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O vizită pe care am pri
mit-o la redacție, a fost 
un motiv în plus să me
dităm asupra responsabi
lității morale a părinților 
față de proprii lor copii. 
Se strecoară 
mentalitatea 
ideea, evident 
paternitatea 
numai pe suprafața asi
gurării mijloacelor de e- 
xistență și de învățătură 
a copiilor. Dar dincolo de 
aceste obligații elementa
re se află un alt plan — 
adevărat mult mal com
plex și mai nuanțat — cu 
implicații incontestabil 
mal grave. E vorba de at
mosfera morală care tre
buie să fie statornicită 
de-a lungul unei întregi

deseori tn 
părintească 

eronată, că 
se Întinde

mriE,

MOLES

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Așa arată o scoarță oltenească I

w...
i „LIPSĂ

LA
CINTAR“ IN

f

PREGĂTIREA
VIITORILOR
VÎNZĂTORI

tn 13 școli profesionale cîteva mii de tineri învață să de
vină vînzători, bucătari, ospătari, cofetari. Profesii neimpor
tante, probleme minore ? Să ne gindim de cîte ori ne întilnim 
zilnic cu omul din magazin; să ne gindim cîte milioane din
tre noi consumă zilnic produsele realizate prin priceperea 
acelora ce deservesc cantinele, restaurantele, cofetăriile. Vom 
avea, la proporții reale, dimensiunile problemei.

Cum înveți să devii vîn- 
zător ? E o întrebare pe 
care am pus-o actualilor 
elevi, absolvenților și celor 
care pregătesc lucrători în 
comerț.

Pentru a stabili aria de 
informație a tinerilor asu
pra profesiunilor alese, am 
anchetat 50 de elevi din 
anii I ai celor două școli 
bucureștene : „N. Krețu-
lescu" și Școala de ali
mentație publică : 9 s-au 
hotărît în urmă cu ani să 
devină lucrători în comerț 
— o fac din pasiune, 3 au 
hotărît în locul lor părin
ții, 5 provin de la casa 
copilului, iar restul au ve
nit accidental. Elevii ne-au 
furnizat uneori astfel de 
răspunsuri : „am dat exa
men la o altă școală și nu 
am reușit", „am auzit că 
e o meserie bănoasă", 
„n-am avut încotro", „mi-a 
spus o verișoară că e 
bine", „e o meserie dulce" 
(un viitor cofetar).

Ce se întreprinde pen
tru ca, și în acest dome
niu, de larg interes cetă
țenesc, să avem „oameni 
potriviți la locuri potri
vite" ? De pildă : ce mij
loace de informare asupra 
profesiei se oferă tineri-

lor ? Sursele de informare 
profesională sînt în gene
ral aceleași: afișele din 
tramvaie, anunțurile din 
„Informația Bucureștiului", 
discuțiile cu rude și cu- 
noscuți. Bune, firești. Șl 
totuși nu este cu totul în- 
timplătoare alegerea ? Re
zultat concret: numărul 
mare de migrați, califica
rea unor tineri care vor fi 
mediocri într-o profesiune 
la care nu au aspirat nici
odată sau care îi tentează, 
cum s-a văzut, doar sub 
aspectul pecuniar. Numai 
în anul școlar 1964 au pă
răsit școlile profesionale și 
tehnice comerciale aproxi
mativ 10 la sută din tota
lul elevilor.

Metodica recrutării sta
bilește îndatoriri concrete 
organizațiilor comerciale, 
trusturilor de alimentație 
publică, sarcini care une
ori sînt tratate cu foarte 
multă superficialitate. Iată 
două exemple : unitățile 
O.C.L. Alimentara din ra
ioanele 23 August și Nlco- 
lae Bălcescu aveau obliga
ția de a recomanda la ulti
mul examen de admitere 
cîte 25 de candidați fie
care. Prima a trimis 9, iar 
a doua 2. Din capul locu
lui selecția a fost anulată.

„Pentru o mai riguroa
să selecție a cadrelor, ne 
spunea prof. Octavian Po
pescu, director al Școlii 
„Nicolae Krețulescu" cred 
că este necesară o 
practică eliminatorie, o- 
bligatorie în unitățile co
merciale. Se pot verifica

(Continuare 
in pag. a Il-a)

VIORICA DIACONESCU

Echipajul utili
tarului TR-ANG 
discută viitorul 
program de 
zbor. De mîine 
vor împrăștia 
îngrășăminte pe 
ogoarele gospo
dăriilor de stat 
din Trustul Sîn- 
nieolau Mare.

Foto; I. CUCU

Hidrocentrala Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — sala turbinelor

ÎN DOUĂ LUNI 250

DE INOVAȚII
BRAȘOV (de la 

corespondentul nos
tru).

In numai 2 luni la 
cabinetul tehnic al 
Uzinelor „Steagul 
Roșu" au fost depu
se 250 de propuneri 
de inovații, de 4 ori 
mai mult decît în 
perioada corespunză-

mare

acum

acceptate 
tehnicianu- 
Vișoiu pri-

Că de cind
Ne este dat destul de rar să 

revedem unele locuri și peisaje 
pe care cu ani în urmă le-am vi
zitat cu emoția specifică debu
tului... turistic. Atunci însă cind 
am străbătut locuri și peisaje cu 
un interes oarecare, această reve
dere devine interesată și intere
santă în același timp. Și dacă am 
mai și însăilat cîteva rînduri des
pre oamenii și locurile acelea, 
atunci o astfel de revedere de- 

^mn^it^examer^^^verifem^^a

noastră și a celor despre care am 
scris.

Răsfoiam deunăzi, la redacția 
ziarului „Flacăra roșie" din Arad, 
colecția cotidianului din vremu
rile de început ale sale, cind o 
pleiadă de scriitori (Francisc 
Munteanu, Gheorghe Achiței, 
George Ciudan, actorul Ște
fan Ciuhotărașu, Lascăr Se
bastian și subsemnatul) colabo
ram cu entuziasmul anilor tineri 
sau mai puțin tineri, dar plini de

toare a anului trecut. 
In cea mai 
parte inovațiile con
cepute pînă 
urmăresc îmbunătă
țirea constructivă și 
funcțională a diferi
telor repere și redu
cerea pe această cale 
a consumului speci
fic de metal. Numai 
prin inovațiile pro-

puse și 
deja ale 
lui Aurel 
vind modificarea sis
temului de croire a 
tablei de la lonjeron 
și cea a modelorului 
Petre Șerban, uzina
va economisi anual
peste 125 tone de 
metal.

vieți fn și prin jurul exis
tențelor de care răspun
dem ca părinți. Doi soți, 
oameni cărora li se cuvi
ne — prin întreaga lor 
comportare socială — un 
respect deosebit, au un 
singur copil, aflat Ia vîr- 
sta adolescenței. Ignorarea 
prelungită a unor proble
me grave pe care le ridi
că virsta neliniștitoare a 
adolescenței, și suplinirea 
ignoranței prin exces de 
muștruluială au condus la 
fuga de acasă. O noapte 
petrecută pe stradă, cu o 
cunoștință pasageră, apoi 
în bar, a dus la grave 
traume fizice și morale. 
Adolescenta, ființă bine 
înzestrată intelectual, cu 
sensibilitate deosebită 
(urmează paralel eu școa-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
tn pag. a IlI-a)

CINE AR TREBUI
SA FIE PENALIZAT

PENTRU PENALIZĂRI ?
Șantier la Corabia

In partea de vest a orașului Corabia au în
ceput lucrările la un important obiectiv indus
trial : Fabrica de zahăr (una din cele mai mari și 
moderne unități de acest fel din țară). Aici se vor 
prelucra în 24 ore 3 000 tone sfeclă de zahăr.

Pînă acum constructorii au executat lucrări de 
organizare a șantierului : împrejmuiri, drumuri 
interioare, o linie ferată cu racord la fabrică și o 
linie în incintă, racordul electric de la linia de 
15 kV ; iar ca obiective de bază : laboratorul cen
tral, magazia de borhot uscat etc.

CAROL BORA
economist

„1907 in regiunea

Argeș"
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
Expoziția comemo

rativă organizată la 
Muzeul regional Argeș 
cu prilejul 
rănilor din 
zintă acest 
legat de 
cu accente 
din regiunea Argeș. 
Sînt expuse materiale 
și acte originale apar- 
tinînd participanților 
la răscoală (o pungă 
cu acte pe care a a- 
vut-o asupra lui, cînd 
a fost împușcat, țăra
nul Constantin Bobei- 
că), medalii ale celor

decorați cu prilejul

'ăscoalei ță- 
1907, pre- 

eveniment 
istoria țării 

deosebite

a 
50 de ani de la răscoa
lă, fotografii ale răscu- 
laților și locurilor lega
te de eveniment, obi
ecte țărănești de uz 
casnic, extrase referi
toare la ecoul răscoa
lei, opere literare și de 
artă cu osebire ale au
torilor argeșeni.

Sînt prezentate 3 ta
blouri ale pictorului 
Sthiceitzer Cumpăna, 
fragmente din Răscoa
la lui Rebreanu, pre
cum și o hartă a auto
rului cu punctele unde 
dorea să localizeze ac
țiunea romanului.

Anul trecut, la exploatările miniere din Valea Jiului, va
loarea cheltuielilor neproductive a fost de aproape 4 milioane 
de lei, nivelul lor menținindu-se ridicat și tn luna ianuarie 
a.c. Aproape jumătate din valoarea acestor cheltuieli o repre
zintă locațiile plătite C.F.R.-ului, cauzate de depășirea timpu
lui legal de staționare a vagoanelor la operațiile de încărcare 
și descărcare. Ele sînt plătite de ani și ani de zile și mani
festă o tendință de creștere, creîndu-se astfel impresia că sînt 
o fatalitate pe care combinatul carbonifer nu o poate înlătura. 

Iată, însă, ce ne descoperă o 
mină situația existentă.

Nedescărcarea la timp a va
goanelor (pentru care se plătește 
94 la sută «din totalul locațiilor) 
este determinată de capacitatea 
scăzută a fronturilor de descăr
care. Acestea se blochează cu re
gularitate întrucît, pe lîngă teren 
de tranzit, ele constituie și spații 
de. depozitare. S-a ajuns aici da
torită orientării greșite a condu
cerii combinatului carbonifer 
care, preocupîndu-se exclusiv de 
sporirea producției, a neglijat 
unele lucrări de suprafață cum 
ar fi construcția de linii su
plimentare de 
tematizarea 
în special, 
canizării la 
goanelor. Este semnificativ ur
mătorul fapt: în perioada 1957— 
1961, — cînd au fost luate ase
menea măsuri — valoarea loca
țiilor (a scăzut neîntrerupt de la 
2 500 000 de lei la 150 000 de lei. 
pentru ca apoi, după ce capaci
tățile de primire n-au mai fost 
corelate cu volumul solicitărilor,

analiză a cauzelor care deter-

manevră, 
liniilor ferate 
introducerea 

descărcatul

sis-
Și» 

me- 
va-

să crească din nou, vertiginos, 
anul trecut, ajungînd la peste 
1400 000 lei.

în prezent, în principalele ex
ploatări miniere se află în con
strucție depozite de materiale do
tate cu mijloacele mecanice nece
sare, ceea ce — după cura se 
afirmă aici — va însemna sfîtși- 
tul plutirii locațiilor. Măsura, deși 
tardivă, nu poate fi decit aplau
dată. Un lucru este însă de neîn
țeles : de ce conducerea combi
natului nu este mai energică față 
de antreprenor (T.C.M.M.), care 
avea datoria să termine unele din 
aceste obiective încă din trimes
trul al III-lea al anului trecut ?

Combinatul carbonifer al Văii 
Jiului mai plătește CFR-ului și 
penalizări pentru anulări de va
goane. Numai la exploatările mi-

ALEXANDRU 
BALGRADEAN 

corespondentul „Scînteii tinere
tului pentru regiunea Hunedoara

nu ne-am văzut.,.“
de Rusalin Mureșanu
vigoare. Am recitit astfel cu plă
cere, dar și cu un zîmbet îngă
duitor, primele reportaje stîngace 
scrise însă cu entuziasm. M-am 
oprit mai mult asupra unora în 
care vorbeam despre cooperatorii 
din comuna Macea, comună pe 
care am vizitat-o de curînd, Au 
trecut zece ani, poate mai mult 
de cind am scris primele rînduri

despre oamenii acestei comune. 
Spicuiesc, la intîmplare, din co
lecția ziarului... „Dacă-l întrebi 
pe oricine din Macea cum merg 
muncile de primăvară în comu
nă, stă puțin pe gînduri, uimit 
parcă, și-ți răspunde alene „știu 
eu ? Și pentru mine aceasta e o 
întrebare..."

