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Dintre toate mijloacele de transmitere a cul
turii de masă radioul și televiziunea ocupă unul 
dintre primele locuri cu atît mai mult cu cit 
au posibilitatea de a umple o mare parte a 
timpului liber al fiecăruia dintre noi..Artresîn- 
du-ne unui număr de peste 300 de tineri, aproa
pe 90 la sută ne-au declarat că dedică televizo
rului și radioului cel puțin două ore zilnic (nu 
numai 14—15 ore săptăminal !>, ceea ce în
trece cu mult timpul afectat cinematografului, 
teatrului casei de cultură etc., etc. • Statistica 
fiind elocventă, ne-am pus alte întrebări, pe 
care le socotim tot așa de importante. In ce 
măsură acest timp devine, în mod practic util 
pentru procesul cducativ-instructiv al tinerilor ? 
De ce depinde aceasta ? Și, în general, ce co
respondențe există între preocupările ascultă
torilor de radio sau ale telespectatorilor și ceea 
ce li se oferă — calitativ sau prin aria de pro
bleme cuprinsă ?

Iată ce arată in acest sens o statistică a „pre
ferințelor" :

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CUM SPORIM

..CARATELE"

METALULUI ?

Tinărul proiectant Petre 
Mogoș de la serviciul pro- 
iectare-investiții al uzinei 
,,Steagul roșu" Brașov, a 
primit pentru a treia oară 
insigna de fruntaș în pro
ducție. In domeniul meca
nizării secțiilor producti
ve, el a elaborat proiecte 
de lucrări a căror soluție 
tehnică a adus importante 
economii de metal șl 

manoperă

Foto : O. PLEC AN

a) Teleenciclopedie
b) Magazin duminical
c) Filmele seriale :

Sf in tul
Baronul

2. IiA RADIO

MĂRIND EFICIENTA

a) De toate pentru toți
b) Melodia preferată
c) Cine știe, ciștigă !

Emisiunile pentru 
tineret, atît la radio, 
cît și la televiziune, se 
situează, în general, pe 
locurile 6—7, în or
dinea preferințelor.

Doar 35 la sută din
tre tinerii cercetați ur
măresc, mai ales, emi
siunile pentru ei.

Se naște, firesc, în
trebarea :

Cunosc toți tinerii 
existența emisiunilor 
special adresate lor ?

Răspunsul este afirma
tiv :

I. Televizor — Clu
bul tinereții, 95 la 
sută.

II. Radio : — 1. Sea
ră pentru tineret, 90 
la sută; 2. Gaudea-
mus, 90 la sută ; 3. 
Colegj de liceu, 90 la 
sută.

ILEANA DINICĂ

'(Continuare în 
pag. a H-a)

proiectări;
Referindu-se la însemnatele rezerve de eco

nomisire și valorificare a metalului existente 
in proiectare, tovarășul ing. PETRE RAȚA, 
constructor șef la Uzina „1 Mai" Ploiești, 
propune :

• Obligativitatea pregătirii tehnologice a proiectan- 
ților • Creșterea competenței comisiilor de avizare 
• Revizuirea atentă a tehnologiilor existente • Sin
cronizarea tuturor acțiunilor de economisire a meta
lului • Admiterea, ca oportună, a ideii înființării 
unui centru de cercetări pentru construcții metalice.

PE
.TOATE 

LUNGIMILE
DE

UNDĂ
Noi capacități de producție
La întreprinderea minieră Bălan din regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară au început lucrările 
prevăzute pentru dublarea conductei de steril, 
care are o lungime-de aproape 4 km. Ele se înca
drează într-un complex de măsuri ce vor fi luate 
pentru ca în 1970 capacitatea de exploatare și 
preparare a întreprinderii să sporească cu 600 000 
tone minereu pe an.

Se măresc spațiile de producție și în alte sec
toare industriale din regiune. La „Metalotehnica" 
și la întreprinderea de utilaj pentru industria 
ușoară din Tg. Mureș sînt în curs de construcție 
noi hale industriale, care vor fi destinate produc
ției de utilaje și piese de schimb pentru industria 
textilă. Aceste spații vor tripla actuala capacitate 
de producție a fabricilor respective.

(Agerpres)

In uzina noastră se consumă 
anual peste 50 000 de tone de 
metal din care rezultă 11 000 
tone de șpan și circa 5 000 
tone de deșeuri. Aici se ridică 
probleme serioase de gospodă
rire : colectare, transport, de
pozitare, valorificare. O ședin
ță a consiliului tehnico-știin- 
țific din uzină a fost consa
crată numai problemelor pe 
care le ridică șpanul. Părerea 
mea a fost, și mi-o mențin, că 
„nu numai cum putem ma
nipula mai ușor șpanul" tre
buie să ne intereseze în pri
mul rînd (s-au propus fel de 
fel de soluții : retopire în uzi
nă, depozite mecanizate, insta
lații de presare și balotare etc., 
etc.) ci și cum putem reduce 
aceste pierderi importante 
pentru economia națională. In 
uzina noastră, materialele ocu
pă circa 65 la sută din struc
tura prețului de cost, ceea cc 
este foarte mult. Reducerea a.- 
cestui procent privește în egală 
măsură atît uzina cît și pe fur
nizorii de profile și echipament 
metalic. O rezervă importantă 
se află chiar 
concepție.

Voi începe 
Prin soluțiile 
se, proiectantul 
consumul de metal. Aici apare 
una din actualele carențe in 
activitatea proiectănților : .lip
sa pregătirii lor tehnologice. 
Nu spun că nu au idei. Dimpo
trivă. Dar se întîmplă să aș
tearnă pe hîrtie de calc cite o 
piesă care duce la scăderea 
inadmisibilă a coeficientului 
de utilizare a metalului. De 
ce ? Pentru că nu-și pun între
barea, sau. dacă și-o pun, nu 
găsesc răspunsul cel mai potri
vit. cum se va realiza din 
punct dc vedere tehnologic a- 
ceastă piesă, lată un exemplu. 
Institutul de proiectări și cer
cetări utilaj petrolier, din

în sectoarele de

cu proiectarea, 
constructive ale- 

influențează

București, (I.P.C.U.P.) a pro
iectat instalația hidraulică a 
unei pompe de noroi. In exe
cuție , datorită complicațiilor 
tehnologice se ajunge la un 
coeficient de utilizare a meta
lului sub 50 la sută. Cu alte 
cuvinte, 
folosită, 
de vreo 
ine. Nu 
rile de 
astfel de tehnologie. Așa ceva 
nu poate fi admis.

Se impune, ca o necesitate, 
pregătirea tehnologică obliga
torie a viitorilor proiectanți și 
această pregătire trebuie să în
ceapă încă din perioada sta
giului. Din păcate, în anul de 
stagiu, tinerii ingineri sînt un 
fel de „martori" ai producției 
și nu li se dă să facă nici o 
treabă mai serioasă, pe răs
punderea lor.

In al doilea rînd, proiectan
tul trebuie să asigure econo
mia de metal asigurind sa
tisfacerea procesului tehnolo
gic pentru care este destinat 
utilajul respectiv. Cu alte cu
vinte, proiectantul trebuie să 
aleagă o soluție care să asi
gure atît economicitatea cît și 
competitivitatea instalației. Ri
dic această problemă deoarece 
se mai 
pentru 
stalații 
zontal, 
metri.
Ministerul Petrolului — bene
ficiarul nostru intern — s-au 
gîndit că s-ar ușura munca oa
menilor pe șantier dacă înălți
mea caprei ar fi cu 1,5 metri 
mai mică. Dar aceasta duce la 
un unghi sub orizontală, nega
tiv. Proiectantul — I.P.C.U.P.

dintr-o tonă de metal 
rezultă doar o piesă 
450—470 de kilogra- 

niai vorbesc de riscu- 
rebut generate de o

înțimplă și invers. Iată, 
montaj, turla unei in- 

trebuia așezată ori- 
pe o capră de 4 

Unii tovarăși de a

(Continuare in pag. a Ul-a)

NOI MAȘINI AGRICOLE

Acum, în aceste 
zile de uluitoare Hncă 
deslănțutri ale pri- 
măverii, omul a- ' 
cesta îngrijește pămîntul 
cu toată hărnicia și price
perea sa de inginer agro
nom, săltind spre rod cîm- 
pia de lingă apa Oltului

Foto.- ION CUCU

Printre noile utilaje 
realizate de construc
torii de mașini agri
cole de la uzinele „Se
mănătoarea" din Ca
pitală se află o mașină 
de strivit furaje. Cu 
ea se strivesc lucerna, 
trifoiul, precum și alte 
furaje verzi, în scopul 
scurtării timpului de 
uscare și obținerii

unor furaje de calita
te. Noua mașină lu
crează în ;
cositoarea 
tractor și 
nată de Ia 
putere a acestuia prin 
intermediul unui ax 
eardanic.

Un alt agregat, rea-

agregat cu 
purtată pe 
este acț'o- 

priza de

Un alt agregat r 
lizat de curîncl de 
ceste uzine este ma

șina de încărcat paie 
și fin. Mașina execută 
încărcarea furajelor 
după grebla rotativă. 
Ea poate fi folosită și 
la lucrările de încăr
care a vrejurilor le
guminoase strînse în 
brazde, avînd o pro
ductivitate de 0,6 ha 
pe ora.

(Agerpres)

TONICE PENTRU
ACTIVITATEA

SANITARĂ TIMIȘOREANĂ

Uzinele Ploiești. Pla
toul general de asamblaj al in
stalațiilor de foraj. Aici se 
fac probele tehnologice ale 

unei noi instalații.
Foto : AGERPRES

•l

4 In definitiv cu ce ne-ar. 
deranja' omul de gumă ? De 
fumat nu fumează, dc băut' 
nu prea, ba, mai mult, e și 
un bun familist. Oare nu e 
bine să întîlnești oameni de 
guma, oare nu oamenii de 
gumă îți pot flata vanitatea ? 
E atît de simplu omul de gu
mă îneît und^-1 pui acolo 
mucegăiește.

— Am înțeles, să traiți, se 
va face, desigur, cum să nu, 
dv. aveți perfectamente drep
tate.

Și pleci convins că omul de 
gamă a priceput tot, că omul 
de guma va face, va drege... 
Și încă ceva ; pleci cu con
vingerea că cc ai spus e per
fect, fără dubii, ceva în felul 
unei capodopere.

devotament cunoștințele și talentul în slujba sănătății 
Peste tot se vădește mina de gospodar a celor ce al- 
conducerea spitalului și sprijinul comitetului cetă-

Peste 100 000 de locuitori intră în grija medicală a persona
lului de specialitate din spitalul clinic de adulți nr. 2 Timi
șoara. Teritoriul este divizat în 12 circumscripții medicale și 5 
rurale, incluzînd și 23 întreprinderi plus un serviciu S.M.S. 
Majoritatea celor aproape 200 de cadre superioare de aici își 
pun cu 
omului.
cătuiesc 
țenesc.

