20.30).

BANDA UE LAȘI 
rulează la Union (erele 
18; 20.30).

ZORBA GlifcCU 
rujează la Doina (orele 
16.15; 18i 20.30' Program pen
tru copii 9—10.

DRUMUL SFRE SUCCES, BELȘUG 
$1 CĂUTATE, ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 8 — DOUA ORAȘE — 
CANTONAMENTUL - APELE 1N 
PERICOL — FESTIVALUL 

rulează la Tmipun Noi 
9—21 in continuare).

OMUL DIN RIO 
rulează la Viitorul (orele 
16; 20,30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — 
mascop

tulează la Giuleșt; (orele 
18; 20,30). Colentlna 
15,30; “
nelor 
17,30; 20, 
duminică).

C1MARON — cinemascop — 
rulează la Crtngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează Ia înfrățirea (oiele 14;

. 16; 18, 20).
MOȘ GERILĂ 

rulează la Dacia (orele 8,45— 
21 în continuare). Munca (ore
le 16; 18,15; 20,30).

FALSTAFF
rulează la Buzești (orele 15; 
17,45; 20,30).

CUMBITE
rulează Ia Grivița (orele 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
— cinemascop — rujează la Bu- 

cegi (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20).

GOLGOTA 
rulează 
13,45;
reasca
16.15,

9, 
18,151 
15.30i

15.30»

ll,30|

(orele

15,30»

cine-

15,30) 
(orele 

17,45, 20). Clubul Uzi- 
Republica (orele 15, 

rulează sîmbăti |1

ia Gloria (orele 11.301 
16; 18,15; 20,30), FIo- 
(orele 9; tl.lâi 

18,30, 20,45).
BARBĂ ROȘIE (ambele serii) 

rulează la Unirea
19.30) . Popular
19.30) , Lira (orele

FEMEILE 
rulează ta Flaeăra 
18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

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

PORUMBELUL DE ARGILĂ 
rulează la Cosmos (orele 15,30) 
18; 20,30), (Pină la 11 Ianua
rie).

WARLOCK — cinemascop —, 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18, 20,30), (De la 12 ianuarie).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează 1 
15,30; 18; 
ianuarie).

GIUSEPPE LA 
rulează la 
12,15; 15; 
va (orele 15,30; 18; 20,30).

DIPLOMATUL GOL 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,30).

STELUȚA (Cipitanul Ianuarie), 
(9—11 ianuarie), HEDI, FETI
ȚA MUNȚILOR (12—14 ianua
rie) — dimineața. NIBELUN-
GlI (ambele serii) de la 10
ianuarie, PĂIANJENUL (am
bele serii) 14 ianuarie — după- 
amiază, rulează la Cinematecă.

14i

(orele 
(orele 

16, 19,30).

16,
16,

(orele 15,30,

la Viitorul (orele
20,30). (Pînă la 11

VARȘOVIA
Volga (orele 9,30, 

17.45, 20,30), Raho-
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18,00 : Pentru copii șl tineretul 
școlar : Mici interpreți, mari spe
ranțe — întîlnire cu eroi Îndrăgiți 
din filme românești ; 19,00 : Tele
jurnalul de seară : Buletinul me
teorologic i 19,25 : Cincisprezece 
minute cu iluzionistul italian Ge- 
naro Trevizan ; 19,40 : Actualitatea 
cinematografică ; 20,00 : Tele-enci- 
clopedia ; 21,00 : ,,ln ianuarie... e 
iulie iar* (montaj din melodiile Iui 
Lopez) 1 21,40 ■ Contrapunct ritmic 
cu formația condusă de Richard 
Oșanitzki ; 22,00 Filmul serial „Ba
ronul* ) 22,50 : Telesport , 23,00 1 
Telejurnalul de noapte.



PUTEREA IN TOGO

Ultima tentativă de lovitu
ră de stat, lichidată de Nicolas 
Grunitzki pe atunci președin
tele tării, a avut loc la 21 no
iembrie 1966.