...„Deși mică, gospodăria din 
Macea dobîndește rezultate hune, 
începînd din toamna trecută 
(n.a. 1956) aproape că nu a exis-

tat adunare generală în care să 
nu se discute noi cereri. Pe lingă 
vechii membrii ca Traian Andea, 
Moise Lăpăduș, Mihai Abrudan, 
Traian Crișan și alții, de curînd 
s-au mai înscris în gospodărie 60 
de familii, printre care Doina 
Costea, Aurel Cohan, Todor Să- 
cui, Gheorghe Tolan etc.".

,..„105 cereri într-o singură zi",

(Continuar^f^pag^^HDa)^
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TG. MUREȘ, în eowOrul orașului
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Viitor arhitect, în fața planșetei
Foto : O. PLECAN

„Hal băieți: 
autocritică... 
angajamente “

Zebilul este o comună mare, 
cunoscută în raion nu numai 
datorită rezonanței oarecum deo
sebite a denumirii ei. Aici e o 
cooperativă agricolă de producție 
puternică, ale cărei rezultate 
economice nu s-au obținut ori
cum, ci printr-o încleștare dra
matică a oamenilor ei cu natura. 
Participăm, împreună cu in
structorul teritorial, la plenara 
activului U.T.C. din comună. In 
afară de tineri sînt invitați 
secretarul comitetului de partid, 
președintele cooperativei agri
cole, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular, 
cadre didactice și alții. Oamenii 
discută. Firesc, ei nu sînt mul
țumiți cu ceea ce s-a realizat 
pînă acum în comună, în coope
rativă. Gîndesc că au posibilități 
și condiții să obțină rezultate și 
mai bune. Gîndesc însă, îndeo
sebi, că la tot ceea ce s-a făcut 
și se va mai face, organizația 
U.T.C., tinerii ar putea da un 
ajutor mai temeinic. Din cuvîn- 
tul invitaților, al tinerilor, sîntem 
astfel nevoiți să constatăm și o 
undă de reproș, de nemulțumire, 
a cărei adresă e foarte precisă — 
activitatea organizației U.T.C.

SOFIA PINTILIE, tînără teh
niciană.

— Nu zic ba. Cooperativa 
noastră e puternică. Dar apre
cierea nu se potrivește pentru 
toate sectoarele ei. Să mă refer 
la zootehnie — sector care-mi 
este cel mai cunoscut. Aici lu
crează mulți tineri : douăzeci și 
opt. Dar tot aici e și cea mai 
mare indisciplină. Unii nu vin la 
timp la muncă. In acest caz se 
înțelege, nici animalele nu sînt 
hrănite și adăpate la vreme. Alții 
fac treabă de mîntuială, pleacă 
acasă cînd vor. Mai e de mirare 
că vacilor li se văd coastele ?

F. GĂMĂLEȚ, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular.

— Remarc o slăbire a activi
tății educative și culturale des
fășurată de către comitetele 
U.T.C. pe comună și pe coope
rativă. Tn general activitatea ti
nerilor noștri, a organizației 
U.T.C., lasă de dorit. Nu cred că 
se îndoiește nimeni de un lucru : 
lipsa unor astfel de activități in
fluențează rezultatele pe care le 
obțin tinerii în producție, felul 
cum răspund ei la chemările or
ganizației.

GHEORGHE CARTOAFĂ, 
secretarul comitetului de partid.

Teatrul „B. Delavrancea" din 
Capitală. Aspect de la pre
miera piesei „V inovați fără 

vină" de N. Ostrovski

Foto : AGERPRES

In numărul din 19 fe
bruarie al ziarului nos
tru, promiteam că vom 
reveni cu amănunte re
feritoare la concursul cu 
tema „Protecția muncii", 
desfășurat recent la Baia 
Mare. Acum, după ce e- 
tapa ultimă — pe combi
nat minier — s-a înche
iat, iată citeva adnotări 
pe marginea acestui con
curs, organizat din iniția
tiva Comitetului regional 
Maramureș al U.T.C., in 
colaborare cu Consiliul 
regional al Uniunii gene
rale a sindicatelor. Scopul 
său — adincirea cunoaș
terii normelor tehnice 
de securitate a muncii, 
tn vederea eliminării ac
cidentelor și Îmbolnăvi
rilor profesionale.

Prima fază, constind în 
lansarea tematicii și pre
lucrarea acesteia, trebuia 
să asigure premizele des
fășurării concursului in 
condițiile unei pregătiri 
corespunzătoare. Lucru 
realizat ,cu unele defici
ențe — semnalate in ziar
— care au făcut ca pro
gramarea inițială să nu 
fie respectată. Concursul 
propriu-zis s-a desfășurat 
in patru etape : pe revir
— arie a sectorului unde 
activează cîteva formații

I de lucru — pe sector, pe 
exploatare, pe combinat, 
intre modalitățile de e- 
xaminare la aceste etape 
au existat unele necon- 
cordanțe. Astfel, la nivel 
de revir și sector — în 
marea majoritate a ex
ploatărilor — aprecierile 
au fost făcute pe baza 
probelor scrise, formă nu 
numai improprie, ci și cu

concursului. Etapa ultimă 
— pe combinat — con
firmă, de altfel, acest 
adevăr. Deși Ia întrebă
rile juriului au răspuns 
doar reprezentanții celor 
8 exploatări miniere ale 
combinatului, de 
toți cei prezenți 
rind pe rind in 
celui care dădea 
sui. Fiecare

Marginalii

fapt — 
treceau 
postura 
răspun- 

Ințelegea,

la un concurs
eficiență foarte redusă. 
Considerăm că dacă a- 
cestea ar fi fost înlocuite 
cu examinarea orală (cum 
s-a făcut, de pildă, la 
Exploatarea minieră — 
Herja), concursul ar fi 
fost mai eficient, pentru 
că în acest fel s-ar fi a- 
sigurat participarea efec
tivă a tuturor lucrăto
rilor din subteran. Or. 
tocmai acesta era scopul

acolo, tn sală, mai bine 
de ce și cum trebuie 
respectate normele de 
tehnică a securității, im
portanța pe care o pre
zintă aceasta pentru să
nătatea sa și a tovarăși
lor de muncă. In aceas
tă confruntare, cei mai 
bine pregătiți s au dove
dit a fi reprezentanții 
exploatărilor miniere 
Baia Sprie și Săsar.

Din discuțiile purtate 
după încheiere eu cițiva 
dintre membrii juriului 
a reieșit că acest prim 
concurs a reprezentat 
un pas spre consolidarea 
cunoștințelor referitoare 
Ia tehnica securității 
muncii în abataje și in 
celelalte sectoare ale mi
nelor ; de la faza de re
vir și pină la cea de com
binat, tinerii au mani
festat același interes, ace
eași dorință de cunoaște
re.

Pe viitor insă comite
tul regional Maramureș 
al U.T.C. trebuie să a- 
corde mal multă atenție 
în pregătirea, încă de la 
tnceput, a condițiilor ne
cesare bunei desfășurări 
a acestor manifestări. 
Concursurile ce vor urma 
«e Impune a fi bine orga
nizate, popularizate, să se 
urmărească cu consec
vență ca la acestea să fie 
asigurată o participare 
activă și mai eficientă a 
tuturor muncitorilor. Nu
mai așa, ele vor contri
bui la ridicarea continuă 
a pregătirii profesionale 
a celor pentru care sint 
inițiate.

GH. GHIDRIGAN

PE URMELE
INSTRUCTORULUI

RAIONAL

BRIGADA
ARTISTICA

— Unii tineri, în loc să fie 
primii, peste tot unde e nevoie 
do brațele și mintea lor ageră, 
sînt ultimii. Exemplele pot 
găsite nu mai departe decît 
zilele trecute cînd pe aici 
bîntuit viscolul. Trebuia mers 
casele troienite ale vîrstnicilor 
le dăm o mînă de ajutor. Tre
buia salvat avutul obștesc : 
deszăpezite gîscăria, grajdurile 
unde avem taurinele... Dar peste 
tot astfel de treburi le-am făcut 
eu oameni vîrstnici.

Ce zic tinerii prezenți în 
plenara activului U.T.C. la auzul 
unor astfel de lucruri ? Curios, 
dar nu ia nimeni dintre ei 
cuvînt®. Spu aproape nimeni. 
„Hai băieți — autocritică, 
angajamente... 1", auzim un în
demn din partea secretarului 
comitetului comunal U.T.C.

învățat, ca gîsca cu apa, să 
rezolve toate problemele prin 
„autocritică și angajamente", în
demnul secretarului comitetului 
comunal U.T.C., Ion Bunescu, 
nu are ecou. El nu conține, cum 
ar fi normal, un îndemn la ana
liza atentă a cauzelor, a situației 
create, ci pur și simplu un 
înflăcărat apel la formalism. Este 
de aceea și firesc ca chemarea sa 
să nu aibă răsunet. Situația 
creată ne face să ne întrebăm 
firesc : cum sînt îndrumate și 
conduse organizațiile U.T.C. de 
la Zebil de către instructorul 
teritorial U.T.C.. Ion Pascali ? 
Este oare kilometrul unitatea de 
măsură cea mai bună a muncii 
activistului ? Cîte „borne" lasă 
instructorul teritorial pe cele 
două margini ale parcursului său 
zilnic, unde anume intervine el, 
cum rezolvă problemele comple
xe pe care i le ridică activitatea 
tinerilor de la sate.

fi 
în 
a 

la 
să

Deicurcafl-vă 
flecara cum puteți I 
Tovarășul Pascali 
î|l consumă 
acasâ

diurna...

Cîteva întîmplări 
ar putea constitui 
puns dat întrebării 
puțin timp în urmă telefoanele 
Comitetului raional Istria al 
U.T.C. fac apel în toate comu
nele. Tovarășul Ion Pascali este 
căutat de urgență. Trece e zi, 
trec două, trei, șapte. Dar de

mai recente 
un prim răs- 
noastre. Cu

găsit nici unde. Este trimis 
cineva să-l caute și-l găsește... 
acasă la Babadag. Asupra sa 
purta, însă, o delegație pentru 
teren.

Ce fapte se petreceau oare în 
acest timp în viața tinerilor, a 
organizațiilor U.T.C., pe care 
instructorul teritorial era chemat 
să le îndrume, să le ajute ?

Plenara activului U.T.C. din 
comuna Zebil ne oferă suficiente 
date. Ne rezumăm a le consemna 
succint :

• în anul 1966, comitetele 
U.T.C. pe comună și pe coope
rativa agricolă de producție, au 
avut planuri de muncă numai în 
trimestrele I și III. Se vede că 
exemplul comitetului pe comună 
și pe cooperativă a fost molipsi
tor căci biroul organizației 
U.T.C. de la zootehnie a rezol
vat-o și mai simplu : în 1966 și-a 
făcut plan de muncă numai 
într-o lună.

• atunci, cînd totuși se fac, 
planurile de muncă nu sînt 
aduse Ia cunoștința tinerilor și 
nici alcătuite pe baza sugestiilor 
lor. Dar, ceea ce e mai impor
tant, măsurile pe care le 
prind aceste planuri nu sînt 
deplinite întrutotul.

Ne-am zis : poate se

cu- 
în-

Un 
adunările generale. Din discuțiile 
cu tinerii reiese însă că la orga
nizația U.T.C. din brigada pomi- 
viticolă s-au ținut într-un an 
doar două adunări generale (una 
din ele a fost cea de dare de 
seamă și alegeri), la zootehnie, 
din ianuarie și pînă în iunie, 
inclusiv, una singură ; la brigada 
a Il-a, 4 adunări generale. Și 
exemplele pot continua.

Nu s-ar putea spune că în 
această vreme n-ar fi fost pro
bleme pe care să le discute și 
să le rezolve uteciștii din Zebil. 
In afară de cele spuse la începu
tul acestor rînduri, vom reproduce 
cîteva sugestii date chiar în ple
nara activului comunal U.T.C. : 
biblioteca este frecventată de nu
mai 9 tineri cooperatori, la învă- 
țămîntul agrozootehnic 
18 uteciști din 140 ; la 
activități culturale sînt 
20—30 tineri din care 
parte sînt din rîndul 
didactice. Asta deși în 
există un cămin cultural spațios, 
cu amfiteatru, săli pentru in
struirea diverselor formații.