Spitalul nr. 2 avînd, de asemenea,-un profil de urgență, toate 
cezurile grave din Timișoara și împrejurimi sînt îndrumate la 
această unitate. Numeroase sînt situațiile cînd intervenția dc 
specialitate dată la timp a salvat bolnavii în ceasul al doispre
zecelea. Astfel prof. dr. Ion Murcșan și dr. Crișan Gruia au 
contribuit la reducerea mortalității de la 60 la sută la 15 Ia sută 
în cazurile de pancreatită acută. Am mai putea cita cazul unei 
eleve dc 16 ani care a fost adusă în comă avînd o encefalită viro- 
tică cu edem cerebral și pulmonar acut și care, datorită străduințe
lor dr. Radula Petre, a plecat vindecată. Pffeifcr Tereza, inter
nată cu un 
executată la 
tuată de dr. 
vindecat.

Am mai putea aminti de asemenea sute de cazuri în care 
doctorii și personalul mediu al spitalului nr. 2 din Timișoara 
stau de strajă sănătății oamenilor. Se poate insă întotdeauna 
vorbi în același mod despre opera de asistență medicală desfă
șurată la acest spital ?

proces tumoral, a suportat o operație foarte rar 
noi și anume rezecția venei cave, operație efec- 
Branco Ștefanovici și în urma căreia bolnava s-a

Concursuri prea mult 
așteptate

Trecuse cu puțin de ora 5 cînd 
am vizitat serviciul de urologie 
unde se fac zilnic circa 100 de 
consultații. „Zilnic" înseamnă 
însă de fapt cele 4 ore cît aici 
există medic. De aceea solicitan
tă vin cu noaptea în cap, doar, 
doar or fi printre primii. Situa
ția se datorește absenței persona
lului medical necesar. De ce ? 
Pentru că organele în drept nu 
scot postul liber la concurs. Dis- . 
cutînd despre aceste concursuri 
cu secțiunea sanitară a Sfatului 
am aflat că acestea se țin 
în mai. Deci dacă postul 
liber în iunie, se așteaptă 
pînă la încadrarea lui cu
specialist 1 Am notat și un alt 
caz ciudat. Postul liber de neu
rolog de la policlinică, scos 
concurs n-a fost ocupat de 
specialist ci de un medic secun
dar. Acesta nu va lucra deci cu 
publicul decît peste 2 ani, după 
ce se va specializa în clinică. 
Pînă atunci ea și pînă acum o să

anual, 
devine 
un an 
un alt

ne sculăm cu noaptea 
Noroc că nopțile 
ce mai scurte.

în cap. 
sînt din ce în

Coctail... medical
unde acti- 

Și
Circ. 21-oraș, 

vează doctorii Crăciun Aurel 
Ligia Ștefănescu nu au cabinet 
propriu pentru puericultura, ci 
împart... frățește încăperile cu 
un cabinet medical pentru adulți. 
Unii dimineața, alții după-amia- 
za sau invers. Afară de cîteva

VIOREL BURLACU

(Continuare în pag. a IlI-a)

OMUL

Dar, in definitiv, sint oa
meni și oameni. De cc să fa
cem din categoria omului de 
Suma, din categoria confor
mistului, a celui cu coloana 
stnmba, ținta atacurilor noa
stre de Ia această rubrieă ? 
Ju smț nici mulți semeni 
de-ai Iui, nici cerul n-ar 
cade peste noi dacă ar fi în 
continuare, și, în pius, fapt 
deloc neglijabil, cu ce-ar 
mai ramîne umoriștii dc di
ferite calibre? Cu frizerul 
nu mai merge, cu borcanele 
care nu se deschid așijderea, 
cu Trabaiitul, ce să mai vor- 

Dacă ar dispare și 
omul de gumă? Dar să nu 
ne fie cu supărare n-ar fi 
nici un păcat. Ba mult bine 

_,ace- 8* despre acest 
bme sa vorbim. A avea de-a

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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în cooperativele

agricole:

FIECARE BRIGADIER - UN TEHNICIAN
Nevoile producției agricole actuale șl de 

perspectivă reclamă mereu măi mult com
petența cadrelor de conducere. Pentru a asi
gura folosirea superioară a p&mintulni, rea
lizarea curentă a producțiilor maxime de azi 
Înregistrate la grlu, porumb, floarea-soare- 
ltti, sfeclă ori in zootehnie, brigadierilor — 
ca principale verigi în organizarea ți con
ducerea producției — li se pretinde pregă
tirea tehnicianului. Există posibilități pen
tru satisfacerea acestei oeriHțe deosebite a 
producției 7 Toți participants la dezbaterea 
organizată de ziarul nostru au răspuns afir
mativ. In primnl rînd prin completarea stu
diilor la liceele de specialitate și școlile teh
nice agricole — la cursurile fără frecvență 
— a celor mai harnici și prlcepuți briga
dieri, șefi de echipă sau țărani cooperatori, 
prin folosirea cu mai mare eficacitate a ac
tualelor forme de pregătire.

Prin scrisori adresate redacției sau in 
discuții directe și alți tovarăși au ținut să-și 
exprime punctul de vedere.

In față spre rezolvare, m-au convins că am încă 
serioase goluri în pregătirea teoretică, că pen
tru a fi intr-adevăr utilă la locul de muncă, nea
părat trebuie să-mi continui pregătirea profe
sională. Am continuat consultarea cărților de spe
cialitate, a revistelor. Consider însă că ceea ce 
am făcut este insuficient. Rezolvarea problemei o 
văd numai urmînd o școală tehnică-agricolă su
perioară celei absolvite. Sini convinsă că cel mai 
bun mijloc In realizarea visului propus, de a lu
cra cu rezultate bune în agricultură, se va ivi o 
dată cu înființarea cursurilor fără frecvență pe 
lingă liceele agricole. Am convingerea că cei mai 
buni tehnicieni vor fi din rîndul celor care vor 
merge din producție la școală.

CEL MAI TINĂR MUZEU 

n|N OLTENIA
In incinta Liceului „Ni- 

colae Bălcescu" din Craio
va a fost amenajat un in
teresant muzeu în care 
sînt expuse acte de la 
constituirea școlii, cărți 
rare purtînd parafa fami
liilor Cantacuzino și Ma- 
vrocordat, facsimile ale 
presei vremii, bogate co
lecții din publicațiile edi
tate sub egida liceului, 
printre care „Revista școa- 
lei", „Ion Maiorescu", 
„Licăriri", „Citirea", „Re
vista Olteană" ;

Un deosebit interes pre
zintă primul catalog siste
matic al bibliotecii școlii 
alcătuit de eruditul profe
sor Mihail Strajan, diplo
ma de profesor emerit și 
distincțiile lăsate de C. D. 
Fortunescu, celebrul fono
graf folosit în anii liceului 
de savantul Gogu Con- 
stantinescu pentru înregis
trarea și redarea sunetelor.

CAROL BORA 
economist In laboratorul de izotopi al Centrului de cercetări pentru minereurile neferoase din Baia Mare, regiunea Maramureș 

Foto: AGERPRES

CONSTANTIN OBREJA 
comuna Alexeni, raionul 

Urziceni

In cadrul unu
ia dintre artico
lele publicate la 
rubrica: „In co
operativele agri
cole : fiecare hri-

TEODOR MAGHIAR 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei 

agricole din Mădăras

„Omul sfințeș
te locui — 
spune o vorbă 
din hătrini. A- 
dică, omul gos
podar, pasionai 
pentru ceea ce e

gadier — un teh- 
de ce s-a renunțat

chemat să realizeze.
Aceste lucruri mi-au venit 

îndeosebi după ce am citit in 
tului" cele citeva articole publicate la rubrica: 
„In cooperativele agricole : fiecare brigadier — un 
tehnician". Ideea corespunde întrutotul gîndurilor 
noastre. In cei aproape 18 ani de muncă în con
ducerea cooperativei agricole din Mădăras, m-am 
convins de necesitatea prezenței tehnicienilor în 
activitatea de producție. Noi am făcut salturi a- 
preciabile pe linia intensificării producției, a 
Creșterii calității acesteia și prin aceea că pre
gătirea profesională a oamenilor, chiar și a celor 
ce dau cu sapa, a constituit factorul ce ne-a 
preocupat permanent. Că fiecare sută de hectare 
teren agricol ne aduce acum un venit bănesc de 
peste 330 mii lei, că anual vorbim de producții 
medii de peste 2 500 kg grlu și 4 000—4500 kg 
porumb, de 2 500—3 000 litri lapte, de irigare, 
de desecări, că legumicultura aduce venituri sub
stanțiale, toate acestea eu le consider succese ale 
faptului că, permanent, munca in brigăzi este 
îndrumată de cadrele tehnice cu studii medii.

Experiența proprie, subliniez încă 0 dată, mă 
determină să-mi exprim punctul de vedere că 
este o necesitate stringentă a producției ca în co
operativele agricole fiecare brigadier să fie teh
nician. Și nu un tehnician oarecare, ci unul foarte, 
foarte bun. Din rîndul absolvenților de școli teh
nice agricole sau licee de specialitate, pot fi re
crutați mulți dintre cei care să lucreze ca bri
gadieri tn cooperativele agricole. Pentru a nu 
renunța însă la experiența celor mai buni bri
gadieri actuali, școlarizarea acestora devine o ne
cesitate. Înființarea cursurilor fără frecvență pe 
lingă liceele agricole apare ca o soluție apre
ciată. Va fi nevoie însă de mult discernământ 
din partea celor ce-i recomandă, iar pe centre 
de comune ar fi foarte indicate cursuri de pre
gătire pentru cei ce urmează la fără frecven
ță, tn cadrul cărora specialiștii să-i ajute In pre
gătire, să-i îndrume la lucrările ce le efectuează 
pe loturile experimentale, în efectuarea unor ex
periențe în cadrul caselor-laborator.

adesea in minte, 
„Scînteia tinere-

nician", se punea întrebarea
așa de ușor la tehnicieni, la acele forțe deja exis
tente ? De ce aceștia au părăsit unitățile agricole 
în care au lucrat un timp sau, pur yi simplu, 
și-au schimbat profesia ? Fiind absolventul unei 
școli tehnice agricole, mă simt dator să răspund 
yi eu la aceste întrebări, avînd în vedere pro
pria-mi situație. Răspunsul e că: 1) Încadrarea 
tehnicienilor se face la întîmplare în coopera
tivele agricole, neținîndu-se seama de ramura în 
care s-au pregătit. Neașteptînd acomodarea omu
lui cu producția, la primele oscilații nouă ni se 
creează o atmosferă foarte neplăcută care, în fi
nal, duce la compromitere. 2) Din partea consi
liilor de conducere și chiar a consiliilor agricole 
raionale nu a existat suficientă preocupare pen
tru munca tehnicienilor, astfel incit, la un mo
ment dat, să se poată face aprecieri exacte : to
varășul X e foarte hun, tovarășul Y nu etc. S-a 
creat, în schimb, o părere generală, greșită i „a, 
tehnicienii, n-au nici un aport în cadrul unită
ților agricole". Cei mai sensibili s-au simțit le
zați și au plecat. 3). Pentru tehnicieni nu există 
un sistem unic de salarizare.