ZILNIC

Vo Hone Tanh, luptător

Cancelarul Kiesinger la ParisSemnificația

unui vot

Scandalul Baker

EM. RUCĂR

^nrnwTrnniTTiT

de necazHaz

Griji la

F» cala a aa 
ia je UUtoaW i

tare" belită pe pers
pectivi fuieaii latre 
coapaaifle bollvwood- 
ieae și cele de televi
zane i last iaiUall 
de ■arii producători : 
latr-u alagar ea șap
te Bart coaguli ■■ 
realizat J25 Bilioane 
dolari profituri Ha co
laborarea ea televiziu
nea. Ca toate acestea.

Ieri a sosit la Paris, In cadrul unei vizite oficiale de 
două zile, cancelarul R. F. a Germaniei. Kurt Georg 
Kiesingec, și ministrul afacerilor externe, Willy 
Brandt.

■-
am-

al

■ai- 
fdanlwi 
pe cale 
„Alace- 
îa ta- 

fflaaM dar

Seaalal căilras a rvsptas 
ta prima lectori ca 1* vr-tnrl 
contra 17, cererea ptegedis’.eîxi 
tării Edaardo Frei de a Iaca • că
lătorie la Statele Unite U tas ita
lia președintelui Johasom. Seinul 
se datorește opoziției exprimat» 
de Frontal de acțiune populari 
față de această vizită ăia caaza 
politicii due de S.U.A. Ia Viet
nam. Nonă senatori representțcd 
Partidul radical na an particip: la 
vot Poziția lor este apreciată ca 
filed botirttoare la probleme ■ - 
cestel călătorit

ARMATA A PRELUAT

„Armata a preluat puterea in Togo" — a anunțat 
vineri dimineață șeful itatului major al forțelor ar
mate togoleze, locotenent-colonelul Eyadema.

într-o declarație radiodifu
zată, ed a precizat că această 
acțiune a fost întreprinsă „a- 
vînd în vedere situația gravă 
ce există în țară". Președin
tele Grunitzki, s-a aflat din 
surse informate citate de 
agenția FRANCE PRESSE, ar 
fi demisionat în cursul nopții. 
Atmosfera la Lome este calmă 
dar comunicațiile cu exterio
rul sînt întrerupte. A fost 
proclamată starea excepțio
nală.

în prodamația sa, Eyadema 
a anunțat că armata își asumă 
întreaga putere. Constituția, 
a adăugat el, este suspendată. 
Adunarea Națională dizolvată 
și orice activitate politică in
terzisă. Va fi constituit, în 
următoarele ore, un comitet 
de conciliere națională, care 
va avea oa sarcină crearea 
unor instituții provizorii pen
tru o perioadă de trei luni, 
la sfîrțitul căreia vor fi or
ganizate alegeri libere. Eyade
ma a declarat, de asemenea, 
că armata se angajează ai 
transmită puterea civililor.

Republica Togo, stat african 
situat pe țărmul Golfului 
Guineei, și-a proclamat inde
pendența la 26 martie 1960. 
Pînă atunci a fost teritoriu 
sub tutela O.N.V., administrat 
de Franța. Învecinat cu Gha
na și Dahomey. Togo are o 
suprafață de 56 600 km pătrați. 
Relieful țării este mai mult 
muntos, cu unele suprafețe de 
șes — litoralul Atlanticului. 
Populația se cifrează, potrivit 
datelor 
1 642 000 
tate de 
pătrat.

din 1965, la circa 
locuitori, cu o densi- 
29 locuitori pe km

’ t
din rindurUe forțelor patriotice sud-vietnameze. în timpul unul atac impotriva forțelor mi

litare americane, ia districtul Duong Minh Chan

m Senatul

la Casteau

Reporterii prezenți vinerea trecută la festivitatea, ce 
se voia simbolică, a inaugurării primei clădiri din noul 
centru al S.H.A.P.E. la Casteau au fost martorii unui 
moment inedit.