O bună parte din acesta 
lacune își au izvorul în modul în

„LIPSA 
IA ClllTAR“

participă 
diverse 

cuprinși 
o bună 
cadrelor 
comună

care sînt îndrumate organizațiile 
U.T.C. din Zebil de către activiș
tii comitetului raional U. T. C. 
de către instructorul său terito
rial. Activistul U.T.C. este che
mat ca în toate împrejurările să 
constituie un exemplu în fața 
tinerilor.

Nu astfel stau lucrurile, însă 
la Zebil. Exemplul instructorului 
de aici este, ce-i drept, urmat 
dar în cu totul alt sens și, evi
dent, cu alte rezultate. Un fapt. 
Plenara activului U.T.C. de la 
Zebil a destituit din funcția de 
secretar al comitetului U.T.C. 
dja ^cooperativă pe Ion Grigoraș, 
diferită lipsei totale de activitate 
a acestuia. Fostul secretar al co
mitetului U.T.C. nu se prea 
omora cu firea în nici o direcție. 
Dar în strîngerea cotizațiilor a 
avut „inițiativă", modificînd frec
vent listele respective. A fost 
oare procedeul o inițiativă care 
i-a aparținut întrutotul lui Ion 
Grigoraș ? Nicidecum. De la in
structorul său teritorial a învățat 
el cum să desfășoare munca de 
strîngere a cotizațiilor. Tova
rășul Pascali proceda și mai 
simplu : îșl consuma liniștit 
diurna acasă și la sfîrșitul lunii 
prezenta frumușel la raion tabele 
de cotizații fictive.

Cel de-al VIII-Iea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
plenara C.C. al U.T.C. din ianua
rie a.c. a indicat activiștilor 
U.T.C. că este necesar să-și pe
treacă o mare parte din timp în 
mijlocul tinerilor, să ajute con
cret organizațiile U.T.C. în re
zolvarea problemelor specifice 
care se ivesc la fiecare loc 
de activitate. Or, stilul de muncă 
ce și-a făcut loc în activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la Zebil 
ți a instructorului teritorial de 
aici aduce, după cum s-a văzut, 
prejudicii în activitatea tinerilor, 
în formarea lor ca oameni des
toinici pe locul de producție, în 
formarea concepțiilor lor.

Cititorii noștri se vor întreba 
pe bună dreptate ce au făcut în 
acest tfmp biroul comitetului 
raional U.T.C., secretarii aces
tuia, pentru a îndruma cu mai 
multă competență organizațiile 
U.T.C. din Zebil ? Răspunsul 
l-am putea primi de la Comite- a 
tul raional Istria al U.T.C. care, 
pe baza unei analize cuprinză
toare a situației, este chemat să 
stabilească măsurile cele mai 
potrivite.

Turneu teatral
Un colectiv actoricesc al Tea

trului „C. I. Nottara" va între
prinde între 20 martie și 25 apri
lie un lung turneu prin țară, 
timp în care va susține specta
cole în 35 de orașe. Artiștii bu- 
cureșteni vor prezenta una din
tre primele piese ale dramatur
gului american Eugene O’Neill 
„Dincolo de zare".

în prima parte a turneului, 
spectacolul va fi prezentat în 
cîteva orașe din Moldova Intre 
care Brăila. Galați, Tecuci, Iași, 
Dorohoi, Botoșani, Suceava.

(Agerpres)

Gen sau formulă artistici, 
brigada cunoaște o frecvență 
deosebită in activitatea artiș
tilor amatori. Specificul ei ar 
fi acela de tribună a opiniei 
publice dintr-o colectivitate 
strict limitată (uzină, sat, în
treprindere etc.). Multă vreme, 
pendulată intre forma concer- 
tului-spectacol, in care doar 
comperajul localiza citeva rea
lități, fi estradă, bineînțeles, 
printr-o reducere a acesteia la 
scara posibilităților colectivu
lui, brigada a cunoscut și mai 
cunoaște, din păcate, fi una 
din cele mai întristătoare for
mule : conferința dialogată. 
Adică repartizarea unor fraze 
privind succesele ori insucce
sele unui colectiv de muncă, 
dintr-o dare de seamă lunară, 
ori trimestrială, membrilor 
brigăzii pentru a fi apoi rosti
te scenic. Și pentru a alunga, 
cit de cit, din monotonul și 
plictisul unui astfel de specta
col, se eînta, din vreme-n 
vreme, două-trei cîntece in
vestite cu rolul de leit-motiv. 
Renunțarea la acest procedeu 
fără nici un ecou la spectator 
a impys, cum era jt de aștep
tat, primatul textului, ințele- 
gîndu-se prin aceasta și inclu
derea unor mijloace artistice, 
precum scheciul, parodia, cu
pletul, monologul etc.

Orientarea programului de 
brigadă spre realizarea unui 
spectacol educativ, adine an
corat in actualitate, nu poate 
fi acceptat in afara modalită
ții artistice. De aceea culege
rile editate pe plan central sau 
regional tn ajutorul colective
lor care alcătuiesc textele, 
dincolo de intenția bună de a 
orienta au devenit in fapt niște 
șabloane de mare și nefastă 
circulație pe scenele cluburi
lor și căminelor culturale. 
Chiar 
unui ,

vor intro-

L BODEA

căminelor
■ și adăugarea, ici colo, a 
fapt iau nume din locali-

tate nu a putut salva eficiența 
brigăzii.

Spre exemplu, textul „Azi 
votăm cu viața bună", editat 
de Casa regională a creației 
populare Banat în 1965 și re
comandat și acum, care e 
o trecere în revistă la general 
și la suprafață a realităților 
contemporane, are ca indicații 
următoarele : „se
duce sub formă de material 
prelucrat în versuri sau poezie, 
aspecte din comuna sau satul 
respectiv".

Sub această optică e normal 
că brigada devine un 
care nu-și are locul pe 
In plus și indicații 
„Prezentatorul — de 
rință un cadru didactic, îm
brăcat în haine de culoare 
închisă, trebuie să aibă cali
tăți de recitator. Cele patru 
strofe se vor debita simplu, 
cald, logic".

Și astfel de texte și chiar 
astfel de „indicații" sint în 
nota comună a tuturor culege
rilor. Ba chiar la consfătuirea 
pe țară a brigăzilor artistice 
a fost dat ca exemplu un ase
menea text, din programul 
brigăzii de la Uzina Vulcan — 
București: „Ai mâini de pia
nist, Ioane 1 știi alerga pe 
clape, I știi jocul pe butoa
ne. / Și degetele tale lungi, 
subțirii triumfă astăzi ca-ntr-o 
simfonie / a celor mai priel
nice zvîcniri / Știi rostui 
mașine — titanici bidivii / Cu 
hamurile-ntinse pe manete — 
I și e de-ajuns, in treacăt, / an 
gest al miini stingi / ca herghe
lii întregi să ți-l repete..."

Nu cred că este de ajuns 
acest „in treacăt" peste reali
tate, înlocuind în programul 
de brigadă denunțarea lipsu
rilor cu un festivism de cali
tatea celui de mai sus și chiar 
cu orice fel de festivism. Bri
gada trebuie să fie, după cum

hibrid 
scenă.

gen : 
pre le-

Oră de lectură cu cei mici

*

am mai spus, tribuna opiniei 
publice, locul unde sub o for
mă artistică directă si se pună 
in atenția generală aspectele 
negative. Optimismul care-l 
include, programul fiind toc
mai perspectiva ' ...........
acestor aspecte. Este 
justificare, cea care de 
și legitimează brigada. Nici 
acum nu este destul de 
această misiune. La „Electro
mecanica"-Timișoara progra
mul cu titlu derutant „Rizi că 
viața e frumoasă" (li), are ca 
puncte 
nerea 
aspecte 
tatea 
exemplu, lipsa unei macarale 
la secția sculerie este pre
zentată prin două-trei replici 
de efect și problema devine 
stringentă. Cum e realizată 
scenic ? Dialogul e simplu : 
(prezentatorul) : „Eu vă rog să 
vă-ndreptați" / (tinerii) „De ce 
noi" / (prezentatorul) — „Dar 
cine" / (tinerii) „Serviciul me
canic șef". Cind își propune 
asemenea obiective, textul este 
accesibil, și limpede, util, efi
cient.

Dar, demonstrind și „remi
niscențe", pe care le mai în
trețin mulți 
introducerea 
gramului se 
retorism de 
speță. „Rizi 
moașă / Și licărirea din pri
vire / rază de soare. / Rizi că 
e frumoasă / Rizi că e voioa
să ! Viața noastră de azi". Sau 
finalul care pare parodie. 
„Această mină ftie să mi- 
nuiască mașina I Șl să producă 
bunuri materiale / Cu această 
mină realizăm planul / „Pro
cente și vise îndrăznețe etc...

Funcționalitatea brigăzii ar
tistice nu poate fi un termen 
de accepție, chiar și în măsura 
în care se apelează la artistic, 
ințelegind prin asta fi mijloa
cele amintite (scheci, monolog, 
parodie), cit și calitatea textu
lui, dacă i se refuză brigăzii tn 
primul rind un rol, dacă se 
poate spune așa, publicistic. 
Ințelegind prin aceasta pre
zența vie și imediată in reali
tate, combativitate, spirit 
critic și autocritic. De aici și 
nevoia schimbării cel puțin 
lunare a programului, refe
rirea la actualitate. Nu mai 
vorbim de nonsensul deplasă
rilor. Un program de brigadă, 
prin textul său, este o refe
rință strictă, a-l „prezenta" in 
altă parte, unor spectatori tn 
necunoștință de cauză în
seamnă atit ineficientă edu
cativă, cit și cras formalism. 
Bineînțeles nu este vorba de 
concursuri ci de „directivele" 
pe care le primesc artiștii 
amatori, membrii brigăzilor 
de agitație, de a se deplasa, 
de la oraș, la sat, ori invers 
pentru a da „spectacol" cu 
brigada. Este in asta una din 
sursele care generează, — din
colo de euforia statistică a unei 
activități pretinse in acest caz 
— și transformarea brigăzii in 
estradă cu muzică, dans și 
nelipsite momente vesele.

Să nu se înțeleagă greșit, e 
vorba nu de formațiile de tea
tru, eor, muzică ușoară sau 
populară ale cluburilor sau 
căminelor culturale ci numai 
de brigadă artistică de agi
tație care, prin definiție, tre
buie să fie și să rămină purtă
toarea de cuvînt a ținui colectiv 
în problemele lui.

înlăturării 
unica 

fapt

clară

principale tocmai pu- 
in lumină a acelor 

care frinează activi- 
intreprinderii. Spre

activiști culturali, 
și finalul pro- 

confundă cu un 
cea mai banală 
că viața e fru-
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aptitudinile tinerilor, dra
gostea pentru meserie".

Opinii cu care, desigur, 
sîntem de acord. Se mai 
întîmplă însă un fapt : 
fără a nega nevoia unor 
aptitudini pentru aceste 
profesii, nu putem fi, to
tuși, de acord cu acel 
punct de vedere potrivit 
căruia în școlile comercia
le trebuie să intre doar 
„talente". Buna cuviință," 
corectitudinea, cunoașterea 
meseriei și respectul pen
tru om, iată ..talentele" 
esențiale necesara unui. 
bun vînzător, ospătar etc., 
iar acestea se pot însuși 
prin educație, practic. Să 
urmărim cum se desfășoa
ră acest proces... pe teren.

La sfîrșitul fiecărui tri
mestru elevii susțin în uni
tățile comerciale un exa
men de practică. în anul 
II, în afara unui singur 
trimestru elevii lucrează 
efectiv în producție, fiind 
repartizați organizațiilor 
comerciale care i-au recru
tat. Procesul intern de in
struire depinde de felul în 
care este organizat de fie
care unitate comercială.

La magazinul „Bucuria 
copiilor" întrebăm cine se 
ocupă de practica eleve
lor.

— Noi, ne răspund vîn- 
zătoarele mai în vîrstă.