N. R. Mai mult de SO de scrisori sosite la re
dacție se referă la situația tehnicienilor din coo
perativele agricole, a absolvenților școlilor a- 
grlcole, In general. Răspunsul tovarășului Obre- 
ja sintetizează, în mare parte, ceea ce a spus 
flecare dintre ceilalți. Intrucît se apreciază că 
In cooperativele agricole tehnicianul e privit 
„chlorlș" (Mihal Mllitaru — Argeș), că sînt com
plimenta prinși intr-o acțiune care, de fapt, cel 
mai mult ar trebui să stea pe umerii lor (P. 
Constantin, raionul GorJ) etc., eot., etc., se 
așteaptă din partea Consiliului Superior al A- 
grlculturii și a Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție inițierea unui stu
diu pe tema : folosirii tehnicienilor, in agricultu
ră. Aceasta ou atît mai mult cu cît avem in 
vedere că In flecare an sînt mii de absolvenți, 
că pentru flecare, in anii de școalarlzare, se 
cheltuiesc zeci de mii de lei din fondurile sta
tului, ale cooperativelor agricole. In primul 
rînd la cunoștințele lor, la sumele de bani in
vestite eu pregătirea lor nu trebuie să se re
nunțe.

Sînt absolven
tă a școlii profe
sionale hortiviti- 
cole. De șase ani 
Consecutiv mun
cesc în cadrul 
sectorului legu- 
din Curtici. ln- 

tilnirea ou producția, sarcinile ce ne-au fost puse

MAGDALENA 
BULBOACÂ 

tehnician la cooperativa 
agricolă „Lumea nouă" 

din Curtici

mîcol ol oooperativei agricole

Premieră tea
trală la Tea
trul „Ion Crean
gă" cu „Sînzia- 
na și Pepelea" 
tn regia lui
N. A. Toscani

Despre fînerefe
pe toate

In producția națională 
cinematografică filmele 
de aventuri și-au sporit 
numărul an de an. Nici 
nu putea fi altfel. Nu nu
mai tineretul, dar în pri
mul rînd el a simțit de 
totdeauna nevoia să-și 
lege imaginația de întîm- 
plări romantice, de fapte 
neobișnuite, să călătoreas
că cu gîndul pe meleagu
rile unde se întîlnesc de 
obicei cei curajoși, să se 
întoarcă în istorie, prin 
intermediul peliculei, pen
tru a desprinde din înde
părtate cronici izul vremii 
în care strămoșii au în
vins pentru noi. Există o 
vîrstă și vîrsta este a tu
turor celor ce sufletește 
sînt tineri, în care nepre
văzutul, bărbăția, spiritul 
de aventură, legate tot
deauna de oameni care 
nu știu ce-i frica, de eroi 
gata oricînd să-și dea via
ța pentru un ideal înalt, 
statornicesc în conștiințe 
exemple demne de urmat, 
capabile, atunci cînd a- 
vem de-a face cu opere 
de reală valoare artistică, 
să dăinuie și să educe. 
Arta milioanelor, filmul, 
mai mult decît celelalte 
genuri ale artei, prin u- 
riașa putere de pătrunde
re în mase, înrîurește ma
siv, construiește în carac
terele neformate încă, 
cum foarte bine poate și 
să strîmbe acolo unde va
lorile etice sînt încă neci
mentate. De aceea, a ve
ghea permanent la fluidul 
de influență artistică asu
pra marii mase a tinere
tului nostru, prin popu
larizarea unor filme de 
certă valoare artistică, este 
nu numai o cerință, dar 
pe planul răspunderii o 
datorie. Filmul de aven
turi, cerut și la noi, ca de 
altfel pretutindeni într-o 
cantitate impresionantă 
s-a diversificat oa gen, de 
aceea s-ar risca înglobîn- 
du-1 mecanic într-o singu
ră categorie teoretică, așa 
cum s-a făcut altădată. 
Cu toate acestea nu este 
mai puțin adevărat că, in
diferent de dezvoltarea 
genurilor, ceea ce defi
nește în ultimă instanță 
caracterul unui film este 
tocmai latura lui prepon
derentă, în cazul nostru 
elementul acționai roman
tic, întîlnit tot atît de des 
și în filmul polițist cft și 
în filmul al cărui cadru 
istoric este folosit doar ca 
fundal, în prim plan, des- 
fășurîndu-se de fapt o ac-

țiune cu un caracter de
limitat. Dacă filmul „Se
cretul cifrului" este prin 
esență un film de aventu
ră, în «chimb filmele „Tu- 
dor" și „Dacii", de o in
contestabilă valoare isto
rică, nu își diminuează cu 
nimic însemnătatea cîști- 
gată prin adeziunea celui 
care dă de fapt valoare 
filmului — spectatorul, 
dacă anumite părți care 
nu țin de o realitate con-
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spectator, domic așa cum 
aminteam să dea aripi 
fanteziei, să fie alături de 
cei mai virtuoși eroi de 
pe ecran, trăind trăirile 
lor, bucurindu-se și întris- 
tîndu-se alături de ei. Eli- 
berîndu-se, spectatorul nu 
vrea însă să piardă. Dim
potrivă, 
Vrea să 
spiritual 
venturi, 
racterul 
bil, are 
nu numai 
sine, nu numai 
de săbii, 
de idei, nu numai acțiune, 
ci o acțiune indisolubil le
gată de sensurile profun
de ale vieții. S-ar putea 
obiecta pe bună dreptate 
că dacă spectatorul vrea 
cu orice preț un film de 
idei n-are decît să oco
lească filmele de aventuri 
și să le aleagă pe acelea 
create anume pentru dez
bateri. Nu trebuie uitat

el vrea să cîștige. 
se îmbogățească 
și, filmul de a- 
tocmai prin ca
lul ușor percepti- 
datoria să-i ofere 

o aventură în 
zăngănit 

ci și încrucișări

De drumuri

lungimile de undă
(Urmare din pag. 1)

Deși cunoscute,emisiunile pen
tru tineret nu sînt întotdeauna 
preferate înaintea celorlalte. Am 
remarcat unele răspunsuri care 
afirmau și recunoșteau ca fiind 
mult mai interesante discuțiile pe 
aceleași teme etice, de la emisi
unea „Părinți și copii. Să fie un 
semn de hipermaturizare în acea
stă preferință pentru problemele 
specifice ale părinților, ale oame
nilor majori ? Sau emisiunile pen
tru tineret n-au dat întotdeauna 
ascultătorilor posibilitatea să ur
mărească idei și probleme consis
tente ?

„...Păcat că majoritatea dintre 
emisiunile pentru tineret, deși 
se anunță uneori interesante, nu 
sînt întotdeauna întocmite me- 
morabii'YD.C. clasa a X-a C Li
ceul nr. 10).

„Ascult emisiunea Colegi de 
liceu, dar de multe ori mă de
zamăgește prin felul simplist de 
a pune în discuție, probleme 
reale de altfel, ale vieții noastre 
de elevi. Cred că ar trebui să 
fim și noi întrebați despre ceea 
ce ne interesează, despre felul 
cum ar trebui și cum ne-ar place 
să fie întocmite aceste emisi
uni". (I. M. clasa o X-a B).

Kăspunzînd invitației noastre,

redactorul emisiunii Colegi de 
liceu, ne-a asigurat de faptul 
consultării auditorilor în mo
mentul stabilirii conținutului emi
siunilor. Atît prin poștă cît și 
direct. Și totuși...

„Ascult mai cu seamă emisiu
nea, Seară pentru tineret (O. R. 
clasa a X-a C Liceul 10). Urmă
resc rubrici ca : Ipostazele ma
turizării, Pseudodicțioiw de po
litețe, Dialog confidențial etc., 
și le găsesc interesante. Totuși, 
uneori timpul afectat acestei emi
siuni este inutil și supărător um
plut cu un dulceag amestec de 
modă, muzică ușoară și glume 
de valoare îndoielnică. Pentru 
muzica ușoară și anecdote sînt fi
xate emisiuni speciale, pentru 
a nu se mai prelungi cu ele, și 
alte emisiuni care au o cu totul 
altă destinație".

„Consider că emisiunile Des
pre politețe, transmise cîteva 
duminici la rînd în cadrul pro
gramelor de televiziune, au fost 
binevenite. (C. D. studentă anul 
IV, Universitatea București). 
Ele au suscitat atenția milioane
lor dă telespectatori vîrstniei și 
tineri. Ceea ce înseamnă că au 
plăcut ; tocmai de aceea ele nu 
trebuiau abandonate. In domeniu] 
relațiilor interumane se ridică 
permanent probleme de compor
tament și atitudine, care-și cer re

zolvarea în statornicirea unor 
norme sociale de conviețuire. A- 
ceste norme se transmit și se cer 
transmise în continuare, expli
cate, pentru a deveni intrinseci 
personalității fiecăruia dintre oa
meni. Sînt de părere că acestui 
capitol ar trebui să i se rezerve 
mai mult timp, în cadrul emi
siunilor pentru tineri, cu atît 
mai mult cu cît mai sînt încă 
mulți care nu cunosc elementare 
îndatoriri înscrise la rubrica: 
politețe, cuviință.

•— Aveți și amintiri ?
Cerind să ni se indice una 

dintre emisiunile urmărite, care 
le-au lăsat amintiri, care au sus
citat discuții și opinii, tinerii nu 
au pregetat să scrie.

„Aceste emisiuni readuc uneori 
în actualitate probleme legate de 
activitățile diferite ale tinerilor, 
de felul cum trebuie să ne o- 
rientăm în viață, să ne adaptăm 
și să ne păstrăm prietenii etc. 
Comportarea la locul de muncă, 
alegerea profesiunii Viitoare sînt 
momente de cugetare pentru fre
cate din noi. Cazul mediocrității 
este acut la această vîrstă j de 
multe Ori, cînd crezi că în ur
ma unui efort susținut vei ob
ține un succes deosebit, îți dai 
seama, că totuși, realizarea ta se 
înscrie tn marginile prea obișnui
tului ; simți că n-al făcut un

tine ca spectator, după 
ultimii metri de peliculă, 
stăpînit de o credință no
bilă pentru ziua de azi, 
izvorîtă din credințele 
mai vechi, dar mereu ac
tuale, ale înaintașilor. 
Fără a avea pretenția ca 
toate producțiile noastre 
să fie judecate după un 
etalon, unic, nu putem să 
nu cerem ca filmele de a- 
venturi să-și îmbogățeas
că permanent conținutul 
de idei, valoarea educati
vă, nu putem să nu cerem 
ca ele să fie strîns legate 
de actualitatea pe care o 

mesajul lor, 
de epoca pe 
tratează. O o- 
fi actuală nu 

timpul luat

trăim, prin 
indiferent 
care ele o 
peră poate 
numai prin 
drept martor al acțiunii, 
ci și prin legăturile firești 
organice, aș spune, care 
unesc o epocă de alta, 
prin ceea ce ele au a'.'ut 
totdeauna comun. Există 
încă tendința de a COnsi-

că. La această categorie 
de filme, în care de obicei 
calul și spada sînt înlocui
te cu surorile lor moderne 
mașina și pistolul, prea a- 
deseori nu se pun în dez
batere tipologii interesan
te, rar se depășește atît 
de lesnicioasa miză a fur
tului. Ai certa senzație 
cînd vizionezi asemenea 
construcții etajate în in
tenție că, dintr-o clipă în 
alta, debila alcătuire are 
să cadă. Și cu toate astea 
filmele nu cad decît la 
capitolul aprecierii critice, 
pentru că tînărul spectator 
din lipsă de altceva mai 
bun se mulțumește cu pu
ținul pe care îl are.