Procesul fostului secretar al ma
jorității democrate din Senatul 
S.U.A., Bobby Baker, care se desfă
șoară In prezent la Washington, a 
a adus în ședința de joi, o serie de 
dezvăluiri revelatoare privind frau
dele și escrocheriile de care s-a 
făcut vinovat unul dintre cei mai 
influenți politicieni americani, în 
perioada anilor 1955—1963. Trecînd 
la examinarea relațiilor dintre acu
zat și cercurile bancare din Califor
nia, tribunalul a afiat de la banche
rul Kenneth Childs, din Los Ange
les, care a compărut în calitate de 
martor, că Baker i-a sugerat, în oc
tombrie 1962, să obțină de la Case
ta de împrumut șl credit din Cali
fornia o „contribuție* de 100 000 
dolari la fondul electoral al unui 
număr de opt candidați pentru Se
nat și Camera Reprezentanților. Po
trivit indicațiilor îui Childs cei inte
resați nu au menționat niciodată că 
au primit aceste fonduri. Ministerul 
public, a anunțat, la rîndul lui, că 
deține probe, potrivit cărora, Baker 
a păstrat pentru sine 80 000 din cei 
100 000 de dolari.

Un alt martor, Staart Devis, pre
ședintele societății „Great Western 
Financial Corp.* a indicat că, în 
octombrie 1962, a remis lui Baker 
două plicuri conținînd 50 000 dolari 
care, de asemenea, trebuiau să ser
vească finanțării campaniei elec
torale.

Bobby Baker a fost inculpat la 
5 ianuarie 1966 după o anchetă în
treprinsă de un mare juriu federal 
care a durat 15 luni. El este acu
zat de fraude fiscale, escrocherie 
și furt. „Scandalul Baker" a fost 
folosit de partidul republican, în 
cursul campaniei electorale din 
1963, din cauza relațiilor existente 
între fostul secretar al majorității 
democrate din Senat și Lyndon 
Johnson, pe atunci vice-președinte- 
le S.U.A.

Judecătorul Garsh, care prezi
dează tribunalul, a avertizat pe 
cel 12 membri al juriului că pro
cesul va dura între două luni și 
două luni și jumătate.

Oficial călătoria lui Hiesin
ger in capitala Franței, prima 
de !-. numirea sa in postul de 
cancelar al R.F.G., se inca- 
ă'ează în consultările semes- 
tric.'? prevăzute în tratatul de 
coouerare franco-vest-german 
din 1963. Majoritatea obser
vatorilor sint de părere că a- 
ceastu călătorie a lui Kiesin- 
C?r îmbracă, totuși, o semnifi- 
rsție specială, mai ales în ce 
pnrețte dorința noului cance
lar : ? st-german de a da un 
-r.puls nou relațiilor dintre 

franța jf Germania Occiden
ts tă

Referindu-se la problemele 
care tor face obiectul discu-

JAPONIA. — Aspect de la o adunare electorală care a avut 
loc la periferia orașului Tokio

• Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, a 
adresat o scrisoare statelor mem
bre ale O.N.U., prin care cere 
noi contribuții voluntare pentru 
menținerea forțelor O.N.U. în Ci
pru. In perioada 26 decembrie 
1966—26 iunie 1967, menținerea 
forțelor Națiunilor Unite în Cipru, 
se subliniază în scrisoare, va cos
ta 10 285 000 de dolari. De Ia cre
area forțelor O.N.U. în Cipru, 27 
martie 1964, și pină în iunie anul 
viitor, relevă U Thant, cheltuielile 
necesitate de menținerea acestor 
trupe sînt estimate Ia 69 715 000 
dolari.

ACȚIUNE JUDICIARĂ 
ÎMPOTRIVA REVISTEI 

„STERN" ?
• Conducerea revistei „Look'

RECORD DE... VEGHE
• Un record cu totul neobișnuit 

■ stabilit tînărul suedez Soeren 
Rahlen, în vîrstă de 19 ani. El a 
rămas treaz timp de 56 de ore și 
16 minute, pe un cablu suspendat 
între cer ți pămînt. In cele din 
urmă oboseala l-a răpus și Soe
ren s-a trezit pe pămînt, fără însă 
să fi suferit contuziuni.

a 
anunțat că va intenta o acțiune 
judiciară revistei vest-germane 
„Stern" deoarece aceasta nu a 
respectat acordul încheiat în le
gătură cu publicarea cărții lui Wi
lliam Manchester „Moartea unui 
președinte". Un purtător de cuvînt 
al revistei „Look* a declarat că 
„Stern" a violat acordul respectiv 
publicînd primele capitole înain
tea datei care fusese stabilită. El 
a adăugat că revista vest-germană 
a violat și prevederile privind eli
minarea acelor pasaje ale 
care au fost 
cererea d-nei

c&rțli 
scoase de „Look" la 
Jacqueline Kennedy.

monede bătute în• 120 de 
timpul domniei a diferiți împărați 
romani din secolele II și III au 
fost descoperite cu prilejui' lucră
rilor agricole efectuate în satul 
Țalapița, din apropiere de Plovdiv.