Este îmbucurătoare a- 
ceastă grijă colectivă față 
de elevi. Dar cine răspun
de efectiv de rezultatele 
instruirii ? Cine este in
structorul de practică ? 
De regulă responsabilita
tea și laudele sînt aduse 
șefului de unitate, dar în 
realitate cel care se află 
în permanență alături de 
elev este vînzătorul de la 
care deprind regulile me
seriei. Deși există regle
mentări în privința înche
ierii contractelor de in
struire practică cu instruc
torul, asemenea acte care 
stabilesc responsabilități 
reciproce nu am găsit, la 
nici una din unitățile co
merciale vizitate, fiind 
considerate simple for
malități. în felul acesta se 
elimină orice răspundere, 
vînzătorul necunoscînd o- 
bligațiile și drepturile 
contractuale în afara exi
gențelor conștiinței sale 
— nu este obligat prin

nimic. Astfel, mulți vînză- 
tori manifestă indiferentă 
față de munca și compor
tarea tinerilor de care 
trebuie să se ocupe, nu-i 
interesează cum se prezin
tă, nu le creează un cli
mat de încredere și de 
răspundere. Alteori, lipsu
rile în pregătirea cadrelor 
sînt generate și de lipsa 
unui acord perfect între 
școală și beneficiarii ei, 
organizațiile comerciale, 
într-un recent consiliu pe
dagogic a fost discutată 
plîngerea elevei Ioana 
Dan, admonestată de res
ponsabilul magazinului a- 
limentar din Calea Raho- 
vei 124 pentru că a „în
drăznit" să cîntărească e- 
xact unei cumpărătoare 1 

de mălai. „Vrei să ies 
lipsă ? Ți-am arătat cum 
se trîntește punga pe cîn- 
tar".

în problema repartizării 
elevilor la practică, în u- 
nitățile comerciale trebuie 
să intervină reglementări 
mult mai categorice. Pen
tru că de multe ori sînt 
găsite obiecții, justificări 
de către întreprinderile 
comerciale pentru a se li
mita numărul practicanți-

lor. Aceasta determina in
cluderea în sistemul de 
practică a unor unități mai 
puțin corespunzătoare, a 
unor instructori de prac
tică, nu dintre cei mai 
buni meseriași, care de
formează personalitatea e- 
levului, influențîndu-1 în 
rău.

Mulți dintre interlocuto
rii noștri sesizau necesi
tatea selecționării cu 
foarte multă atenție a in
structorului de practică. 
Se sugerează ținerea unui 
contact mult mai strîns 
între școală și unitatea 
comercială, organizarea u- 
nor discuții periodice de 
analiză a practicii, cursuri 
scurte, informații, cursuri 
de instruire a lucrătorilor 
care asigură practica și 
care în general nu au cu
noștințe de pedagogie, au 
greutăți cînd e vorba de 
noțiuni teoretice legate de 
tehnologia profesiunii.

Paradoxal, cu toate ne
ajunsurile semnalate, ghi- 
dîndu-ne după notele ob
ținute de elevi la practi
că s-ar părea că totul 
merge excelent : 10 și 9, 
rar cîte un 8. Cu totul în- 
tîmplătoare nota 7 1

Explicația ? Din comi
siile de examinare fac 
parte și lucrători sub a că
ror îndrumare s-a format 
absolventul, notele mari 
aducîndu-le acestora... co
interesarea materială (pen
tru nota 10 obținută de 
absolvent, lucrătorul pri
mește 300 lei, pentru no
ta 9, 275 lei etc.). Cu alte 
cuvinte un examen dat 
dinainte.

•— Cred că îndrumarea 
pe care elevul o primește 
în primul an de muncă 
în unitatea comercială în 
care își începe activitatea 
sînt factorii hotăritori în 
formarea și evoluția de 
mai tîrziu a tinerilor vîn- 
zători — este de părere 
inspectorul principal în 
Ministerul Comerțului In
terior, C-tin Slion. E o 
perioadă de maximă im
portanță în care se for
mează : disciplina, con
știința cetățenească, res
ponsabilitatea.

Ajuns în fața instanței 
de judecată pentru dela
pidarea unor sume de 
bani, trei tinere absolven
te declară : „Am văzut pe 
alții că iau, am luat și eu.

Chiar șefa de unitate a 
luat într-o zi 800 lei care 
îi lipseau pentru o cum
părătură". Nu este în- 
tîmplător că la magazinul 
unde o tînără, E. N., și-a 
însușit 1 000 lei, gestiona
rul a delapidat 24 000 
lei 1

Ridicarea tinerilor la 
înălțimea exigențelor im
puse de dezvoltarea co
merțului, constituie o 
problemă multilaterală în 
care transmiterea unor 
cunoștințe noi trebuie să 
se îmbine cu un susținut 
efort educativ. Din păca
te mai există tendința de 
a-i compromite pe tinerii 
lucrători, încredințîndu • 
li-se gestiuni cu toate că 
aceștia nu sînt încă apți 
pentru o asemenea răs
pundere. Sint cunoscute 
cazuri în care oameni 
„mai vechi" în materie se 
grăbesc să acorde... încre
dere celor tineri dîndu-le 
pe mînă bani și materiale, 
deși n-au încă expyiența 
gospodăririi lor, iar aceas 
tă „încredere" are foarte 
adesea justificări dubioa
se. De regulă, cel tini, 
poate fi furat mai ușor 
Ne întrebăm insă de ce I

aceia care răspund de u- 
nitățile respective tole
rează asemenea situații ?

în piața orașului Pitești 
o fată vindea înghețată 
Polar, făcînd o muncă ne
calificată, după ce doi 
ani studiase în școala co
mercială. Ispășea îndrăz
neala de a nu se fi aso
ciat la tainul din fiecare 
seară împărțit între vînză- 
toarele cofetăriei .„Vio
leta" : jumătate responsa
bila, cealaltă jumătate, 
fetelor.

Iată-ne, deci, tn acel 
continent al necinstei, 
unde tinerii absolvenți re
fuză să se acomodeze. Ci- 
ne-i protejează ?

Cum înveți să devii lu
crător comercial ? E o în
trebare pe care ar trebui 
să si-o pună mai des. mai 
profund, cu mai multe 
responsabilități și organi
zațiile U.T.C. din unită
țile comerciale. Conside
răm că pregătirea sub 
toate aspectele a vînzăto- 
rului modem constituie o 
problemă complexă, in 
care experiența, inițiative
le curajoase, cu funda
ment real, pot si trebuia 
să-și spună cuvîntul.
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Microinterviu i

ARISTIDE 
TEICĂ

De la „Viața învinge" pini 
la „Diminețile unul bălai cu
minte", exceltnd Întotdeauna 
in roluri unanim acceptate 
sub denumirea de „episodi
ce", actorul Aristide Teică a 
avut totuși in „Procesul alb" 
ceea ce se cheamă un rol : 
personajul se numea... Aris
tide Teică. Reținută de pu
blic ți, unanim, de cronicarii 
cinematografiei și teatrali (In 
.'.Sfintui Mitică Blajinul", re
cent în „Plicul" ți mai ales 
in „Funcționarul de la Do
menii", ca să cităm doar ul
timele interpretări), activita
tea actorului reclamă de 
acum distribuirea Intr-un 
spectacol de teatru ori film 
care să-i valorifice complet 
disponibilitățile.

Dar clasicul debut al unei 
convorbiri cu un actor este 
totuși : Care este roiul îndră
git?

— Rică Venturlano ! L-am 
pregătit In anii studenției cu 
Victor Ion Popa. Dar nu l-am 
jucat niciodată In fața pu
blicului... Nu „toți actorii 
vor să joace Hamlet". Nu

mal am preferințe speciale, 
aș îndrăsni să spun, dacă 
n-aș avei o secretă pasiune 
și pentru eroii lui Cehov. In 
fatru, viitoarea mea premie- 

e un rol in figurație din 
ramatlzarea unui roman de 

Vhomas Wolf. „Privește, în
ger, spre casă", în film tot 
roluri episodice în „Maiorul 
și moartea", „Enigma Otili- 
ei" și seria a doua a „Haidu
cilor" — „Răpirea fecioare
lor"... în fond noi, actorii, ne 
dorim în unanimitate roluri 
complexe, dar complexul a- 
ccsta începe de fapt de la 
’etivitate, de la rolul mic 
oină la tradiționala aspirație 
spre marele repertoriu. Uite 
in filmul contemporan, ca- 
_e-și propune aproape cu fu
rie, onorabilă de altfel, să 
micșoreze distanța dintre fic
țiunea artistică și realitate, 
rolurile mici devin de o im
portanță deosebită, ele creea
ză ambianța in care se naște 
conflictul. Exemplu! ccl mai 
elocvent, filmul italian. Și 
asta chiar în condițiile în 
care se legitimează formula 

imului de autor". Un 
emplu, chiar și la Reni 

. air, în „Serbările galante", 
toată lumea a remarcat în 
n -imul rînd scenele episodi
ce. Asta nu înseamnă de loc 
neglijarea „eroului", a inter- 
preților principali, ci doar 
atenție deosebită spre amă
nunt, acel amănunt de care e 
răspunzătoare întreaga dis
tribuție. Și asta este de fapt, 
complexul. Desigur că aș
tept un rol „principal" și că 
nu pledez pentru ..speciali
zarea" în „episodic", am 
vrut doar să amintesc de 
exactul noțiunii de complex, 
confundată ades cu „multul".

T. S.

• în această pagină • în 
această pagină • în acea
stă pagi 
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A C T U A L I T
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la Varietățile de duminică
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SPORT SPORT
________________ _________ .

ÎNCEPĂTORII Șl MAEȘTRII 
LA ACELAȘI START ?

La sftrșitul săptămînfi trecute 
sala sporturilor Floreasca a găz
duit concursul „Cupa federației 
române de gimnastică", rezervat 
gimnastelor și gimnaștilor români 
și demonstrația cîtorva gimnaști 
din U.R.S.S., în frunte cu Natalia 
Kucinskaia, campioană mondială 
la sol, bîmă și paralele, și Mihail 
Voronin, campion mondial abso
lut. Gimnaștii sovietici au adus, 
în demonstrațiile lor, lucruri noi, 
dificile, spectaculoase și originale 
dovedind încă o dată că în gim
nastică există încă numeroase po
sibilități neexplorate.

La startul competiției s-a 
aflat un pluton deosebit de 
masiv de gimnaști români 
60 de băieți și fete. Ei au asaltat 
trofeul întrecerii și, apreciind ini-

A T E

țiativa federației de specialitate, 
trebuie să subliniem că gimnasti
ca noastră va cîștiga dacă o ase
menea competiție ar deveni tradi
țională. Utilitatea ei este determi
nată de faptul că gimnaștii noștri 
participă la foarte puține concur
suri. Tocmai de aceea aș remar
ca și un alt aspect. Și anume, 
că în organizarea unor ase
menea competiții trebuie avut în 
vedere realizarea unei maxime e- 
ficiențe pentru depistarea elemen
telor tinere, pentru afirmarea și 
consacrarea speranțelor. Ediția 
recentă a „Cupei F. R. G." a 
chemat într-o singură întrecere 60 
de băieți și fete de vîrste între 
10 și peste 20 de ani, deopotrivă 
speranțe și maeștri sau compo- 
nenți ai loturilor naționale. Deslu-

A
O invitație refuzată

șim din capul locului chiar dacă 
raportăm doar la vîrste inegalitate 
de forțe, fără a mai vorbi de pre
gătire și experiență. Pare de ne
crezut, dar de la o asemenea pre- 
miză au plecat în luptă concuren- 
ții. Astfel gimnaștii de la catego
ria copii au avut de învins nu 
numai dificultatea unor exerciții, 
pe aparate pretențioase, dar și 
handicapul vîrstei, al experienței 
gimnaștilor maeștri. Era evident 
pentru oricine că tinerii gimnaști 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej sau 
din Bacău nu puteau emite pre
tenții să cîștige trofeul în compa
nia sportivilor din lotul țării. De 
la sine înțeles că un asemenea 
regulament anulează de la bun 
început caracterul stimulativ pe 
care trebuie să-l aibă orice între
cere sportivă. Soluția era cit se 
poate de simplă : o dispută pe 
mai multe categorii de vîrstă, a- 
mănunt la care se gîndeau cre
dem pînă și... cei mai mici con- 
curenți. Aceasta ar fi permis con-

P.S. 1 Așadar, a so
sit primăvara. Vestea 
a fost recepționată pe 
toate undele (străzi, 
parcuri, magazine) ; 
zvonul l-au semnalat 
și radioamatorii. E- 
venimentul a fost 
consemnat duminică 
seara, timp de două 
ore, și de către tele
viziune.