Istoria mai veche sau 
mai nouă a țării, izvor 
nesecat de teme, așteaptă 
pe creatorii de imagine să 
dea glas prin simțăminte
le lor lâ grăitoare pelicule 
în care dragostea față de 
popor, față de frumuseți- 
îe patriei lui, curajul, spi-

poate urma
FILMUL DE Al'Emi

peliculelor cu- 
ainamismul fil- 
aventuri. Dacă

cretă dau 
loarea și 
melor de 
ne-am păstra la o împăr
țire rigidă ar trebui să so
cotim ca unic film din se
ria genului discutat pînă 
acum : „Haiducii", sără
cind în acest fel, voit, de 
dragul unei precizii mate
matice, un ansamblu de 
realizări ale căror criterii 
valorice nu se cade a fi 
micșorate numai pentru că 
sînt catalogate într-un fel 
și nu altfel. De fapt, a- 
ceastă paranteză ne-a fost 
necesară nu atît pentru a 
clasifica, sarcină ce revi
ne specialiștilor, ci pentru 
a putea aduce la numito
rul comun al 
în cauză acele 
cinematografice românești, 
numite direct sau indirect 
filme de aventuri.

Majoritatea peliculelor 
din această categorie, chiar 
și cele mal puțin izbutite, 
«-au bucurat întotdeauna 
de o afluență numeroasă 
din partea publicului

termenului 
producții

însă că audiența la filme
le de aventuri este forma
tă din publicul vîrstei cu
tezanțelor și că față de a- 
cest public, tocmai pen
tru că se află în plină 
formare, avem obligații 
efeseînde. Dacă filmul 
„Dacii" se bucură de un 
imens succes aceasta se 
datorează nu numai temei 
propriu-zise, interesantă 
prin ea însăși, ci în pri
mul rînd prin patosul care 
guvernează fiecare 
vență. Tema apărării 
mîntului natal, căreia 
subordonează fiecare 
dru al filmului, este 
monstrată artisticește
plicit, dînd momentului 
istoric ales valoare de sim
bol. Dar o temă cît de 
generoasă ar fi, sfîrșește 
pînă la urmă în a rămîne 
o simplă temă dacă îm
plinirea artistică nu se ri
dică la dimensiunile ade
vărului discutat. Această 
împlinire în filmul „Da
cii" este mai mult decît 
lăudabilă, lăsîndu-te

sec- 
pă- 

i se
ca- 
de- 
im-

dera un film de aventuri 
suficient de bun dacă ur
mărește o acțiune logică, 
dacă neprevăzutul este 
capabil să capteze aten
ția, dacă, în sfîrșit, cris
pările care marchează 
granița dintre plictis și bi
nevoitorul „merge", nu 
sînt supărătoare. De la a- 
semenea spectacole, spec
tatorul iese cel mai ade
sea din sală cu un Senti
ment difuz în care domi
nanta este incertitudinea. 
Adăugind la modestele 
calități amintite și cuve
nita parte erotică, com
pletul artistic poate fi 
considerat „rotund", adică 
are de toate și, în conse
cință, poate fi vîndut sub 

1 sufleteaS-formă de hrană

Institutul de ar
te plastice „N. 
Grlgorescu" din 
București. Stu
denta anului II 
Irina Ignat lu- 
crînd la compo
ziția intitulată.

..Maternitate1'

sacrifl- 
colecti- 
nease- 

e-

ritul de abnegație, 
ciul pus în slujba 
vității să-și capete 
muită întruchipare. A 
duca în spiritul înaltului
umanism, prin interme
diul undr Caractere puter
nice, demne de urmat, 
existente de-a lungul Atît 
de frămîntatei alcătuiri a 
neamului românesc, poate 
fi una din multele căi pe 
care poate merge filmul 
de aventuri. Nu trebuie 
uitat prezentul, spectacu
los însăși prin dimensiuni
le lui, sursă inepuizabilă 
de curaj cotidian, dc par
ticipare conștientă la u- 
rlașe transformări sociale, 
în care omul socialist are 
frumuseți de erou netăgă
duit. Indiferent de epoca

pe care o supune investi
gației, creatorul de bunuri 
spirituale, tratînd trecutul 
sau prezentul acestei țări, 
în filme de incontestabilă 
artă, săvîrșește pentru se
menii lui un act de nepre
țuită dăruire. El trebuie 
doar să adîncească efor
tul de căutare, să apro
fundeze materialul pe 
care cronicile de ieri și de 
azi i le pun cu dărnicie 
la dispoziție. Milioanele 
de spectatori merită cu 
prisosință acest efort.

Rămas credincios încă 
cinematografului, specta
torul va înceta să-i mai 
fie, dacă îi cerem în con- • 
tinuare termene de înțele
gere, în virtutea unei jus
tificate — dar prea des 
întrebuințate ca argument 
de scuză, — dezvoltări. 
Ultimele filme din cate
goria celor socotite poli
țiste, care au luminat de 
curând ecranele noastre, 
au fost întîmpinate cu 
destulă reticentă chiar de 
entuziaștii juvenili și a- 
cesta este semnalul de a- 
larmă al ultimilor mohi
cani. Trebuie sporită exi
gența înainte de a pune 
vina pe televizor. Nu a- 
cest ultim mijloc de cu
noaștere prin imagine eli
mină de pe piață filmul, 
ci filmul mediocru se au- 
toelimină, aducînd deopo
trivă prejudicii, atît cine
matografiei, cît și direc
ților beneficiari. *

Filmul de calitate, prin 
tot Ce are nou și intere
sant, nu numai că este 
așteptat cu emoție, dar o- 
dată vizionat lasă și senti
mentul cîștigului estetic, 
în fond despre acest cîs- 
tig necesar pe care îl da
torăm celor îndrăgostiți 
de cea de-ă șapteâ artă 
este vorba atunci cînd 
dorim de lâ producțiile 
noastre mai mult. Și acest 
mai mult este posibil dacă 
ne gîndim la saltul cali
tativ înregistrat de cine
matografie în ansamblu 
într-nn răstimp ce numai 
cu îngăduință se mai poa
te considera scurt.

lucru prea mare, așa cum îți do
reai. De aici, o oarecare dezori
entare și neîncredere pentru re
zultatul pozitiv al unei acțiuni 
viitoare, de aici inerția, dușma
na entuziasmului și elanului 
creator. Referitor la aceasta, au 
fost mult gustate și apreciate 
discuțiile din emisiunea LUPTA 
CU INERȚIA de la televizor, ar 
fi fost și mai bine însă, dacă 
această discuție ar fi insistat mai 
mult asupra felului și posibilită
ților de depășire a stării de iner
ție ; foarte interesantă explicația 
despre curba lui Gauss, dar mai 
interesant era dacă am fi aflat 
antidotul mediocrității, al mul
țumirii de sine, al lîncezelii". 
(I. A. clasa a X-a A, Liceul ,,D. 
Cant emir").

„Alegerea viitoarei profesiuni 
este, după părerea mea, (P.S. cla
sa a X-a B, Liceul „D. Cănte- 
mir") lucrul asupra căruia noi ne 
oprim foarte des cu gîndul. Tra
tarea acestei probleme lă televi
zor mi s-a părut mie Și colegilor 
deosebit de inspirată. Am văzut 
că mulți dintre tineri ajung la 
locul muncii lor, uneori la așa-nu- 
miții „timpi morți", Cînd nu mai 
dai, dintr-tin motiv Său altul, atît 
cît ți se cere, și cît, de fapt, ai 
putea să dai. Momentele aces
tea, pot fi depășite, numai dacă 
avem ceva învățăminte din ex
periența altora de viață. In e- 
misiunea urmărită, soluțiile pen
tru aceste stări nu au fost însă 
in suficientă măsură creionate,

nici destul de convingător pre
zentate.

Deși patetic enunțate, lucru
rile păreau detașate mai mult 
sau mai puțin de cei care le 
prezentau, și de 
neîncredere".

Incontestabil, 
ideea dezvoltării 
alegerii profesiunii, a pericolului 
mediocrității, egoismului etc., a- 
ting probleme reale ale tînăru- 
lui. Importantă este însă și mo
dalitatea de a prezenta aceste 
lucruri în cadrul emisiunilor ; fe
lul în care se face educația ti
neretului, determină în bună mă
sură eficacitatea și ecoul ei în 
rîndul celor cărora li se adre
sează. Am consemnat și dorința 
tinerilor în legătură cu necesita
tea de a îmbunătăți formele și 
modalitățile de prezentare a e- 
misiunilor.

„Ar fi bme dacă dezbaterile 
pe aceste teme interesante și.

aceea, inspirau

discuțiile pe 
personalității, a

care de-a dreptul ne captivează, 
ar cîștiga mai multă naturalețe, 
spontaneitate (T. M. clasa a X-a 
C, Liceul nr. 10). Sînt mult prea 
mult „lucrate" aceste emisiuni 
și lucrul se simte, stingherește, nu 
numai pe noi, dar și pe partici- 
panții la ele. Exemplele prezen
tate trebuie să piardă din carac
terul livresc sau fortuit, co
tidian. Vrem veridicitatea unor 
situații contemporane, în care să 
ne putem integra cel puțin cu 
imaginația, să le simțim ca po
sibile și nouă ; neverosimilul, a- 
proximația adevărului, confecțio
narea în studio a unora din în- 
tîmplările pilduitoare, este de-a 
dreptul periculoasă, în efectele 
pe care le-ar putea avea. De 
multe ori exclamații de felul „Ei, 
las’ că n-o fi chîăr așa" pot în
semna momentul periculos al for
mării unui gînd Sceptic, privind 
valoarea emisiunilor adresate ti
nerilor".

★

general, 
viitorul 
i se a-

CALEA

★

Mărturisirile celor investigațl conturează, în 
două probleme de rezolvarea cărora va depinde în 
apropiat „priza" emisiunilor pentru tineret, căruia 
dresează, și anume :

1. CUM NE ADRESĂM TINERETULUI PE 
UNDELOR ?

2. CARE SÎNT PREFERINȚELE TINERILOR, RAPOR
TATE LA CONȚINUTUL ȘI TEMATICA ACESTOR EMI
SIUNI ?

Intr-un număr viitor al ziarului vom publica in oon- 
tinuare opinii și sugestii care vin să răspundă celor două 
probleme ridicate. Solicităm, pe această cale, participarea u- 
nui număr cît mai mare de tineri.