Ipoteze privind 
originile vieții

Primele manifestări de viață pe pămînt și-ar avea originile în 
mediul fluid, grație acțiunii oxidului de carbon ți nu dintr-un fel de 
magmă foarte groasă cuprinzînd metan și amoniac cum s-a crezut 
pînă în prezent, a declarat dr. Philip Abelson, director al laborato
rului de geofizică al Institutului Carnegie, în raportul său anual.

Ipoteza admisă în general asupra originilor vieții este următoa
rea : pămintul era învelit de o atmosferă foarte densă, formată, in 
principal, din amoniac și metan din care s-au format acizii aminați 
— bază a proteinelor — apoi aceștia s-au acumulat în oceanul pri
mitiv intr-un fel de magmă, de unde a ieșit primul organism viu.

Dr. Abelson afirmă că dacă acesta ar fi fost cazul, s-ar regăsi 
în scoarța terestră resturi ale acestui amestec de amoniac ți de 
metan și declară că este mult mai probabil că atmosfera primitivă 
consta în principal din oxid de carbon, azot șl hidrogen, și că aceste 
gaze au format în sînul oceanului primitiv o masă fluidă cu o den
sitate mică în care au apărut primii acizi aminați.

• Comis!» î :s 
țtiint&t Coi^-Sîrîatul be.g.B2 pentru 
energia atoniică că î-ceplsd de la 
1 ianuarie 1^6â, îr.c=t*»îză colabo
rarea cu acesta. Hotărirea atrage 
anularea cor.traci’Jiiî pe care Eu- 
ratom-ul îl ?>: Belgia ia
legătură cu efectuarea în cc=un a 
unor cerceî-ri asupra reactorului 
atomic de la Mc.

în cerem*ie politice din Bruxe
lles se consideră că Euratcru-u’. a 
luat această zr.dsuri Tntnrcit Con
siliul Ministerial al C.E.E. nu a vo
tat pentru această organizație de- 
cit-un buget provizoriu pe anul 
1967, de$i -rogramul ei financiar 
pa cinci ani a expirat !a 31 de
cembrie 1966. De asemenea, man
datul actualei CczrJs.î a Euratom- 
ului nu a fost reînnoit de la înce
putul anului 1966.

ARGENTINA: INCIDENTE

ÎN TUCUMAN
• Muncitorii de la fabricile de 

zahăr din provincia argentinian^ 
Tucuman au organizat o demonstra
ție împotriva concedierilor în ma
să și pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. împotriva lor a 
fost trimisă poliția care i-a atacat 
cu arme de foc și cu grenade la
crimogene. Cinci muncitori au fost 
grav răniți. Conducerea sindicatu
lui din industria zahărului a dat 
publicității o declarație In care 
dezaprobă acțiunile brutale ale ad
ministrației și autorităților împo
triva muncitorilor. Totodată, decla
rația subliniază intensificarea ac
țiunilor populației în sprijinul 
drepturilor muncitorilor.

• Statele Unite promoveazi o 
politică discriminatorie față de ți
țeiul venezuelean, aducind preju
dicii intereselor țării, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
Julio Cesar Arreas. funcționar su
perior la Ministerul minelor ți hi
drocarburilor din Venezuela.

Veckea glorie ■ Hv- 
Hywood-nlui. ca 
ca ttadeU a 
amsneau. este 
de dinpariUe. 
rile merg bine 
daatria 
la Hollywood domneș
te Îngrijorarea — scrie 
revista , U. S. NEWS 
AND WO11D 
FOIT*.

Din cele 214 
predase In 1N4 
către compune ame
ricane mal pntin de 
jumătate au tost tur
nate 11 Hollywood. In 
ultimul trimestru al a- 
nulnl încheiat, din 82 
de filme aflate tn lu
cru sub egida compa
niilor americane, nu
mai 21 se taman la 
Hollvaood. iar patru 
la alte orașe america
ne. lestul erau reali
zate in atari S.U.A.