Cum primăvara 
este un anotimp 
complex, televiziunea 
a ținut să-1 prezinte 
diferențiat, pe sorti
mente și varietăți — 
„Varietăți de... pri
măvară". Am fost ne- 
voiți să asistăm, în 
cele două ceasuri a- 
fectate anotimpului, 
prin intermediul ciu
datei țesături de um
bre și lumini, la o 
suită de varietăți... 
de nereușite, atît în 
ceea ce privește 
ideea regizorală, cit, 
mai ales, textul, me
lodiile. Ni s-a făcut 
cunoștință cu candrii 
și papugii, cu case 
culese (pentru rimă) 
din basme, cu ochi 
de căprioară (prima 
oară) cu exerciții de 
dicție (...melodică) și 
încercări de cîntec,

cu tot soiul de par- 
fumuri și umpluturi, 
de sortimente înve
chite — oferite „va
riat" și cu dărnicie 
de Petre Bărbulescu, 
Marin Traian și A- 
lexandru Bocăneț, 
realizatorii emisiu
nii, după cum glăsu- 
iau ziarele.

P.S. 2 Apelînd la o 
metodă matematică 
cunoscută, aceea a 
reducerii la absurd 
(parcă televiziunea 
n-a apelat din cînd 
în cînd !) ne între
băm : Ce-ar fi spus 
Primăvara, dacă ar 
fi ocupat loc într-un 
fotoliu de telespec
tator ? Noroc, însă, 
că are treburi mai 
serioase și nu-i mai 
rămîne vreme ca 
să-și vadă chipul, în 
„oglindă", mutilat și 
îmbătrînit.

P.S. 3 A nu se în
țelege că n-au fost și 
cîteva reușite. Cîte- 
va încercări (Marga
reta Pîslaru, Dan 
Spătaru) de a men
ține la linia de plu
tire niște texte pră
fuite și anonime (cele 
prevăzute de pro
gram, în afara blsu-

rilor. Sau Ștefan 
Bănică (et. comp.) 
care cu fiecare „ie
șire în lume" înre
gistrează tot atîtea 
succese meritate.

P.S. 4. Ni se va 
reproșa probabil : 
„Spectacolul a plă
cut, spectatorii au 
aplaudat". De acord. 
(Aplauzele s-au ob
servat și la televi
zor). Publicul nostru 
este generos. Nu tre
buie uitat, însă, că 
aplauzele nu sînt tot
deauna menite a sub
linia un succes ; exis
tă și aplauze de în
curajare, de conso
lare, de indignare 
(„Tot am dat banii") 
și altele, așa... ca să 
fie.

P.S. 5. în sfîrsit, 
lacunele nu aparțin 
numai ediției de du
minică. Ele constituie 
un lanț al slăbiciuni
lor, afectînd aproape 
toate „verigile" (ci
tiți emisiunile) aces
tui gen de spectacol. 
Si nu dăinuie de azi, 
de ieri. Dăinuie de 7 
ani.

I. andreiță

14,00 — Transmisie de la Sta
dionul „23 August" a întîlnirilor 
de fotbal dintre echipele Rapid- 
Progresul și Dinamo București- 
Steaua ; 18,00 — Pentru cei
mici : A.B.C. — De ce ? 18,25 — 
Pentru tineretul școlar : Antolo
gie școlară : Calistrat Hogaș ; 
19,00 — Telejurnalul de seară ;
— Buletinul meteorologic ; 19,23
— Aventurile lui Robin Hood ;
19,50 — „Gong" — emisiune de 
actualitate teatrală ; 20.15 — în
trebări la care s-a răspuns.. în
trebări Ia care nu s-a răspuns în
că (emisiune de știință) ; 20,45
— Anotimpurile . în 8 melodii 
21,10 — Față-n față — : Tele
foane și abonați ; 21,50 — „Bal 
la operetă" — transmisiune de 
la Sofia ; 22,35 — Telejurnalul 
de noapte.

Aleile ou pămînt 
moale și pietriș, ce 
înconjoară lacul din 
parcul „23 August", 
au cunoscut, dumi
nică, momente de a- 
nimație deosebită. 
Sute de concurenți 
și spectatori au par
ticipat la crosul 
organizat de clubul 
„Metalul", competi
ție deschisă tuturor 
categoriilor de vîrstă.

Cu tot numărul 
mare de participant, 
peste 300, au fost, to
tuși, cluburi mari, 
Rapid și Progresul, 
care, refuzînd invita
țiile nu și-au prezen
tat reprezentanții la 
startul competiției,

cu toate că au sec
ții divizionare de at
letism care numără 
în rîndurile lor nu
meroși fondiști. Cu 
atît mai inexplicabi
lă absența lor, cu cît 
actuala înviorase a 
sezonului de cros în 
București, — de mult 
timp reclamată — 
răspunde unei nevoi 
stringente a atletismu
lui nostru. Practica a 
dovedit că marii a- 
lergători de fond par
ticipă la numeroase 
concursuri interne și 
internaționale în timp 
ce la noi încă nu ne 
putem plînge de 
o abundență de 
concursuri, mai ales

în apropierea marelui Combinat chimic de la Ișalnița m dezvoltă 
alt sector socialist important : legumicultura. Aceste sere noi sînt nu

mai o parte din zestrea stația nii experimentale din Șimnic

în școli. Lipsa com
petițiilor școlare de 
cros, a întrecerilor pe 
clase și interclase în 
cadrul orelor de edu
cație fizică și chiar 
în afara lor, nu își 
găsește justificarea. 
Pe lingă prilejul de 
mișcare și sănătate 
nu trebuie uitat că 
prin cros au fost des- 
coperiți atleți fondiști 
de deosebit talent și 
chiar atleții pentru 
alte probe. Ion Moi
na, Ioana Petres
cu, Olimpia Cata
ramă, pentru a nu 
pomeni decit cîteva 
nume, au făcut pri
mii pași în sport, la 
cros.

Crosul de dumini
că a scos în evidență 
cîteva nume noi : 
frații Florentina și 
Petre Lupan, Maria 
Andrei, Viorica Recu 
și Ana Ionete, Nicu- 
lae Pițu, Leontin 
Mareș și alții, tineri 
talentați care dacă 
vor ști să munceas
că cu tenacitate vor 
fi printre speranțele 
care vor confirma 
așteptările. Tinerii 
talentați însă, tre
buie căutați și des- 
coperiți cu atenție 
și migală ; și pentru 
această muncă com
petițiile de cros pot 
fi de un reel folos.

TIMIȘ 
VASILIU

diții egale, sau aproape egale, de 
întrecere și un prilej de cunoaș
tere reală a posibilităților gim
naștilor de perspectivă.

Revenind la întrecerile desfă
șurate, remarcăm că în ciuda con
dițiilor de care aminteam condiții 
deloc prielnice evoluției tinerilor 
gimnaști, am asistat la apariția, 
mai bine zis la confirmarea unor 
adevărate talente i Sînziana Pa- 
raschiv — 12 ani elevă în
orașul Gh. Gheorghiu-Dej — s-a 
clasat pe locul III la bîmă iar 
gimnastele Domea Felicia (Ba
cău) și Dosineanu Georgeta (ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej) au reușit 
să se situeze printre primele 6 
gimnaste la diferite aparate.

Așadar, competiția a oferit un 
nou prilej Federației de speciali
tate și antrenorilor de meditație 
în legătură cu modul cum se des
fășoară pregătirea și evoluția gim
naștilor noștri pentru viitoarea 
olimpiadă.

Prof. PETRE DUNGACIU 
antrenor

Azi, pe stadioane
• Campionatul cat. A de fot

bal programează astăzi o nouă 
etapă. In Capitală, pe stadionul 
„23 August" va avea loc un cu
plaj Inter-bucureștean : Rapid— 
Progresul (ora 14) și Dinamo— 
Steaua (ora 15,45).

Iată întllnlrile programate în 
țară : Steagul Roșu Brașov — 
Politehnica Timișoara : Univer
sitatea Craiova — U.T. Arad ; 
Dinamo Pitești — C.S.M.S. Iași : 
Petrolul Ploiești — Jiul Petro- 
șeni ; Universitatea Cluj — Fa
rul Constanța.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere de la ora 
15,15 aspecte de Ia meciurile a- 
eestel etape. Transmisia se va 
faee pe programul I.

(Agerpres)

CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI

„Că de cînd nu 

ne-am văzut..." 
relata o însemnare din 29 noiem
brie 1957.

Evident, faptele și întîmplările 
de acum zece ani, felul de a ac
ționa și de a gîndi al oamenilor 
de atunci era diferit de cel de 
azi. Azi, dacă întrebi pe oricine 
din Macea cum merg treburile, 
îți va răspunde cu competența și 
responsabilitatea gospodarului le
gat cu trup șl suflet de activită
țile sale zilnice, de hunul mers al 
treburilor de interes obștesc și 
conștient că fără aportul său, 
roadele ar fi mai sărace, grînele 
mai plăpînde și porumburile mai 
puțin înalte.

Stăm de vorbă cu tovarășul 
Andea Traian, președintele coo
perativei agricole. La această 
dată Traian Andea are o bogată 
experiență, dar, prin 1959, cînd a 
fost ales președinte, conducerea 
efectivă a unei cooperative agri
cole i se părea un lucru dificil, 
tocmai fiindcă se lovise și înainte 
direct sau indirect de astfel de 
greutăți. Și-a dat seama însă că 
greutățile acestea nu se pot re
zolva bătînd din palme. Și-a mai 
dat seama apoi că multe ar fi pu
tut depinde de el. De multe ori, 
în clinele de odihnă își reproșa : 
„Vezi Tră’.ene, ține minte, nu lă
sa pe mîine ce poți face azi. Ce 
te faci acum ? Repară ce n-ai 
știut repara la timp !" I se părea 
că la 30 de ani ai săi porte re
zolva toiul. Dar cu 12 pl guri, 15

căruțe, un camion și patru semă
nători oricît ai fi fost de bine pus 
la punct nu se puteau face mi
nuni. Erau necesare foarte multe 
rezolvări. In primul rînd trebuiau 
cadre noi, calificate. S-a sfătuit cu 
consiliul de conducere al coope
rativei, cu masa țăranilor în adu
nări generale, s-au făcut propu
neri, care ar fi rămas propuneri 
daci Traian Andea și cei mai 
buni dintre gospodarii satului nu 
ar fi rupt cu inerția atît de înce
tățenită acolo. Lipsa de cadre, 
slaba cointeresare materială, con
cepția învechită în privința reor
ganizării puneau în fața noii con
duceri probleme greu rezolva
bile. Au cerut un inginer agro
nom și li s-a dat. Dar cînd au 
cerut un împrumut de 500 000 
lei pentru dezvoltarea unor sec
toare de producție, neînțeleși la 
început, le-a fost refuzat catego
ric. Andea și-a luat inima în 
dinți și s-a prezentat personal la 
hanță. Dar aici era o ședință.

— Nu se poate — i-a spus se
cretara — e un tovarăș de la 
București.

Andea însă a considerat că 
tocmai de aceea este bine să in
tre acum. Și a intrat.

— Noi avem nevoie de 500 000 
pentru dezvoltarea legumicultura, 
le-a spus el celor de la bancă, 
trăgîncl cu coada ochiului cînd la 
tovarășul de la București, cînd la 
firimiturile din pămîntul satului 
său, dezlipite de pe bocanci.

— Eu sînt cu industria — a 
replicat delegatul din Capitală.

Lui Traian Andea t s-a făcut 
negru înaintea ochilor :

— Vă rog mai intii să mă as
cultați și o să-mi dați dreptate, 
chiar dacă sînteți cu industria, 
l-a spus verde care e situația la 
Macea ; că oamenii sînt neplăfiți 
de luni de zile, că nu există ate

laje, că ei vor să pună cooperati
va pe picioare, că statul și parti
dul le dau acest drept de a îm
prumuta hani, că tocmai în nume
le acestui drept el, Traian Andea, 
reprezentantul comunei, al coo
perativei agricole cere să se acor
de suma solicitată.

Ședința a fost întreruptă pen
tru cîteva minute, și ceea ce nu 
s-a putut rezolva în luni de zile, 
s-a rezolvat cît se poate de ope
rativ în cîteva minute. Coopera
tiva agricolă din Macea a primit 
un împrumut de 450 000 lei.