OMUL DE GUMĂ
(Urmare din pag. I) 

face cu omnl de gumă În
seamnă să nu te iriți de po
mană. Doar aparent. Cn „să 
trăiți" șl „sărut-mîna" omul 
de gumă țintește departe, 
țintește pensionatul cînd și 
fără grijile mărunte de-a nu 
Se pune rău cu nimeni va 
bate cărările asfaltate ale 
parcului pomenind de cîți 
șefi a schimbat într-o carieră 
de conțoplst, într-o carieră 
cu minecuțe. E singura oca
zie — dacă o apucă, și o apucă 
sigur ! — cînd omul de gu
mă îți va ride în nas : „Nei- 
cușorule, mă credeai prost. 
Mă credeai fără filozofie?" Și 
cnm și atunci timpul va fi 
tot ireversibil, să încercăm 
ecarisarea morală încă de 
acum, de pe băncile școlii. 
Omulețul cumințel, omulețul 
cu nota 10 (zece), la purtare 
este uneori omulețul-proble- 
mă, omulețul care trebuie 
descifrat de învățător sau 
diriginte. De unde solitudinea 
Iui la niște ieșiri care frizea
ză nevinovate obrăznicii ale 
colegilor 7 De unde sttlnl-pa- 
pagal, ba pe apă. de-a repe
ta pe dinafară, fără O virgu
lă personală, lecția din mi-

nual 7 Sînt doar citeva între
bări cu implicații grave mai 
apoi, care trebuie lămurite 
de acuma. Studentul „co
rect", nici prea-prfta, nici 
foarte-foarte, dar care face 
curte asiduă, fără, alte velei
tăți, unei catedre ce duce lip
să de asistent), ar trebui să 
nască neliniști profesorului 
flatat nas cu pas, ca o um
bră măgulitoare, de către 
„catindatul", fără merite, la 
cariera universitară.

Omul de gumă a existat 
din totdeauna și comedia de 
calitate ne atestă existența 
sa. Dar omul de gumă tre
buie să devină o amintire a 
condiției omului degradat 
prin frîngerea voluntară a 
coloanei. Să nu uităm că 
existenta lui, pripășirea lui 
p_e ici pe colo, încălzită la 
sinul vanității unuia și-a al
tuia, se desfășoară uneori și 
prin posturi sociale în care 
nu-și justifică existența decît 
prin faptul că nu supără pe 
nimeni. Șl cînd un om nu 
supără pe nimeni, trebuie si 
Compătimit, dar și alnnvat 
ca profitor prin falsul public 
al candorii mimate. Omnl de 
gumă merită, într-adevăr, 
iritarea noastră.
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aparițiela un deceniu de

Mărind eficiența

de la orașe și 
de toți oame- 
pentru înfăp- 

partidului
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„IFJUMUNKAS"■

(Urmare din pag. I)

INFORMA JH

RAPID ÎN FRUNTEA

CLASAMENTULUI

Cu 10 ani în urmă, a a- 
părut primul număr al re
vistei „lfjumunkăs", săptă- 
mînal de limbă maghiară 
al C.C. al U.T.C.

„lfjumunkăs" oglindește 
viața și preocupările tine
rei generații din țară noas
tră, activitatea însuflețită 
a tinerilor 
sate, alături 
nil muncii,
tuirea politicii

de desăvîrșire a construirii 
socialismului în România. 
Revista militează pentru e- 
ducarea tineretului în spi
ritul dragostei pentru pa
trie, al internaționalismu
lui. In paginile ei își gă
sește o vie reflectare ho- 
tărîrea cu care tinerii ro
mâni și maghiari, toți oa
menii muncii din țara 
noastră, luptă laolaltă pen
tru înfăptuirea vastului 
program adoptat de Con-

greșul al IX-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei, științei și 
culturii pentru ridicarea 
nivelului de trai al po
porului.

La aniversarea unui de
ceniu de apariție, redacția 
„Scinteii tineretului* feli
cită călduros colectivul re
vistei „lfjumunkăs" și îi 
urează noi succese în Acti
vitatea sa.

DE NU ȘI-AR AMINTI
DE ANII TRECUT!

SCURTE ȘTIRI
• Pe patinoarul cunoscutei 

stațiuni de sporturi de iarnă 
Garmisch ~ 
prezența a peste 2 000 de 
spectatori, s-a disputat întâlni
rea internațională de hochei 
pe gheață dintre selecționatele 
R .F. a Germaniei și Româ
niei, care se pregătesc în ve
derea campionatelor mon
diale din Austria. Hocheiștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (0—1, 0—2, 
4—0). Gazdele au înscris pri
mele trei puncte prin Lax, 
Klotz și Schloder. în ultima 
repriză, hocheiștii români au 
controlat în permanență jocul 
mareînd de patru ori prin 
Szabo II, Pană și Calmar (2).

Partenkirchen, în

• In runda a șasea a 
turneului internațional de șah 
de la Belgrad, Alexandra Ni- 
colau, avînd piesele albe, a 
întîlnit-o pe cehoslovaca Ere- 
tova, pe care a învins-o la 
mutarea 35. Alexandra Nico- 
lau a avut inițiativa în per
manență și a obținut victoria 
în urma unui puternic atac 
lansat pe flancul regelui.

In partida întreruptă din 
runda a cincea, Alexandra 
Nicolau a pierdut la Katia 
Iovanovici.

In clasament conduce Iova
novici cu 4 puncte (1), urma
tă de Nicolau eu 4 puncte, 
Gaprindașvili și Belamarici 
cu cite 3,5 puncte, Zatulovs- 
kaia 3 puncte (2) etc.

• In sala „Coubertin" din 
Paris încep astăzi întrecerile 
„Cupei campionilor europeni" 
la floretă masculin. Țara 

r^iqastră este reprezentată de 
echipa Steaua. Formația bucu- 
reșteană este alcătuită din I. 
Drîmbă, M. Țiu, I. Falb, St. 
Weissbock și St. Haukler.

Miercuri după-amia- 
ză mirosea a zăpadă în 
marginea Bucureștilor; 
jumătatea Iui martie și 
bătea un vînt care nu 
are nimic de-a face cu 
ștevia sau cu borșul de 
miel. Dar cu tot frigul, 
cuplajul inter-bucureș- 
tean a adus în tribune 
vreo 60 000 de oameni. 
Lucru rar și la un meci 
internațional de cind 
televiziunea 
vește la 
în prim plan, cursele 
lui Pîrcălab (miercuri 
călcat în picioare cu 
multă poftă de către 
Dumitru Nicolae) sau 
rateurile lui Dan Coe, 
idolul unui oarecare 
Georgică, cu locuința 
peste drum de Maraca- 
na din Giulești, care 
mă sfătuiește într-o 
scrisoare să mă deghi
zez într-o rudă de-a 
lui Dumitriu dacă 
vreau să mai trec pe 
lîngă Podul Grant.

180 de minute în 
care am dirdîit din gros 
și ne-au clănțănit dinții 
— și dintre ele numai 
45 de minute de fotbal 
de primă mină. Cam 
acesta ar fi bilanțul.

Primul meci : Real— 
Progresul, cîștigat Ia 
limită de fachiri, mi-a 
plăcut numai în mo
mentele cind Dumitriu 
și Neagu (înlocuitorul 
lui Ion Ionescu, acci
dentat la Atena) se 
aflau la minge. Dumi
triu, Neagu și Motroc, 
acesta pînă în clipa 
cînd a fost eliminat 
dimpreună cu Matei 
de la Progresul, după 
părerea mea cam de 
florile mărului, au dus 
greul jocului. Dumitriu 
ne-a dăruit spectacolul 
unui gol de zile mari,

d«
Fănuș Neagu

ne ser- 
domiciliu,

lat Neagu i-a urcat 
nota portarului Mîndru 
cu cel puțin două 
puncte. Progresul, con
tând pe un Oaidă pus 
pe faulturi și pe un 
Mateianu de data a- 
ceasta neinspirat, a 
avut cei mai buni oa
meni în Șoangher 
Țarălungă — introdus 
târziu. Unii spun că e 
nedrept că a pierdut 
imîndouă punctele puse 
in joc. Nu știu. Știu 
însă că arbitrul grec 
Haginicolau i-a refuzat 
un 11 metri la un henț 
În careu comis de Dan.

De miercuri, Realul 
este lider și — culmea 1 
— acum cînd a obosit 
să se mai gîndească la 
titlu are aproape toate 
șansele să-I cîștige. Le 
urez noroc acestor băieți 
de inimă și în înche
iere i-aș sfătui să scoa
tă la concurs postul de 
extrem stângă. Asta 
fiindcă Viorel Kraus a 
fost cel mai slab om 
de pe tot terenul și 
chiar și de pe terenu
rile din jurul arenei 
principale. Codreanu, 
cum o fi, cum n-o fi, 
măcar știe să care min
gea și nu pasează în 
propriul careu adversa
rului.

Partida vedetă, timp 
de 45 de minute a fost 
cam de nivelul primului 
meci. Dar după pauză 
am asistat, plin de 
ineîntare, Ia un joc 
cum de mult nu s-a 
mai văzut prin Bucu
reștii Militarii, în pri
mul rînd ei, și dina- 
moviștii au desfășurat 
un joc în mare viteză,

cu pase „stil Oxford , 
cum aprecia un specia
list, dezvoltând multă 
fantezie și cheltuind 
multă forță. Au cîștigat 
cei mai insistenți, ste- 
iiștii, fiindcă au avut 
o linie de înaintare su
perioară dinamoviștilor. 
Trebuie adăugat, insă, 
că dacă Pîrcălab n-ar 
fi fost aruncat pe tușă 
de o manieră cu totul 
inadmisibilă, mai ales 
în preajma întilnirii cu 
Franța, alta ar fi fost, 
poate, soarta partidei.

De la Dinamo, Nun- 
weiller III și Datcu și 
intrucîtva și Popa au 
fost cei mai buni. Bine
înțeles, și Pîrcălab pină 
în momentul acciden
tării. în schimb Ene II 
și Frățilă l-au egalat pe 
Kraus și pe alocuri 
l-au și întrecut. Dacă 
stau și mă gîndesc 
bine, Ene și Frățilă 
le-au furnizat înaintași
lor militari de două ori 
mai multe pase la 
picior decit colegii aces
tora din apărare.

Toți cei patru portari 
— excelenți.

Dumitriu II și Pan- 
tea, doi jucători care 
nu trebuie să lipsească 
din lotul pentru Paris...

Goluri multe la Cra
iova și Ia Pitești ; dra
mă in tabăra de la 
Timișoara, o căruță cu 
suspine și două bojdeuci 
cu oftaturi pe la Iași.

Dar răul cel mai 
rău este acela că o 
parte dintre selecționa- 
bilii pe care i-ăm vă
zut, miercuri, au jucat 
în așa fel îneît păreau 
că sînt angajați cu 
ziua.

Nădăjduiesc, totuși, 
ca săptămina echinoc
țiului de primăvară să 
ne fie de bun augur.

fîaidu s-a ridicat dintr-un buchet de jucători 
și va respinge un nou atac dinamovist

Foto : R. VASILE

UN SUPLIMENT DEDICAT 
LUI CONSTANTIN BRÂNCUSI

La o primă răsfoire, ultimul număr din revis
ta „Ramuri" (martie 1967) impune prin ținută 
publicistică, consistență tematică și originala 
rezolvare grafică. în ansamblul numărului, o- 
norat de prestigioși reprezentanți ai științei și 
culturii românești, remarcăm inițiativa cu totul 
lăudabilă a publicării unui supliment închinat 
marelui artist Constantin Brâncuși, cu prilejul 
comemorării a 10 ani de la moartea sa.