Această situație se 
datorește faptului că 
producătorii americani 
găsesc mină de lucra 
mai ieftini peste ho
tare. Jack ValentL tost 
consilier la Casa Albă. 
care a preluat preșe
dinția Asociației 
ducătorilor de 
(Motion Pictare 
elation of America), a 
avertizat că 
le ridicate de 
llșwood sint 
primejdioasă 
viitorul cinematogra
fiei americana*. Ne
miloasa concurență nu 
iartă. Costul mi film 
de serie este de trei 
milioane de dolari tn 
Statele Unite si de nu
mai donă milioane de 
dolari în străinătate.

„preturi
le Ho
ți cursă 

pentru

fiilor între de Gaulle ji Hie
singer. agenția FRANCE 
PRESSE menționează că, ir. 
afara unei treceri tn revistă a 
principalelor probleme ale ac
tualei situații internaționale, 
cei doi interlocutori se vor 
opri, îft special, asupra pro
blemelor test-europene. Prin
tre aceste chestiuni un loc im-’ 
portant H va ocupa cererea • 
Angliei de a adera la Piața 
comună.

Ținînd cont că există încă 
un număr apreciabil de pro
bleme, unde punctele de ve
dere ale celor două părți nu 
concordă, este de presupus ci 
această primă întrevedere 
franco-vest-germană nu va 
duce la rezultate spectacu
loase. Agenția FRANCE 
PRESSE. in co *r; Cri tari ui său, 
trăgea u’mă’oarea conduc.* : 
„înriinirea de ia Pans dintre 
K-.esinger și de Gaulle consti
tuie, de fapt, pentru guvernul 
francez o explorare psiholo
gică și politică a intențiilor 
noului guvern de la Bonn*.

In lipsa unui imn al N.A.T.O. 
comandantul fanfarei militare 
belgiene a avut ideea să punc
teze începerea ceremoniei cu 
un foarte săltăreț marș cunos
cut in Belgia sub titlul „mar
șul bucuriei". Spre amuza
mentul cunoscătorilor, genera
lul Lemnitzer, comandantul șef 
atlantic, care nu excelează pa- 
re-se in cunoștințe muzicale, a 
luat poziția „de onor*. Exem
plul a fost urmat imediat de 
toți subalternii. Pe platoul de 
la Casteau a putut fi văzut un 
spectacol picant : peste două
zeci de generali salutind in cea 
mai ceremonioasă ținută un 
cintecel vesel pe care-1 fredo
nează de obicei băiețandrii bel
gieni.

Ironia unui asemenea tablou 
n-a putut scăpa nimănui. E un 
secret cunoscut de toți că noii 
locatari atlantici, mutați fără 
voie de la Fontainbleau în pe
riferia mohorită de la Casteau, 
n-au nici un motiv de veselie. 
Unii dintre ziariștii prezenți 
au remarcat că „marșul bucu
riei* se potrivește ca nuca-n 
perete elitei militare atlantice 
venită cu „ordin de evacuare" 
de la Paris. Alții au apreciat 
buna inspirație (cu voie sau 
fără toiej a dirijorului belgian, 
care a lansat cea mai reușită 
ironie „muzicală* la adresa ac
tualei stări de spirit din 
N.A.T.O. confruntat cu atîtea 
necazuri!

Spre amuzamentul asisten
ței surprizele au continuat.

Apropiindu-se de microfon, 
generalul Lemnitzer a declarat 
cu aerul cel mai fericit din 
lume : „Sint bucuros și foarte 
mulțumit să inaugurez in 
ceastă excelentă poziție și 
bianță primul edificiu 
S.H.A.P.E*.

E ușor să ne Închipuim 
zimbete largi vor fi Înflorit pe

fețele înveselite ale reporteri
lor veniți la Casteau. Se știe 
doar cum a tunat și fulgerat 
Lemnitzer acuzindu-i pe alia- 
ții belgieni că au pus la dis
poziția N.A.T.O. „cel mai ina
decvat și incomod teren cu pu
tință". Săptămtni de zile el a 
insistat să se instaleze coman
damentul N.A.T.O. foarte a- 
proape de Bruxelles. Tocmai 
campania de presă și de pre
siuni declanșată în acest sens 
de generalul american a deter
minat guvernul belgian să ia 
la rîndul lui cunoscuta pozi
ție ultimativă : ori S.H.A.P.E. 
se hotărăște in două săptămâni 
pentru Casteau, ori nu mai 
primește „spațiu locativ" în 
Belgia. Somat cu portărei la 
Paris pretențiosul comandant 
n-a prea avut de ales și a tre
buit să găsească... incintătoare 
ambianța de la Casteau.