Am relatat acest mic episod 
din viața cooperativei din Macea, 
tocmai ca să subliniem cît de 
mult contează operativitatea, ini
țiativa, curajul de a aborda unele 
probleme aparent „inaccesibile". 
Așa și-a făcut loc în comuna Ma
cea un nou fel de a gîndi și ac
ționa. Traian Andea e și azi ace
lași entuziast ca la treizeci de 
ani, tinerețea lui e alimentată de 
perpetua tinerețe a colectivului 
pe care îl conduce, tn jurul lui 
au crescut oameni de nădejde, 
care acum zece ani, ca și azi, 
erau îngrijitori de vite, membri ai 
brigăzilor de cîmp, mînuitori pri- 
cepuți ai sapei, dar azi totuși 
alții prin îmbogățirea cunoștințe
lor lor profesionale, prin orizon
tul care a devenit infinit mai larg 
în viața lor interioară. Dragostea 
față de averea obștească, moda
litatea modernă de a cultiva pă
mîntul, arta de a se gospodări 
au făcut din cooperatori ca Tra
ian Andea. Petru Ardeuan, Susan 
Franctsc, Gheorghe Secui, în ge
neral din toți locuitorii comunei 
adevărați specialiști în probleme 
de agricultură. Drumul acesta de 
bunăstare poate fi sugerat edifi
cator prin următorul tabel com
parativ.

Valoarea mijloacelor fixe
Venit total
Avere obștească

SECTOR ZOOTEHNIC :

Taurine 
Porcine 
Ovine 
Păsări

1957 1967

1687 009 14 500 000 lei
640 000 16 500 000 lei

1 851 645 18 325 146 lei

8 820
12 1030
72 3 200
__ 1500

Acum zece-cinsprezece ard, 
cooperatori ca acei pomeniți în 
aceste însemnări de abia depă
șeau perioada de argăție, de să
răcie lucie. Astăzi nu mai miră 
pe nimeni că ei au devenit cu 
adevărat bogați, hogați din toate 
punctele de vedere.

— Greutatea cea mare — 
mărturisește Traian Andea — a 
fost înrădăcinarea unei tradiții noi 
de cultivare a pămîntului (con
comitent cu cea veche). Pentru 
a o impune însă ne-au trebuit ca
dre, cadre crescute din mijlocul 
familiei unite a comunei noastre. 
Am crescut și cadre, de aci din 
vatră.

Tineri ca Ion Bota, tehnician 
veterinar, brigadierul zootehnic 
Gheorghe Siclovan, inginerul a- 
gronom Mager Petru și mulți, 
foarte mulți alții.

— Trebuie să cunoști pămîn
tul ca pe tine însuți, dacă vrei 
să-ți dea tot, reflectează briga
dierul Petru Ardeuan. Acum zece 
ani am încercat să scăpăm de să
răcie, încereînd să facem grădi- 
nărie. Am dat faliment. Ne lip
seau specialiștii, cunoscătorii. Om 
fi fost noi țărani „neaoși" dar asta 
nu era deajuns. Acum avem spe
cialiștii noștri, crescuți dintre noi. 
Cine ar fi crezut acum zece ani 
că vom ajunge vestiți prin roșiile 
pe care le cultivăm aici, la Ma
cea ? Am investit atunci zece lei 
și am scos unul. Adică lucram cu 
pierderi planificate. Azi investim 
un leu și scoatem zece. Loturile 
noastre de grădinărie lucrate „ca

la carte" ne-au adus anul trecut 
aproape 9 000 000 lei venituri, ne 
mai pomenind de faptul că, nu
mai din loturile personale, mă- 
cenii au cîștigat circa 4 000 000 
lei. E răsplata pămîntului pentru 
că pregătindu-ne, avîndu-i alături 
pe specialiști am reușit să-l cu
noaștem și să-l gospodărim mai 
bine.

M-am despărțit de cooperatorii 
din Macea bucuros de succesele 
lor dar și oarecum melancolic, 
gîndindu-mă la rîndurile acelea 
de demult scrise cu naivitatea 
specifică oricărui început:

...,,Dacă-l întrebi pe oricine din 
Macea cum merg muncile de pri
măvară..."

Cine ar trebui 
să fie penalizat 

pentru 
penalizări?

niere din Petrila, Aninoasa și Lo- 
nea aceste cheltuieli s-au ridicat, 
în ianuarie, la peste 42 000 de 
Iei.

Anulările de vagoane se fac din 
„lipsă de producție", adică dato
rită neritmicității producției, de
terminată și ea de nepregătirea 
corespunzătoare a fronturilor de 
lucru, de numărul mare al absen

țelor etc. Numai după primele 
20 de zile ale lunii ianuarie, 
bunăoară, combinatul era sub 
plan cu 16 876 tone de cărbune 
— ceea ce a dus la anularea a 
circa 340 de vagoane. Este vorba, 
deci, de deficiențe interne în or
ganizarea muncii a căror înlătu
rare se cere grabnic efectuată.

Cheltuielile neproductive ale 
combinatului carbonifer au mai 
fost încărcate și de cei peste 
430 000 lei care reprezintă dobîn- 
zile plătite băncii pentru nemon- 
tarea la termenele planificate a 
utilajelor achiziționate, a căror 
valoare a fost în medie, în fie
care lună, de 14—15 milioane lei. 
O parte trebuiau montate de că
tre Trustul de construcții și mon
taje miniere (T.C.M.M.) dar lip
surile existente în activitatea a- 
cestuia au determinat rămînerea 
în restanță la sfîrșitul anului tre
cut a 47 de lucrări.

Mai există însă un aspect. 
T.G.M.M. nu montează decît 
utilajele de la suprafață. Lucrări
le din subteran — care reprezin
tă circa 2/3 din totalul investiții
lor — sînt efectuate de către sec
toarele de investiții ale exploată
rilor miniere. Or, aici au rămas 
nemontate cele mai multe utila
je : lanțuri elevatoare, pompe 
centrifugale pentru evacuarea 
apelor, echipament pentru stații
le de transformare, instalații de 
împins vagoneți etc. La Lupeni, 
valoarea lor a fost de 2 600 000 
de lei, iar la Vulcan, Lonea și 
Dîlja de 1 100 000 de lei.

Dacă pentru unele din ele com
binatul poate găsi justificări, în 
nici un caz acest lucru nu poate 
să-1 facă Ministerul Minelor care 
nici pînă acum n-a rezolvat o si
tuație cu totul anormală, care 
provoacă celor de aici multe greu
tăți. Despre ce este vorba ? Pen
tru un număr redus de utilaje, 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini dă repartiții tri
mestriale ; cele mai multe repar
tiții le dă însă anual, nespecifi- 
cînd trimestrul în care acestea 
trebuie să fie livrate, iăsîndu-se

astfel totul pe seama înțelegerii 
dintre beneficiar și furnizor, în
țelegere care, de cele mai multe 
ori, nu se realizează. O vreme, 
între aceștia doi se poartă un 
adevărat „război" în care inter
vine, aproape întotdeauna, și Ar
bitrajul de Stat. Un exemplu. 
Stația de ventilatoare — suitor 
de aeraj — Lonea-1 trebuia să 
fie dată în funcțiune la 31 decem
brie 1966. Pentru a se respecta 
acest termen, montarea utilajelor 
trebuia să înceapă la 30 octombrie. 
In timp util, au fost achiziționa
te utilaje în valoare de 263 000 
de lei. Celelalte — pînă la dife
rența de 535 000 de lei — n-au 
prjtut fi însă procurate. Livrarea 
a două motoare electrice de 250 
kW, de pildă, destinate acționării 
ventilatoarelor, a fost stabilită să 
se facă de către „Electroputere" 
Craiova, nu la 30 octombrie cum 
cerea contractul; ci la 31 decem
brie, adică în ziua cînd stația tre
buia să fie dată în funcțiune. 
Problema a ajuns, evident, la Ar
bitrajul de Stat din Craiova, care 
prin hotărîrea nr. 1383 din 5 iulie 
1966 stabilește (după ce crite
rii ?!) o altă dată de livrare : 15 
decembrie (!!!) între timp com
binatul a plătit penalizări în va
loare de 263 000 de lei pentru 
utilajele achiziționate, dar din 
lipsa celorlalte, nemontate.

Exemple de acest gen se pot 
da mult mai multe. Ar fi utilă, 
credem, organizarea unei întâlniri 
la nivelul celor două ministere, 
în cadrul căreia, să fie rezolvată 
această problemă pentru ca între 
termenul de punere în funcțiune 
a lucrărilor și termenul de achizi
ționare a utilajelor să nu mai 
existe necorelări.

Se poate constata că „fatalita
tea" cheltuielilor neproductive la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului are cauze deloc fatale. 
Sarcinile trasate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966 
obligă la îndepărtarea lor. Con
ducerea combinatului, a Ministe
rului Minelor, trebuie să rezolve 
neîntîrziat anomaliile semnalate.

DACII — cinemascop
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

DRAGA BRIGITTE
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21), Feroviar (orele 8; 10,30; 
13,15; 15,45; 18,30; 21,15), Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Victoria

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21),
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20.30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Festival (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14; 
16,15; 18.30; 20.45).

DOAMNA CU CĂȚELUL 
rulează la Central (orele 
8.45; 11,45; 14,45; 17,45; 21).

INTRE DOI
rulează la Union (orele 15,30|
20.30) .

MOSHI, MOSHI — ALO, JA
PONIA

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30).

CAMPIONII EUROPEI — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 —
COMOARA DIN PANAGIU- 
RIȘTE — VREAU SA ȘTIU 
TOT NR. 47 — BOMBOANE 
MUZICALE

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

ZORBA GRECUL
rulează la Dacia (orele 8.44i 
14,30 în continuare 1T.30-*
20.30) .

brntis Funfs tn 
..Jandarmul din Saint-TropwP

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
19).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

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

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Miorița (orele 10; 
12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30).

UN MARTOR IN ORAȘ 
rulează la Munca (orele 16; 

_ 18,15; 20,30).
• NU SINT DEMN DE TINE 

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

NOTRE-DAME DE PARIS — 
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19; 20,45).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Colentina (orele 
15,40: 17,45; 20).

OGLINDA CU DOUA FEȚE 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30), Volga (orele 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30: 18.45).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Progresul (orele 
10; 15.30; 18: 20,30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

Atenție, 
adolescenții...

(Urmare din pag. I)

la elementară, școala de 
muzică) a fost astfel victi
ma unei dureroase drame. 
Părintele nefericit (di
mensiunile șocului simțit 
sînt ușor de bănuit) vizi- 
tîndu-nc la redacție a În
cercat să ne lămurească 
împrejurările escapadei 
amintite, a încercat să ne 
limpezească vinovăția ex
clusivă a unor oameni ai 
străzii remarcabili prin 
grosolănia și egoismul 
brutal. Dar dincolo de 
adevărul acestei observa
ții nu ne-a fost greu să 
descifrăm eforturile de 
disculpare a propriei sale 
responsabilități. Vina pa
re aparent absentă. In 
definitiv copilul a avut tot 
ce i-a trebuit traiului si 
cultivării unor virtuți spi
rituale. Ce i-o fi lipsit ? 
— se Întreba părintele. 
Intr-adevăr. discutând 
contabiliceste. nimic. O 
anchetă făcută cu mai 
mulți părinți evidenția 
sectoarele grijii metale 
pentru copii, ca fiind încă 
descoperită. Mai ales Ia 
vîrstă adolescenței, părin
ții ignoră și impun — în 
plus — ignoranța adoles
cenților. în fața adevăru
rilor și frămîntăriior rea
le ale acestora. Oare nu 
și aici trebuie căutată 
sursa traumelor suferite 
de adolescenta despre 
care am scris altundeva ?
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R. D. Vietnam

Noi bombardamente americane
asupra regiunilor populate

Liban
Ciocniri violente

intre
fi

polifie 
elevi

avut loc înLuni au 
principalele trei orașe din 
sudul Libanului — Saida, 
Tyr și Nabatieh — mani
festații ale elevilor din șco
lile de stat. Ciocniri vio
lente au avut loc în orașul 
Tyr, unde elemente neiden
tificate au deschis focul 
asupra unităților de poliție 
care încercau să împrăștie 
pe manifestanți. O persoa
nă a fost omorîtă, iar alte 
opt rănite.

Se relatează că situația 
a devenit extrem de în
cordată, ceea ce a deter
minat guvernul să ia mă
suri de prevenire a repetă
rii incidentelor, trimițind 
întăriri pentru asigurarea 
ordinii.

Agitația care a cuprins 
cercurile studențești și ale 
elevilor în ultimele zile 
se datorește hotărîrîi Mi
nisterului Instrucțiunii Pu
blice de a mări taxele 
pentru examenele de ad
mitere.