Cele patru pagini ale suplimentului conturea
ză coordonatele creației artistului, permanenta 
ecourilor sale în cultura contemporană și cîte
va date inedite despre biografia sa.

O sugestie de care ne place să sperăm că 
revista va tine seama : continuarea acestui su
pliment dedicat unor oameni de cultură născuți 
pe aceste meleaguri, dintre care îi cităm pe 
Aman, Arghezi, Titulescu, Baba, Bunescu, 
Ghiață etc, ar fi un binevenit act de cultură pe 
care revista 
întreprinde.

craioveană are prestigiul de a-1

• Duminică, în parcul 
iportiv Dinamo va avea loc o 
competiție de cros dotată cu 
,Cupa Dinamo". în proba 
ieniorilor și-au anunțat parti
ciparea cei mai valoroși atleți 
le la Steaua, Metalul, Pro
gresul, Dinamo, Voința etc. 
întrecerea se va desfășura pe 
un traseu in lungime de 7 600 
m. în program mai figurează 
următoarele probe: juniori 
cat. Il-a 1 500 m ; juniori cat. 
I 3 500 m și începători.

• A început turneul inter
național de hochei pe gheață 
de la Iaroslavl, rezervat echi
pelor de tineret. Selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 10—1 (2—0, 3—0,
5— 1) echipa României. Sue
dia a întrecut cu 17—2 (6—0,
6— 1, 5—1) echipa Ungariei, 
iar Finlanda a dispus cu 
10—1 (3—0, 5—0, 2—1) de 
R.D. Germană.
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circumscripții „norocoase" nici 
una nu are local propriu. Cele de 
copii nu au circuit separat, ci 
trăiesc într-o nemedicală sim
bioză cu cele de adulți. Culmea, 
circ. 26 adulți folosește în loca
lul policlinicii nr. 2 cabinetul de... 
oncologie. Cum se împacă acest 
„coctail" cu medicina modernă și 
Cu moralul pacienților ?

Și dacă aceste secții au totuși 
un loc fix de consultații, trebuie 
să apelezi la serviciul lui Sher
lock Holmes pentru a afla unde 
consultă azi doctorul Emil Romi- 
țan. Recunoscutul specialist Ore- 
list s-a transformat în turist cir- 
culînd în fiecare zi cu instru
mentarul în rucksac, din cabinet 
în cabinet.

Aflăm că un „pas" s-a făcut. 
Pentru după-amiază. A fost des
ființat „tubajul" (oare nu era ne
cesar ?) și s-a creat astfel un loc 
de 6 mp. pentru ORL. Dar di
mineața ? Și cu „tubajul" ? Fac 
oamenii drumurile tocmai la po
liclinică unde aglomerația 
foarte mare. Nu credem că 
ceasta e O soluție salutară.

Trebuie să mai amintim că
aceeași incintă activează aproape 
toate cabinetele, sălile de aștep
tare fiind comune, total impro
prii și insuficiente. Noroc că 
există aici o curte spațioasă care 
suplinește lipsa de spații, vara. 
Dar iama ?

Ni se spune că s-a mai făcut și

e 
a-

în

Noul S.M.T. Drăgănești-Olt, regiunea Argeș, a intrat in funcțiune la începutul acestui an. 
El are 272 tractoare, urmînd ca in curînd să mai sosească 50 tractoare, peste 100 de com
bine. S.M.T.-ul va avea o centrală termică, cu un atelier de reparații, un pavilion admi

nistrativ, cantină etc. Foto : AGERPRES

aici un pas. Se va muta comisia re
gională de expertiză a capacității 
de muncă. Unde ? De ce ? Alte 
soluții mai puțin... ingenioase nu 
există ? Această comisie are o 
mare importanță în circuitul me
dical timișorean.

Și iată că aflăm cu uimire că 
an de an au fost prevăzute ți 
cheltuite pentru reparații și re
novări sui generis sume care adu
nate ar fi fost mai mult decît 
suficiente pentru construirea unui 
local modem și corespunzător. 
Ne întrebăm atunci cui folosesc 
aceste investiții ? Oare pentru a

sînt așezate peste tot, printre pa
turi și uneori chiar pe culoare. 
Cine și unde mai are timp de ca
zurile de ortopedie ? Și bolnavii 
ce fac ? Pleacă la Cluj, la Bucu
rești, la Iași...

Lipit de clădirea spitalului se 
găsește însă un imobil format din 
4 (patru) apartamente care ar fi și 
propriu și suficient pentru mări
rea clinicii de ortopedie. Ce pă
rere are sfatul popular ?

Oare ar fi greu să fie mutate 
cele patru familii ? Nu I Iată 
însă că undeva primează o opti
că cel puțin ciudată : „rentabili-

respunzător nomenclatorului 
pentru a putea fi încadrate cu 
medici. Sînt însă și alte unități 
economice unde se vădește ne
cesitatea înființării de cabinete 
medicale. Se impune deci unifi
carea unor asemenea întreprin
deri învecinate ca astfel să se 
ajungă la numărul cerut de no
menclator și deci să fie înca
drate cu medici. O asemenea 
măsură ar duce Implicit la de- 
saglomerarea circumscripțiilor 
de cartier și așa supraaglome
rate aducînd și un plus de ope
rativitate atît în profilaxie cît

permanentiza acest provizorat de
venit cronic ?

Ortopedia 
în pericol

Clinica de ortopedie și trauma
tologie funcționează ca și acum 20 
de ani într-un local, la vremea 
aceea corespunzător. Doctorul 
Șora Teodor ne explica însă că 
înmulțirea numărului de mașini 
duce practic la desființarea în Ti
mișoara a... ortopediei. Cum așa ? 
Simplu. Accidentele s-au înmul
țit, iar cele 50 de paturi sînt fo
losite exclusiv pentru traumato
logie, aici fiind aduse și urgen
țele. Și nu de puține ori saltelele

tatea spațiului". In nici una 
din construcțiile noi ale orașului 
(și sînt destule) n-a fost afectat 
asistenței medicale nici măcar un 
metru pătrat de spațiu. De ce ? 
Punem întrebarea fiindcă vedem 
că unor alte „edificii", de pildă, 
bufetelor cu mititei și bere rece, 
li s-a acordat spațiu cu mai multă 
îngăduință.

O comasare nece
sara. Glume în loc 
de concedii medicale

Cele 23 de întreprinderi din 
arondarea spitalului nr. 2 au 
toate numărul de salariat! co-

ți în tratamente. Notăm că în 
unitățile proprii comasării exis
tă cabinete medicale, utilate 
dar abandonate din lipsa drep
tului de a avea medic, întrucît 
numărul de salariați nu este... 
legal.

Sînt, de asemenea, întreprin
deri care conform nomenclato
rului au dreptul la doi medici, 
dar se rezumă la unul singur 
(cazul Fabricii „Electromotor** 
care are 2 400 de salariați) și în
treprinderi unde specificuj mun
cii cere o asistență medicală sus
ținută de doi doctori („Banatul" 
deși are numai 2 000 de munci
tori, jumătate din el lucrează în 
mediu toxic ți un singur medio

18,00 — Pentru cei mici: 
Ala-Bala ; 18,25 — Pentru
tineretul școlar : Pagini lite
rare despre 1907; 19,00 — Te
lejurnalul de seară ; 19,20 — 
Buletinul circulației rutiere ; 
19,30 — Atlas folcloric : Va
lea Lăpușului ; 20,00 — Săp- 
tămîna; 20,45 — Avanpre
miera ; 21,00 — Reflector;
21,15 — Film artistic : Impos
torul’ ; 22,55 — Telejurnalul 
de noapte.

nu poate asigura o profilaxie efi
cientă).

Vizitînd toate aceste întreprin
deri am constatat modul exem
plar în care activează personalul 
medical. Dar spre ghinionul doc
torului Teodor Faur ne-am oprit 
și la cabinetul medical de la 
„Tehnometal". Discutînd cu o se
rie de salariați printre care Ro
zalia Nagy, Suzana Iancu, Iu- 
liana Razomir, Anton Barabaș, am 
aflat că medicul respectiv con
sultă superficial, este comod, nu 
respectă orele de program și că 
în loc de concedii medicale ofe-

ră... glume mai bune sau mai 
rele. Faptul obligă muncitorii 
să se prezinte la serviciu bolnavi 
și să lucreze cu un randament 
scăzut sau să absenteze... nemo
tivat, creînd astfel serioase preju
dicii economice și sociale, sub- 
minînd încrederea cetățenilor în 
nobila profesiune de medic.

L-am întrebat pe directorul 
spitalului de ce nu i-a măsuri 
disciplinare împotriva doctorului 
respectiv. Răspunsul a fost clar :

— Nu avem alt pensionar în 
schimb.

— Pensionar I De ce neapărat 
un pensionar ?

— Pentru că așa cum v-am 
mai spus posturile libere nu se 
scot la concurs și singura „de-

nu a demonstrat inutili
tatea acestei soluții astfel că 
instalația a trebuit să fie di
mensionată corespunzător, a- 
ceasta conducînd la o creștere 
a greutății, față de instalațiile 
similare, cu circa 7 000 kg pe 
bucată. Interesant este că 
proiectele, pînă ajung în uzi
nă trec prin diverse comisii de 
avizare. De ce nu ar fi ob
servat această anomalie care 
nu era o chestiune de amă
nunt, ci de principiu ? Dacă 
aș fi invitat să dau un răspuns, 
aș ataca în primul rind flan
cul ce ține de competența a- 
cestor comisii. După părerea 
mea, aici trebuie să acționeze 
mai energic forurile superi
oare.

Să admitem acum că pro
iectantul a lucrat bine : a li
mitat suprafețele prelucrate 
(pentru a se elimina pierde
rile prin șpan) și a precizat 
condițiile tehnice raționale pe 
care trebuie să le îndepli
nească piesa respectivă. (în 
general, tendința noastră este 
de a elimina cît mai mult tur
narea și forjarea, mergînd pe 
laminate). Dar apare o situație 
care contracarează bunăvoin
ța proiectantului : stadiul în 
care ne aflăm din punct de 
vedere al procedeelor tehnolo
gice Iată, de pildă, roțile de 
lanț ; la noi tehnologia actuală 
indică turnarea cu un adaus 
de prelucrare substanțial, pe 
care STAS-urile în vigoare îl 
acordă „cu generozitate", 
după care urmează prelucra
rea. In alte țări, unele roți se 
obțin prin rulare, altele se 
presează — în lăcașul pentru 
lanț obținîndu-se astfel și o 
ecruisare, care mărește rezis
tența superficială a metalului. 
Va trebui să se pună la punct 
acele procedee tehnologice, 
care să permită reducerea con
sumului de metal. Numai așa 
vom scăpa de „povara" 
nulul pe care îl dăm în 
care an la topit, metal 
care s-ar putea construi 
te 10 000 de tractoare.