Așadar, ziariștii au avut de 
ce să rîdă. începută pe o arie 
veselă de marș săltăreț, festi
vitatea păstra o notă de di
vertisment neașteptat. Genera
lul a ținut să-și continue alo
cuțiunea cu o confesiune care 
frizează anecdota și pe care ne 
permitem s-o reproducem in
tegral : „în ziua cînd am vizi
tat prima oară Casteau șoferul 
meu a greșit drumul. Mi s-a 
părut atunci că distanța din
tre sediul S.H.A.P.E. și Bruxe
lles e mai lungă cu cel puțirr'"* 
zece kilometri decît în realita
te*. în această destăinuire co
respondentul ziarului NEUE 
ZURCHER ZEITUNG vede 
oglindit însăși sensul de ironie 
crudă al festivității de la Cas
teau. El notează : „Comandan
ții N.A.T.O. rid ca să nu plîn- 
gă*. Sau mai pe românește, 
fac haz de necaz.cite

•-

pro- 
tiliae 
Auo-

declinai lanaoanel „ce
tăți • filmnlui" este un 
fenomen evident. E 
edificator ia acest 
sens și faptul că la 
1*M, in studiourile din 
Hollywood Inc ras doar 
38 8M de salariați, 
față de 47 Md în pe
rioada booB-nlul post
belic.

Steaua Holywood-u- 
lui, odinioară „fabrică 
de stele cinematogra
fice* pălește...

tantul uel coBpaali 
hollvwood-ieae ; „firi 
televiziune Hollywood 
ar deveni ta scurtă 
vreme un oraș bîntnit 
de stafii*. S-a calculat 
ci mai bine de jumă
tate din programul 
companiilor americane 
de televiziune este 
coperit acum cu fil
me produse la Holly
wood, unde 80 Ia sută 
din capacitatea stu
diourilor a fost afec
tată contractelor cu 
T.V. Această „reorien- Z. FLOBEA

R. P. UNGARĂ. — Noua clinică a Universității din Pecs, una 
din țară

din cele mai moderne

„Turist" în Oceania
toată seriozitatea căLa Wellington s-a comunicat cu 

generalul Ky va întreprinde „o vizită turistică" în Noua 
Zeelandă ca și în Australia. Turism în momente dra
matice, cînd la Saigon pot fi percepute cu ușurință 
ecourile bătăliilor sîngeroase din Vietnamul de sud ?

Marionetă pe care Washing
tonul a instalat-o la Saigon 
împodobind-o cu epoleți de 
general și cu titlul de prim- 
ministru al unui guvern care 
nu guvernează (din evidenta 
lipsă de autoritate), Ky simte 
oare nevoia să-și destindă 
nervii privind peisajele calme, 
de o incintătoare frumusețe 
naturală, ale celor două țări 
insulare ? Nervii generalului 
sint poate, consumați, căci ne
siguranța este întotdeauna 
epuizantă iar asigurările 
Washingtonului nu oferă maxi
mum de certitudine (soarta 
predecesorilor lui Ky este c- 
locventă). Totuși, Ky pleacă la 
drum minat de alte interese.

într-un moment în care a- 
ventura sîngeroasă a S.U.A. 
în Vietnam a intrat într-un 
evident impas iar izolarea po
litică a agresorilor se accen
tuează, Ky încearcă să obțină

de 1b „aliații siguri" garanții 
in ceea ce privește continui
tatea ajutorului și, eventual, 
sporirea lui. Firește, potenția
lul militar al Australiei și 
Noii Zeelande nu poate avea 
o influență efectivă in ceea 
ce privește desfășurarea 
războiului din Vietnam. Insă 
Ky dorește să atragă intr-o 
măsură mai mare cele două 
țări in agresiunea impotriva 
poporului vietnamez. Călătoria 
„turistică" la Wellington și 
Canberra va avea un singur 
punct la ordinea de zi : con
vorbiri privind războiul din 
Vietnam. De altfel, chiar „tu
ristul" mărturisea că dorește 
„să mulțumească guvernelor 
celor două țări pentru ajuto
rul pe care i-1 acordă". Și, 
simbolic, inainte de a porni la 
drum, generalul iși propune o 
„întîlnire" cu trupele austra
liene și neozeelandeze aflate