HANOI 14 (.Agerpres). — La 
Haifong a fost dată publicității 
o declarație a delegației Comi
siei internaționale pentru inves
tigarea crimelor de război comise 
de S.U.A. în Vietnam, ai cărei 
membrii s-au deplasat în acest 
port nord-vietnamez, pentru a 
vedea, la fața locului, consecin
țele bombardamentelor întreprin
se de aviația americană în zilele 
de 10 și 11 martie. Din conclu
ziile notate de membrii delegației 
reiese că aceste bombardamente 
s-au soldat cu victime omenești 
și cu numeroase pagube mate
riale, provocate atît în orașul 
Haifong cît și în împrejurimile 
sale. Nici unul dintre locurile

„Consiliul
de război1'
din Guam

bombardate nu se afla în vecină
tatea vreunui obiectiv militar — 
se spune în concluzii. Dimpo
trivă, printre acestea s-au aflat 
o școală, un templu budist, case, 
dintre care unele situate chiar în 
centrul orașului, și unul din faru
rile portului, ceea ce a creat 
dificultăți navigației în zona 
Haifongului. Zilele de 10 și 11 
martie — se arată în continuare 
în concluziile amintite — au 
marcat un nou pas făcut pe calea 
escaladării războiului aerian îm
potriva R.D. Vietnam, fapt dove
dit de natura obiectivelor bom
bardate și de utilizarea unui nou 
tip de arme, constînd din rache
te a căror încărcătură este alcă
tuită dintr-un mare număr de 
cuburi din oțel cu muchiile ascu
țite. Acestea — se precizează mai 
departe — nu cauzează avarii 
bunurilor materiale, dar mutilea
ză corpul omenesc în măsură 
mult mai mare decît schijele 
bombelor clasice.

In încheierea declarației, 
arată că utilizarea unor astfel 
metode constituie mijloace
intimidare și terorizare a popu
lației civile a R.D. Vietnam.

Anglia
Demonstrații 
studențești 
la Londra

Sute de studenți ai Uni
versității din Londra au 
ocupat, începînd de luni, 
sediul Institutului de ști
ințe economice, pentru a 
protesta împotriva exma
triculării, de către recto
rat, a doi dintre liderii lor, 
care au participat la o de
monstrație studențească ce 
a avut loc Ia sfîrșitul lui 
ianuarie. Studenții au 
anunțat că nu vor părăsi 
sediul Institutului pînă 
cînd rectoratul nu va re
nunța la măsurile aminti
te.

„Consiliul de război" ■— cum 
este denumit de agenția 
J RANCE PRESSE — convocat 
de președintele Johnson în 
Insula Guam, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, este considerat în 
cercurile oficiale americane ca 
fiind de cea mai mare impor
tanță, el urmărind intensificarea 
acțiunilor de război împotriva 
Vietnamului de nord. Agenția, 
citind surse competente, mențio
nează că se așteaptă ca genera
lul William Westmoreland să 
primească puteri excepționale în 
vederea operațiunilor militare 
din Asia de sud-est. Conferința 
din Insula Guam nu a făcut 
pînă în prezent obiectul vreunui 
comentariu oficial, dar în cercu
rile politice competente se apre
ciază că în virtutea unei serii de 
hotărîri care au fost luate, rolul 
generalului Westmoreland s-ar 
putea compara cu al generalului 
Eisenhower în Europa, în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, sau cu al generalului 
McArthur în Pacific.

se 
de 
de

Venezuela
Cursurile au fost

reluate

Ca urmare a măsurilor 
adoptate de către Consi
liul universității din Ca
racas, luni au fost reluate 
cursurile universitare. Ast
fel, 26 000 de studenți iși 
vor relua activitatea în
treruptă la 24 februarie. 
Cursurile au fost suspen
date la 14 decembrie ca 
urmare a ocupării de către 
poliție a clădirii universi
tății, după suspendarea 
parțială a garanțiilor con
stituționale de către gu
vern. Ele au fost reluate 
la 20 februarie dar, în 
urma incidentelor surve
nite în interiorul universi
tății, au fost din nou în
trerupte la 24 februarie.

Super-televiziunea

încordare
în Nigeria

tncordarea se menține 
în Nigeria, unde guver
natorul militar al pro
vinciei orientale, lt. col. 
Ojukwu a amenințat că 
-proyincia sa se va des
părți de restul țării, dacă 
acordurile de la Aburi 
nu vor intra în vigoare 
începînd de la 31 martie.

Pe de altă parte, se știe că în 
comunicatul final dat publicității 
la încheierea reuniunii guvernato
rilor militari nigerieni de la Be
nin, se preciza că acordurile de 
la Aburi nu vor fi aplicate decît 
parțial și că în acest sens va apa
re în curînd un decret în legă
tură cu punerea în aplicare a ho- 
tărîrilor luate la Benin pe întreg 
teritoriul Nigeriei.

De asemenea, șeful guvernu
lui central de la Lagos, lt. col. 
Gowon, a avertizat autoritățile 
Nigeriei orientale împotriva ori
cărei secesiuni, subliniind în spe
cial faptul că guvernul federal nu 
va ezita să recurgă la forță dacă 
cineva va încerca să producă dez
membrarea țării.

Lt. col. Gowon, a cerut 
tuturor guvernelor străine să se 
abțină de la a încuraja în orice 
fel o mișcare separatistă.

Buletinul de știri al Casei Albe vor
bește de pe acum de pregătirile pentru 
turneul pe care președintele Johnson 
îl va întreprinde la mijlocul lui aprilie 
în America Latină cu prilejul conferin
ței inter-americane la nivel înalt de la 
Punta del Este. James Reston constată 
în paginile lui Washington Post : „To
tul lasă să se înțeleagă că el (președin
tele n.n.) dorește ca vizita pe continen
tul sud-american să fie un fel de voiaj 
triumfal, prestigios".

Va fi oare chiar atît de triumfal tur
neul proiectat ? Asemenea întrebare se 
pune de Ia sine în lumina reacțiilor 
latino-americane ca urmare a Confe
rinței ministeriale a Organizației Sta
telor Americane încheiată recent la 
Buenos Aires. Cu o întârziere, prin ea 
însăși semnificativă, secretarul Depar
tamentului de stat american Rusk s-a 
străduit la conferința Iui de presă de 
joia trecută, să prezinte în culori tran
dafirii „armonia" și „remarcabila iden
titate de obiective" la care s-a ajuns 
în întâlnirea cu colegii lui sud-ameri- 
cani in capitala argentiniană. Nimic nu 
indică însă că o asemenea concluzie ar 
fi împărtășită de cercurile politice din 
țările latino-americane care au partici
pat la reuniunea de la Buenos Aires. 
In ochii lor — așa cum remarcă majo
ritatea observatorilor in coloanele celor 
mai influente ziare sud-americane — e- 
venimentul esențial al acestei reuniuni a 
constat tocmai în „manifestarea netă 
a unor divergențe fundamentale între 
Statele Unite și majoritatea latino-ame- 
ricanilor, în acțiunea conjugată a unui 
adevărat front sud-american pentru 
slăbirea dominației nord-americane" 
(ziarul Uruguayan „EL MUNDO"). Evi-

dent, dominanta sesiunii ministeriale 
a O.S.A. a fost dezbaterea și hotărirea 
luată in privința unui punct esențial 
al ordinei de zi, punctul de inspirație 
nord americană in legătură cu „crearea 
unui organism militar permanent inter- 
american". E vorba, in fapt, de vechiul 
spectru al forțelor militare inter-ame-

ricane pe care Departamentul de stat 
îl agită la toate consultările multilate
rale și bilaterale din ultimul deceniu 
la sud de Rio Grande. A devenit mai 
mult 
făcut 
care 
forțe 
cane „de intervenție'* care să acționeze, 
în ultimă instanță, ca un instrument

decît evident că Washingtonul a 
un obiect principal din proiectul 
tinde să impună crearea unor 
armate permanente inter-ameri-

al presiunilor șl dominației nord-ame
ricane în America Latină. Insistența 
Statelor Unite de a obține cauțiunea 
O.S.A. pentru aceste proiecte s-a lovit 
de rezistența multora din țările latino - 
americane și de reticențele altora. Nici
odată însă opoziția aceasta n-a fost atît 
de marcată, largă și închegată ca la 
reuniunea ministerială recentă de la 
Buenos Aires. Majoritatea țărilor la
tino-americane (11) s-au pronunțat ca
tegoric împotriva proiectului „forțelor 
permanente". S-a impus scoaterea aces
tui punct de pe ordinea de zi a întâlnirii 
la nivel înalt programată în frumoasa 
stațiune Uruguayans. In schimb a fost 
adoptată o agendă care cuprinde tocmai 
acele puncte pe care Washingtonul s-a 
străduit ani de zile să le mențină pe 
planul al doilea. Adică, în esență, pro
blemele cooperării economice sau, mai 
exact spus, doleanțele latino-america- 
nilor de a așeza pe baze echitabile 
schimburile economice cu Statele Unite.

Dacă este prea devreme pentru a 
conchide că faimosul proiect al „forțe
lor permanente inter-americane" e pe 
punctul de a fi înmormîntat, reuniunea 
de la Buenos Aires rămîne ca o mani
festare puternică a unui front comun 
al majorității țărilor latino-americane 
în apărarea intereselor naționale împo
triva presiunilor „marelui vecin de 
nord". Aceasta este starea de spirit, 
aceasta este optica prin care este privit 
momentul în mai toate capitalele sud- 
americane.

Așa stând lucrurile, s-ar părea că 
turneul președintelui american Ia sud 
de Rio Grande nu va fi atât de triumfal 
cum o doresc unii Ia Washington.

EM. RUCĂR
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R. P. UNGARA. — Cons
trucții noi la Budapesta

Sesiunea

japonez

totodată,

ultimă oră

Dificultățile
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printr-un 
era cit

din urmă, 
s-au minu-

în cinci ani, 
în care econo- 
insulei să 
reprofila.

Uniunea radiofonică europea
nă și Organizația internațională 
de radiodifuziune și televiziune, 
au semnat luni un contract cu 
Comitetul de organizare al celei 
de-a 19-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară din 1968 prin 
care capătă dreptul de a asigu
ra retransmisia prin radio și te
leviziune a întrecerilor sportive 
de la Ciudad de Mexico. Trans
misiile vor fi asigurate de Sta
tele Unite prin intermediul ce
lor doi sateliți de telcomunicații 
aflați pe o orbită staționară dea
supra Oceanului Atlantic și a 
patru stații de recepție instalate 
în Anglia, Franța, Italia și Re- 
?ublica Federală a Germaniei, 
ntrecerile olimpice vor fi ur

mărite în Europa de aproxima
tiv 250 milioane de telespecta
tori din 23 de țări.

Succesele 
patrioților 
guineezi

• Acord de
I
iia snrșitui caruia se araiau ioart 

țumiți. Militarii britanici stăteau 
jele în spate, gata de nlecare. ;

9 sforțări au întreprin 
britanică, retragerea 
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', forțele patriotice se află ■ 
permanentă ofensivă. * 
prezent, peste jumătate “

: trăieș- ■ 
din în- ■ 
Cabrai, ®

ub controlul forțelor pa- ■ 
Ocupația portugheză se I 

doar la unele centre ■

In accepția omului, lumina a reprezentat întotdeauna un simbol 
al cunoașterii, al orizonturilor nesfîrșite ale spiritului uman. Cu
ceririle tehnicii par să facă posibilă folosirea luminii, la propriu, 
ca un excelent instrument de cunoaștere. Mai precis, diferite in
formații de ultimă oră din Franța, Statele Unite și Japonia rela
tează despre succesele înregistrate în experimentarea utilizării 
radiațiilor luminoase ca... vehicol de informare. E vorba, în fapt, 
de transmiterea sunetului și imaginii folosindu-se nu undele radio
fonice ci luminoase care, nu sînt altceva decît o radiație electro
magnetică.