Mulți participant la anche
ta „Cum sporim „caratele" me
talul" s-au referit la necesi
tatea livrării laminatelor la 
lungimi fixe sau multiple și 
la toleranțe STAS. Noi, benefi
ciarii, putem determina o pu
nere la punct în privința tole
ranțelor, plătindu-i furnizoru
lui la greutatea teoretică. Am 
încercat să procedez așa la noi 
în uzină și cu acest prilej am 
aflat că Uzinele „23 August" 
au încercat să plătească la 
greutatea teoretică o anumită 
lungime de laminate dar au 
pierdut la Arbitrajul de Stat. 
Mai citeam lunile trecute în 
ziar că prin distrugerea unoT 
bidoane de vopsea — distruge
re dictată de Arbitrajul de

șpa- 
fie- 
din 

pes-

rogare" este încadrarea lor 
pensionari.

Și acest aspect ar trebui

cu

si 
stea în atenția organelor în drept.

★
Scurta noastră vizită prin po

liclinicile și circumscripțiile spi
talului nr. 2 Timișoara a scos la 
iveală o serie de lipsuri pentru 
înlăturarea cărora se impun cele 
mai urgente măsuri. Facem și noi 
cîteva propuneri în urmâ celor 
constatate pe teren :

1. Urgentarea construcției com
plexului spitalicesc de 1 000 pa
turi.

2. Mărirea clinicii de ortope
die și traumatologie prin folosi
rea imobilului alăturat.

3. Afectarea în blocurile noi a 
spațiilor necesare amplasării dis
pensarelor de circumscripții me
dicale (credem că ar trebui stu
diate încă în faza de proiect) așa 
cum se face în toate orașele țării.

4. Scoaterea de urgență la 
concurs a tuturor posturilor libere 
și încadrarea unităților medicale 
cu cadrele la care au dreptul.

5. Comasarea (din punct de 
vedere al asistenței sanitare) în
treprinderilor mici și învecinate 
și încadrarea lor cu medici, con
form nomenclatorului.

6. Antrenarea cadrelor didac
tice din acest centru universitar

Stat — din care rezultă doar 
vreo 28 de tone de metal, nu
mai uzina de frigidere din 
Sadu-Gorj pierde anual peste 
350 000 de lei. Ar trebui făcută 
ordine și în privința rolului 
pe care trebuie să-l aibă ar
bitrajul în întărirea economiei 
naționale.

Și o ultimă problemă. S-a 
vorbit despre necesitatea co
laborării dintre producție și 
cercetare. Vorbim demult, dar 
nu ne ținem de ea. Colabora
rea numai cu cercetătorii din 
industria metalurgică nu este 
suficientă. Iată un exemplu. 
Noi am cerut fundamentarea 
utilizării oțelurilor românești 
Ia construcția turlelor care lu
crează la temperaturi de minus 
45’ Celsius. I.C.E.M. ne-a răs
puns că, deocamdată, oțelurile 
noastre calmate nu merg decît 
pînă la minus 25’C și că în
tr-un Viitor apropiat vom avea 
ceea ce ne trebuie. Neavînd 
ce face, am solicitat din im
port și plătim în valută mii de 
tone de oțeluri calmate care 
reristă la minus 45 ° — minus 
50’ Celsius. Avînd de rezolvat 
unele probleme în legătură cu 
prelucrarea și sudarea acestor 
oțeluri, șeful sectorului nostru 
de construcții metalice l-a cău
tat cu cîtva timp în urmă 
pe tovarășul prof. Caracostea 
de la catedra de construcții 
metalice a Institutului de con
strucții din București. Profeso
rul, destul de ocupat, l-a invi
tat acasă, unde, din discuție a 
reieșit o problemă care ne-a 
surprins : construcția metalică 
a turlei, în ansamblu, rezistă 
la minus 45’C folosindu-se oțe
lurile fabricate în țară, deci 
cele pînă Ia minus 25’C !

Ce vreau să arăt ? Că nici 
I.P.C.U.P. nu a știut despre 
acest lucru, nici noi și nici cer
cetătorii de la I.C.E.M., care 
nu sînt specialiști în construc
ții metalice. Neavînd unde să 
ne adresăm de la bun început 
asupra ansamblului problemei, 
iată cum pierdem valută pen
tru un lucru ce nu ne era ab
solut util acum. De aceea, con
sider ca deosebit de oportună 
propunerea înființării unui 
centru sau institut de cer
cetări pentru construcții 
metalice și susțin ideea 
exprimată la masa rotun
dă. Numai astfel vom putea 
beneficia de competența unor 
specialiști de înaltă calificare, 
sub toate aspectele și nu prin
tre picături, așteptîndu-i pe la 
ușile sălilor de cursuri, 
pe acasă sau pe stradă. îmi ex
prim convingerea că proble
mele atît de interesante ridi
cate în ziare vor găsi rezolvare 
și trebuie să spun că, noi, cei 
din producție așteptăm uneori 
cu emoție măsurile forurilor 
competente în urma semnale
lor deosebit de precise și opor
tune pe care presa le lansează.

în cercetarea și (de ce nu ?) în 
practica medicală de spital sau 
circumscripție.

7. Mărirea eficienței muncii 
organizației U.T.C. în rîndul 
cadrelor medicale medii, pen
tru sporirea responsabilității în 
muncă, pentru un atașament mai 
susținut față de profesiunea a- 
leasă. Organizația U.T.C. ar pu
tea face mai mult pentru evita
rea fluctuației de cadre, printr-o 
îmbinare armonioasă a activității 
profesionale cu o atractivă și va
riată întrebuințare a timpului li
ber. De asemenea, se vădește ne
cesitatea unui sprijin mai eficient 
din partea comitetului orășenesc 
U.T.C. pentru înlăturarea lipsu
rilor constatate, pentru îmbunătă
țirea activității în acest atît 
imporant domeniu care este 
nătatea publică.

P.S. în aceeași perioadă

de 
să-

r.o. in aceeași perioadă am 
făcut un popas și la serviciul de 
urgență al orașului Timișoara. 
Solicitările se rezvoltă cu opera
tivitate și nu sînt puține. Și aici, 
însă s-ar putea face mai mult. 
Dacă personalul medical este su
ficient, se vădesc lipsuri în di
recția mijloacelor de transport. 
Din întreg parcul de mașini, des
tul de numeros, nu este folosit 
decît circa 60 la sută, celelalte 
automobile fie că nu au șoferi, 
fie că stau pe buturi, negăsin- 
du-se piese de schimb. In solu
ționarea solicitărilor de urgență 
se impune înzestrarea acestui 
serviciu și cu mașini de „reani
mare" dotate cu posturi de radio.

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).

DRAGĂ 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; 
.............. .... '* 18,30; 21), 

‘7; 13,30;
Flamura 

15,45;

11,30; 13,45; 16; 
Arta (orele 9; 11,15;
15,45; 18,15; 20,30), 
(orele 9; 74,15; 13,30;
18,15; 20,30).

JANDARMUL DIN I 
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).

ÎNTRE DOI
rulează la Union (orele 15,30; 
26,30).

SAINT

Maria Felix in „Juana Gatto*

JA-MOSUL MOSHI — ALO, 
PONIA

rulează la Doina (dtele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

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

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

ZORBA GRECUL
rulează la Dacia (orele 8,45; 
14,30 în " -----
20.30).

EL GRECO 
rulează 
15,30; 18; 20,30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulfază 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 Vitafi (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 ÎN ORAȘ 
ri.Mază Ia Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

NU SINI 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).

RÎDEM 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).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop 

rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,15; 18; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează Ia Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15), după a- 
miază EVADAREA ÎN TĂ
CERE (orele 18,30; 20,30).

JUANA GALLO 
rulează la Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16), după 
miază ÎNTRE DOI 
18,30; 20,45).

JANDARMUL DIN 
TROPEZ

rulează la Aurora 
9,30; 11,30; 13,45; J6),

ii,30;

ORI-

continuare 17,30—

— cinemascop 
la Buzești (orele

a-
(orele

SAINT

(orele 
j.vl, după 

amiază ÎNTRE DOI (orele 
18,30; 20,30).
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Miercuri seara s-a încheiat vizi
ta în R. D. Germană a delegației 
române, condusă de Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere al 
Republicii Socialiste România. La 
plecare, delegația a fost condusă 
de ministrul industriei ușoare a 
R.D. Germane, Hans Wittik, și 
de alte persoane oficiale.

în timpul șederii în R.D.G., 
delegația română a vizitat institu
te științifice din domeniul silvi-

culturii și prelucrării lemnului, 
întreprinderi de prelucrarea lem
nului și întreprinderi forestiere. 
Delegația română a vizitat, dc 
asemenea, Tîrgul internațional 
de la Leipzig.

Șeful delegațieiȘeful delegației române a 
avut întrevederi cu Hans Wittik, 
ministrul industriei ușoare al 
R.D.G., referitoare la adîncirea 
colaborării dintre industriile fo
restieră și de prelucrare a lem
nului din cele două țări.

• Guvernul R. F. 
a Germaniei a ho- 
târît să facă un efort 
financiar pentru a 
împiedica retragerea 
forțelor militare an- 
glo-americane aflate 
pe Rin. In acest 
scop, R. F. a Germa
niei va investi în va
lori americane suma 
de 500 milioane do
lari, iar Angliei i se 
va oferi suma de

450 milioane mărci 
vest-germane pe an.

Acest aranjament, 
scrie ziarul „New 
York Times", a fost 
realizat cu ocazia vi
zitei la Bonn a lui 
John Mc Cloy, prin
cipalul reprezentant 
al S.U.A. la negocie
rile cu Anglia și 
R. F. a Germaniei în 
problema cheltuieli
lor de întreținere a 
trupelor anglo-ameri-

cane. Se pare, scrie 
ziarul, că Washingto
nul a renunțat la in- 
sistenți sa din trecut 
ca Bonnul să achizi
ționeze mărfuri mili
tare din S.U.A., fapt 
ce i-a convins pe 
vest-germani că ad
ministrația americană 
este dispusă la un 
compromis echitabil 
pentru susținerea 
N.A.T.O.

• LA INVITAȚIA C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a președinte
lui și guvernului Cehoslovaciei, 
joi, a sosit la Praga, venind din 
Varșovia, delegația de partid și 
de stat a Republicii Democrate 
Germane în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D, Germane.

în timpul acestei vizite va fi 
semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuala 
dintre Cehoslovacia și R. 
Germană.

D.

Posibilități
CC

Anchefa a demonstrat că 
deși numeroase firme acceptă 

. să angajeze negri, lor le sint 
rezervate „slujbele cel mai 
prost plătite și cel mai puțin 
calificate". Cît privește pre
tinsul progres înregistrat în 

ziarul „NEW

Reuniunea
din Guam

In cercurile politice de 
la Washington se aprecia
ză că la „Consiliul de 
război*1 din insula Guam 
de Ia începutul săptăminii 
viitoare, la care vor parti
cipa conducători ameri
cani și sud-vietnamezi, 
vor fi luate o serie de 
măsuri militare deosebit de 
importante.

Este pentru a treia oară, in 
decurs de un an, cind pre
ședintele Johnson discută cu 
șefii guvernului de la Saigon, 
generalii Thieu și Ky. Prima 
reuniune s-a desfășurat la 
Honolulu in februarie anul 
trecut, iar cea de-a doua la 
Manila, în octombrie 1966, cu 
ocazia conferinței „celor șapte".