în Vietnamul de sud. „întil- 
nirea" s-ar putea să se des
fășoare intr-o atmosferă lip
sită de entuziasm chiar de
zagreabilă, pentru că destui 
militari australieni 
zeelandezi 
duși pe 
împotriva voinței lor și-ar 
dori să părăsească grabnic 
locurile de coșmar in care vie
țuiesc sub permanenta ame
nințare a morții. Dar dacă dis
ciplina militară ii va obliga 
pe soldați la muțenie, in 
schimb la Canberra și Wel
lington, premierul sud-viet- 
namez se poate aștepta la o 
primire furtunoasă.

Opoziția australiană (care a 
recoltat Ia recentul scrutin 40 
la sută din voturi) s-a pronun
țat impotriva prezenței lui Ky 
in țară. Se afirmă că guver
nul. pentru a salva situația, 
pregătește o lege cu privire la 
interzicerea demonstrațiilor 
antirăzboinice. O asemenea 
lege nu va putea insă calma 
spiritele.

In cele patru zile pe care le 
va petrece în Australia, Ky 
va putea simți repulsia opiniei

s-au 
frontul

i și neo- 
văzut a- 
vietnamez

publice față de regimul său. 
Liderul laburist Callwell a 
anunțat intenția de a se afla 
in fruntea demonstranților ce 
vor protesta impotriva vizitei 
Iui Ky. Conducătorul labu
riștilor din Noua Zeelandă a 
făcut cunoscut că nu va ac
cepta nici o invitație oficială 
in timpul șederii lui Ky pe 
insulă. Muncitorii portuari au 
declarat greve de protest față 
de proiectata vizită iar din 
Auckland a pornit o telegramă 
către premierul Holyoake în 
care se spune că Ky „nu va 
fi niciodată bine venit in 
Noua Zeelandă".

In cele două țări, prin tra
diție, viața politică este do- 
moală, lipsită de evenimente 
furtunoase. Ceea ce se intim- 
plă în Vietnam și implicarea 
Australiei și Noii Zeelande 
intr-un război agresiv au 
schimbat climatul politic de- 
clanșînd un val de răsunătoa
re acțiuni protestatare. Nu-i 
greu de înțeles de ce Ky nu va 
fi bine venit în Oceania, „Gu
vernul Ky nu se bucură de 
nici un sprijin tn rîndul po
porului și nu există nici o ve
rigă care să lege populația de 
conducătorii de la Saigon" — 
scria recent NEUE RHEIN 
ZEITUNG sub semnătura cu
noscutului publicist Feder-

sohn. El adăuga : „Stabilitatea 
politică din Vietnamul de sud 
este egală cu zero". Iar pe plan 
militar situația este Ia fel de 
jalnică pentru Ky : „Soldații 
sud-vietnamezi, tentați mereu 
să dezerteze, nu sint capabili 
să facă față unor confruntări 
armate..." Pentru fizionomia 
autorităților de la Saigon este 
concludent raportul publicat 
de „Agenția pentru dezvolta
rea internațională" care diri
jează programele de „ajutor" 
ale S.U.A. In raport se afirmă, 
că 455 milioane de dolari acor
dați drept „ajutor" de către 
S.U.A. guvernului de la Sai
gon In 1966" au fost furați 
sau deturnați intr-o manieră 
sau alta". Iar șeful acestui gu
vern, prea puțin onorabilul Ky 
și-a descoperit vocația de tu
rist.

Călătoria pe al cincilea con
tinent îi va oferi lui Ky pri
lejul să constate „la fața locu
lui" părerile ostile ale multor 
australieni și neozeelandezi 
față de un regim corupt care 
supraviețuiește grație baione
telor americane. Discursurile 
persoanelor cu funcții oficiale 
vor fi singura compensație 
pentru o primire ce se ves
tește a fi la temperatura frigi
derelor.

M. RAMURĂ
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