De-a dreptul remarcabile sînt, în acest domeniu, rezultatele ob
ținute în laboratoarele de electronică și fizică aplicată ale univer
sității parisiene prin utilizarea așa-numitului „efect Pockels". Efec
tul Pockels se produce în unele cristale, mai ales în fosfatul diacid 
de potasiu, sub influența unui cimp electric. Indicele de refracție 
al cristalului se schimbă și se pot obține, astfel modulatori de lu
mină care funcționează la frecvențe enorme (pînă la 900 mega- 
herzi). S-a ajuns, în felul acesta, să se transmită imagini excelente 
la distanțe de ordinul a 12 kilometri. Bineînțeles, e vorba doar de 
un început. In presa americană, specialiști de la Institutul tehno
logic din Massachussets, au relevat că, pornindu-se de la aplicarea 
„efectului Pockels" e posibilă, și relativ simplă, perfecționarea uti
lizării tehnice a modulărilor binare astfel îneît distanța transmi
siilor să crească enorm. Asociate surselor de înaltă luminiscență, 
cum e de exemplu, laserul cu argon ionizat, dispozitivele care 
folosesc „efectul Pockels" ar putea asigura transmisii cu mare ca
pacitate informațională (una sau mai multe canale de televiziune) 
la distanțe de mai multe sute de mii de kilometri. Sensibilitatea 
legăturilor optice la absorbția cețurilor și agitația atmosferică pare 
să’limiteze acest tip de transmisiuni la legături spațiale între ra
chete, sateliți și stații terestre situate la mare altitudine (2 000- - 
3 000 metri). Savanți americani și japonezi afirmă însă că în nu
mai cîțiva ani o legătură video cu alte planete prin intermediul 
luminii ca undă purtătoare va fi fapt. împlinit.

Toate acestea sînt genul de realizări pe care romanele științi- 
fico-fantastice le plusau, obișnuit cel mai devreme în anul 2500. 
Tehnica avansează însă mai repede.

E. R.

Amilcar Cabrai, secretar 
neral al Partidului african al 
dependenței din Guineea Portu
gheză și Insulele Capului Verde, 
a prezentat cu prilejul unei vi
zite la Alger un amplu tablou al 
luptei de eliberare națională și 
al succeselor obținute de patrio- 
ții din Guineea Portugheză. E- 
tapa actuală a luptei de elibe
rare, a spus vorbitorul, se carac
terizează în prezent printr-o 
schimbare progresivă a situației 
pe cele două fronturi în favoa
rea patrioților. In timp ce for
țele colonialiste sînt obligate, 
sub presiunea atacurilor tot mai 
frecvente, să ocupe poziții de
fensive, forțele patriotice se află 
într-o i

In prezent, 
din teritoriul țării în care trăieș
te aproximativ 50 la sută i 
treaga populație, a spus Cabrai, 
se află sub controlul forțelor pa. 
triotice. C 
limitează doar ____ —___
urbane. Trupele colonialiste por- H 
tugheze sînt concentrate de mai I* 
multe luni în cazărmi și ocupă *- 
poziții întărite, intensificînd ■ 
bombardamentele și mitraliind a 
populația pașnică. Obiectivul lor 
principal este în prezent distru
gerea culturilor de cereale și a 
șeptelului.

Intensificarea luptei de elibe- 
• rare națională din Guineea Por

tugheză și Insulele Capului 
Verde are un aspect triplu: pe 
plan politic cucerirea indepen
denței, pe plan militar apărarea 
ei, iar în domeniul economic re
construirea țării.

Cîteva personalități din Malta, în frunte 
cu însuși primul ministru maltez Borg Oli
vier, au întreprins un pelerinaj la Londra 
la sfîrșitul căruia se arătau foarte nemul- 

i cu rani
țele în spate, gata de plecare, și oricîte 
sforțări au întreprins maltezii în capitala 

i nu putuse fi contra
mandată. Și ce se va face Malta fără baza 
militară engleză ? Iată problema care 
preocupa guvernul insulei și în bună mă
sură, pe observatori.

Aceștia 
după ce 
nat și răsminunat de 
„paradoxul maltez"
— adică de faptul că 
retragerea unei baze 
militare străine în loc 
să provoace bucu
rie iscă, dimpotrivă, 
îngrijorare și mînie
— au sfîrșit prin a 
conveni că nu e vor
ba de nici un para
dox. Criza malteză a- 
pare ca o consecință 
firească a politicii 
promovate de guver
nul Olivier, aceea de 
legare a destinelor 
țării de existența u- 
nei baze militare 
străine. In acest caz, 
dacă baza dispare, 
economia fondată pe 
ea, ajunge, în mod o- 
biigatoriu, la 
ghie. Acesta e 
Maltei.

Conducătorii
La Valetta s-au tre
zit, imediat după a-

I
I
I
!
I probarea Cărții Albe 

britanice a apărării,

anan- 
cazul

complet descoperiți. 
Ei au ripostat, fireș
te, cu tărie aruneînd 
întreaga răspundere 
asupra Londrei. Gu
vernul britanic a fost 
acuzat că „a violat 
în mod fundamental 
Acordul de apărare 
dintre cele două 
țări", și ca atare, 
Malta ar putea trece 
la represalii.

Ce putea aduce 
pentru economia

malteză retragerea 
precipitată a bazei ? 
In primul rînd o scă
dere pronunțată a 
venitului național și, 
în al doilea rînd, o 
importantă creștere 
a șomajului. Aceasta 
ar fi făcut ca rapor
tul dintre populația 
activă și totalul popu
lației să se modifice 
iarăși. Se știe că ac
tualul raport este de 
1 la 3, adică lucrează 
doar un sfert din cei 
330 000 de locuitori 
ai țării. (Un ziar lon-

donez, dorind să 
sublinieze că situația 
este mai grea decît în 
alte țâri, scrie că 
„muncitorul maltez 
suportă în medie alți 
trei maltezi". Unii co
mentatori au preluat 
această formulă și au 
vehiculat-o cu o așa 
nestăvilită mirare, ca 
și cum ar fi fost de la 
sine înțeles că orice 
maltez apt de muncă 
trebuie să se ocupe 
exclusiv de propria 
sa întreținere, iar co
piii să-i dea de su
flet, ori să-i pună 
să-și cîștige, încă 
fașă, existența), 
general pentru 
treaga economie
prevedea o stagnare.

Pelerinajul la Lon
dra părea să nu fie 
decît un intermezzo. 
După mai mult de 
10 zile de întrevederi 
și discuții, încercarea 
de aplanare a con
flictului 
compromis
pe-aci să eșueze în 
chip desăvîrșit. Dar, 
în ultimul moment, 
Borg Olivier și.a a- 
mînat plecarea din 
Londra, și atunci cu
riozitatea a crescut 
Ia maximum.

Se știe că maltezii 
amenințaseră cu ex
pulzarea, 
zați sau 
britanicii 
în insulă 
Și cu golul maltezii

nu prea aveau ce să 
facă. La rîndul lor, 
nici britanicii, prinși 
în atîtea alte certuri, 
n-ar fi fost chiar așa 
bucuroși de un nou 
scandal cu prelungi
re. De aceea un com
promis în perioada 
următoare nu părea, 
totuși, exclus.

Cum s-a și întîm- 
plat. Cu o viteză pro
porțională doar cu 
tergiversările de pi- 
nă atunci, compro
misul a fost realizat. 
Maltezii au acceptat 
retragerea, iar brita
nicii au acceptat ca 
aceasta să fie eșalo
nată 
timp 
mia 
poată 
glia a oferit, de ase
menea, compensații 
în valoare de 3 mili
oane de lire.

Cu aceasta, actuala 
etapă a crizei a luat 
sfîrșit. Dar, avînd în 
vedere nemulțumiri
le populației din Mal
ta și atitudinea par
tidului din opoziție, 
nu este de așteptat 
ca înțelegerea de 
ultimă oră de la Lon
dra să constituie ul
timul cuvînt în dife
rendul anglo-maltez.

TOKIO 14 (Agerpres).
Tokio au început astazi luc yile 
Parlamentului japonez, cu^sa- 
crate examinării principalelor 
probleme ale politicii interne și 
externe a noului guvern format 
de premierul Sato în urma ale
gerilor din ianuarie a. c. La fes
tivitatea de deschidere a lucră
rilor parlamentului a luat parte 
împăratul Hirohito. Primul mi
nistru, Eisaku Sato, și Takeo 
Miki, ministrul afacerilor ex
terne, vor rosti cuvîntări în fața 
deputaților celor două Camere, 
Deputății vor asculta, 
cuvântările rostite de ministrul 
de finanțe și de directorul Bi
roului de planificare economică, 
în care vor fi expuse îndeosebi 
noile măsuri preconizate de gu
vernul Sato în domeniul econo
mic. După părerea observatori
lor politici, proiectul noului 
get al Japoniei pe exercițidt'’- 
rianciar 1967 va da naștere X 
discuții aprinse. Partidele 
poziție din parlament, îndeosebi 
Partidul socialist consideră că 
noul buget, care se cifrează la 
suma de aproximativ 5 trilioane 
yeni, creează pericolul unei in
flații în țară. Deputății opoziției 
se pronunță în același timp îm- 

-ptrtriva intenției guvernului de a 
aproba în cadrul acestei sesiuni 
alocațiile afectate planului de in
tensificare a înarmării în valoare 
de circa 2,5 trilioane yeni.

Comitetul consultativ al Comu
nității Europene a Cărbunelui și 
Oțelului s-a întrunit la Luxem
burg pentru a analiza planurile 
de producție a cărbunelui și oțe
lului, pentru cel de-al doilea tri
mestru al anului în curs, elabora
te de Înalta Autoritate. Luind cu- 
vîntul cu acest prilej, Fritz Hell
wig, membru al Înaltei Autorități 
a reînnoit recomandările sale de 
„moderare" și „prudență" în ceea 
ce privește producția de oțel a 
„celor șase". El s-a pronunțat 
pentru reducerea masivă a 
producției de cărbune in toate 
țările comunității, și totodată, 
și-a exprimat îngrijorarea 
față de uriașele stocuri de căr
bune ale comunității și față 
de lipsa de perspectivă a desfa
cerii acestora.ION D. GOIAde la

Bosforului, la Istanbul
Dar, expul- 
neexpulzați 
ar fi lăsat 
același gol.

TURCIA. — Pe malul

șo-

1 HANȚA. Imagine din Paris

Ga- 
ex-

• ZIARUL spaniol „Hoja del 
Lunes" informează că la un an
ticar din Madrid au fost desco
perite 15 gravuri ale celebrului 
pictor flamand Rembrandt.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Seinteii", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scîntell".

Anticarul
• LUNI DIMINEAȚĂ au ieșit 

la suprafață, după 27 de zile 
petrecute în condiții de viață 
subterană, doi dintre cei opt 
membri ai expediției de speo- 
logi unguri, care, după cum s-a 
mai anunțat, au început explo
rarea unei peșteri aflate în a- 
propiere de Budapesta. Supuși 
de îndată unui riguros control 
medical, s-a constatat că ambii 
sînt perfect sănătoși și că au 
căpătat chiar cîteva kilograme 
în plus la greutate. Cei doi 
speologi sînt în posesia cîtorva 
clișee fotografice executate în 
culori sau în alb-negru privind 
aspectele mai interesante ale 
expediției. Ei au declarat că cei
lalți membrii ai expediției sînt 
pe cale să termine un film pen
tru televiziune, lucrat în pește
ra amintită. Aceștia urmează să 
iasă la suprafață la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni.

• LA VARȘOVIA 
marți dimineața într-o vizită 
oficială Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, și Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Ochab, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone și alți 
conducători de partid și de stat.

îl oferit nouă 
dolari pentru fiecare din aceste 
opere de artă, două fiind chiar 
semnate. Potrivit ziarului amin
tit, autenticitatea gravurilor a 
fost certificată de experți spa
nioli, dar aceste opere vor fi tri
mise în curînd la „Național 
llery“ din Londra pentru o 
pertiză suplimentară.

• RAMON CUMMINGS, 
ferul de taxi din Dallas, care a 
declarat că la începutul anului 
1963 a transportat pe Lee Os
wald, asasinul presupus al fos
tului președinte John Kennedy, 
la cabaretul lui Jack Ruby, a 
fost amenințat cu moartea. După 
cum a spus el ziariștilor, Ia so
sirea pe aeroportul din New Or
leans, împreună cu avocatul 
Frank Wright, pe care l-a anga
jat din momentul dezvăluirii

sale, a primit trei telefoane prin 
care îl amenința că va fi omorît. 
Cummings va apare pentru a 
depune mărturii în fața procu
rorului districtual din New Or
leans.

• O PUTERNICA furtună s-a 
abătut asupra Franței pricinu
ind pagube materiale importan
te. în mai multe departamente, 
copacii doborîți de furtună au 
blocat căile rutiere. Vîntul a în
registrat o viteză record pentru 
Franța, de 146 km pe oră. O fur
tună similară a avut loc în anul 
1952. cînd viteza vîntului a atins 
130 km pe oră. Furtuna s-a abă
tut și asupra Republicii Fede
rale a Germaniei, provocînd pa
gube materiale, mai ales în lan
durile Bavaria și Baden-Wiir- 
temberg. Viteza vîntului a atins 
200 km pe oră.
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