Observatorii politici din capi
tala Statelor Unite se abțin 
pentru moment de a comenta 
motivele hotărîrii subite a ge
neralului Ky de a fi prezent 
in Guam, după ce la Washing
ton s-a subliniat că acesta nu 
va participa, conferința fiind 
„exclusiv americană". Se pare 
că administrația Johnson a fost 
supusă unor presiuni insisten
te din partea conducătorului 
regimului de la Saigon.

ale patrioților

sud-vietnamezi
Forțele Frontului Na

țional de eliberare au ata
cat in apropierea Saigonu- 
lui, în noaptea de miercuri 
spre joi, mari unități ame
ricane.

Agenția France Presse infor
mează că atît cartierul general 
cît și depozitele celei de-a 25-a 
divizii americane de la Cu Chi, 
situate la 30 km vest de Sai
gon, au fost bombardate cu 
mortiere grele. 22 de soldați 
americani au fost răniți. Patrio- 
ții sud-vietnamezi au atacat, în 
același timp, și centrul de an
trenament militar de la Trun 
Ghao, distrugînd importante in
stalații ale americanilor.

ITALIA. Cu cîteva zile în urmă în orașul 
Verona a avut loc deschiderea Tirgului 
internațional de agricultură. In fotografie: 

standul țării noastre la acest tirg

Presa americană a publicat 
recent rezultatele unei an
chete întreprinse de o comi
sie guvernamentală în legă
tură cu „posibilitățile egale" 
in cimpul muncii ale negri-

lor și albilor din S.U.A. Acea
stă comisie a fost creată in 
1965 pentru a combate dis
criminarea in domeniul sluj
belor practicată în detrimen
tul negrilor și al altor cetățeni 
americani „de culoare".

tinsul 
acest domeniu,
YORK TIMES" a furnizat ur
mătorul exemplu ■ societatea 
de transporturi aeriene „Pim 
American World Airuaijr . 
care dispune de zeci de mii 
de salariați. nu a angajat din 
anul 1962 decît un singur pi
lot negru, un inginer de avia-

ție negru și 7 steward™ .,d« 
culoare". Numărul negrilor, 
tare lucrcurd <» imtttuliile 
federale liudrctnafc cu com
baterea discriminării ruriolr, 
nu a crescut. in cursul ace
leiași perioade, dectt cu 0,'J la 
sută

Caracterizind actuala sfor# 
de lucruri, revirta ^NEW SO
CIETY" subliniază că dacă 
ritmul actual <a fi menținut. 
tor trebui rd treacă secole 
pentru o te suprima inegalita
tea in domeniul slujbelor.

■> DOI copii care se jucau 
o stradă din Londra au găsit 
registru de optzeci de 
conținînd numerele de telefon 
confidențiale ale oficialităților 
din Ministerul Apărării. Docu
mentele au fost luate la Scot
land Yard, iar Ministerul Apă
rării a deschis o anchetă.

Registrul purta titlul „Confi
dențial, Ministerul Apărării". 
Este pentru a treia oară 
acest an cind documente 
vernamentale cu conținut 
milar au fost găsite „din întîm- 
plare" la Londra.

pe 
un 
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Schim
barea
gărzii

Reprezentatîîii S.U.A., Canadei și Italiei la O.N.U. au pro
pus un proiect privind crearea unui „consiliu al Națiunilor 
Unite pentru Africa de sud-vest“. Potrivit proiectului, care 
va fi supus Adunării Generale a O.N.U., acest consiliu va fi 
compus dintr-un reprezentant special numit de secretarul 
general al O.N.U. și din trei sau patru membri care vor fi 
desemnați de către președintele Adunării Generale. Consiliul 
va fi mandatat in vederea „unui studiu aprofundat asupra 
situației din Africa de sud- vest", în baza căruia să fie hotă- 
rîte „măsurile ce vor fi întreprinse în vederea creării unui 
guvern autonom*'. Același consiliu va trebui să studieze con
dițiile în care Africa de sud-vest va urma să-și cucerească 
independenta.

Imagine din timpul inundațiilor care s-au abătut recent asu
pra orașului Beyrut

La Palatul prezidențial 
din Brasilia, miercuri 
s-a schimbat garda. Fos
tul șef al statului, mare
șalul Castello Branco, in
stalat in urmă cu circa 
1000 de zile a cedat scau
nul prezidențial mareșa
lului Artur da Costa e 
Silva, desemnat ca pre
ședinte de vechiul Con
gres. Schimbarea gărzii, 
care a pus capăt, conform 
aprecierilor observatori
lor unei perioade „dc 
tranzație" după răstur
narea in aprilie 1964 a 
președintelui Goulart, a 
marcat, totodată, intrarea 
in vigoare a noii 
tuții.

Evenimentul in 
constituit pentru 
tatea comentatorilor 
prilej de retrospectivă și 
mai ales, de pronosticuri.

Mandatul fostului pre
ședinte se înscrie, fără 
îndoială, ca o perioadă 
dc recorduri în materie 
de „decrete prezidenția
le". Nu mai puțin de 3700 
decrete au „operat" in 
sensul „curățirii terenu
lui" de orice forțe opozi
ționiste. Chiar in ultima 
zi de președinție, Branco 
a ținut să nu se dezmin
tă. Printr-un decret, la 
lunga listă de pînă acum, 
alte 28 persoane au fost 
private de drepturile po
litice șl civile pe o peri
oadă de 10 ani, sub acu
zația de a fi desfășurat 
„activități subversive".

Despre metodele de 
conducere ale mareșalu
lui Branco, cercurile po
litice din Brazilia spun 
că aceasta și-a transfor
mat garda civilă 
echipă de 
tîndu-i ca 
țeri de 
(FRANCE 
ceea ce-l privește pe ac
tualul președinte, dimpo
trivă, se fac aprecieri că 
acestuia i-ar place să 
facă din ofițeri, (care for
mează majoritatea in ca
binetul său) veritabili 
oameni politici civili.

Actele instituționale, 
inglobate ulterior în con
stituție, (in virtutea că
rora au fost desființate 
organizațiile politice pro
gresiste și votul univer
sal pentru alegerile pre-

cons ti-

sine a 
majori- 

un

într-o 
militari „tra
pe niște ofi- 
stat major". 

PRESSE). In

zidențiale) au „curățat1 
drumul pentru perpetua
rea unui regim asemănă
tor celui de „tranziție". 
Faptul acesta îi determi
nă pe mulți să opineze 
că noua echipă va conti
nua in linii mari politica 
celei precedente.

Preluarea puterii de 
noul președinte a coincis 
cu apariția „Frontului 
amplu" pe care Lacerda, 
fostul guvernator al sta
tului Guanabara și ex- 
preșcdintele Kubitschek 
încearcă să-1 lanseze ca 
o mișcare de opoziție, în 
afara celei admise prin 
constituție. Potrivit unui 
manifest al acestei orga
nizații dat publicității in 
preajma instalării lui 
Costa e Silva, noua coa
liție ar trebui să devină 
„un mare partid dc cen- 
tru-stinga". 
anterioare 
cerda de a 
larg front 
s-au soldat 
partenerii vizați fiind prea 
puțin increzători în sin
ceritatea celui care... a 
răsturnat trei președinți 
aleși. Este prematur, se 
afirmă la Brasilia, să se 
facă pronosticuri asupra 
reușitei noii tentative 
precum și a modului in 
care va reacționa Costa e 
Silva. Incertitudinile de 
pe scena politică s-au re
flectat asupra economiei 
braziliene.

In ultimii ani s-a ac
centuat și mai mult nesi
guranța din domeniul e- 
conomic și social al țării. 
Dependența tot mai mare 
de monopolurile nord-a- 
mericane, inflația, creș
terea prețurilor la produ
sele și serviciile de largă 
folosință, au accentuat 
nemulțumirile. Noul pre
ședinte a promis, potrivit 
ziarelor „JURNAL DO 
BRASIL" și „O JURNAL" 
că „va urma o linie in
dependentă fără exage
rările din trecut" și va 
promova „inovări în di
plomația țării" astfel in
cit aceasta „să servească 
interesele Braziliei din 
punct de vedere econo
mic".

IOAN TIMOFTE

asta Piraților
Pirateria s-a practicat din vechime, în Mediterana, la 

început de către greci și mai tîrziu de romani, apoi, în
deletnicirea a fost preluată prin secolul XI și de arabi, 
care au localizat-o cu precădere în Golful Persic, prin re
giunea Omanului. Cîteva veacuri mai tîrziu, beduinii 
mării atacau corăbiile încărcate cu bogății provenite din 
India, le jefuiau, vindeau marinarii ca sclavi, sau cereau 
aur pentru răscumpărarea lor. Caravelele Evului Me
diu s-au războit cu pirații de pe coasta ce le purta nu
mele pînă în veacul al XIX-lea. Pe atunci, vasele brita
nice „East Indian Company** erau atît de crunt și de 
ades lovite de pirați îneît aceștia ajunseseră să preju
dicieze întregul comerț englez ; 
„Bombay Marine** a primit ordinul 
dinea în

pricină pentru care 
să restabilească or-

apele Golfului Persic.

un an, pirații 
obligați să în- 
sumbrul lor

Peste 
au fost 
cline 
steag cu cap de mort, 
iar triburile de pe 
coasta Omanului să 
semneze un „tratat 
general" cu toate con
dițiile învingătorului. 
Și astfel, cuiburile de 
pirați au fost curăța
te, dar Anglia șl-a in
staurat în regiunea

Oman, do-golfului 
minația deplină.

Noul 
man, protectorat 
tanic, a fost pus 
1820 sub paza poliție
nească a unor guver
natori încadrați de o- 
fițeri ai Majestății 
Sale : patru „politica! 
agents" numiți de An
glia și dependenți de 
un „political resident"

Trucial o- 
bri- 
din

tot britanic, instalat la 
Bahrein, au și acum 
misiunea „păstrării 
ordinii" în această re
giune.

Coasta Piraților nu
mără șase emirate — 
fără granițe stabilite 
între Oman, Maskat și 
Arabia Saudită — 
dintre care două au o 
mai mare notorieta
te : Abu Dhabi, prin

se 
o 

de

petrol și Dubai, prin 
contrabandă.

Sărăcia locurilor — 
Coasta Piraților 
întinde efectiv pe 
porțiune îngustă
țărm în spatele căreia 
începe imediat deșer
tul — îi determină pe 
locuitorii din Dubai, 
de pildă, să facă 
pescuit de perle, 
cărăușie ilicită

fie 
fie 
cu 

mărfuri destinate Ara- 
biei Saudite sau emi
ratelor vecine. Moder
nizați, ei au înlocuit 
pînzele triunghiulare 
ale predecesorilor cu 
motoare Rolls Roys, 
iar bărcile lor, deve
nite extrem de rapi
de, cară aur sau cea
suri elvețiene de con
trabandă. Ambarca- 
țiile, aparținînd celor 
bogați sau șiretului 
emir Rașid ben Said 
Maktum (dotate cu 
trape prin care măr
furile ermetic închise 
sînt la rigoare arun
cate în apă — scu
fundătorii de perle le

pescuiesc apoi fără 
dificultate) aduc pro
prietarilor o cifră de 
afaceri anuală ce se 
ridică, după estimații 
serioase, la 50 milioa
ne lire anual.

„Protectorii brita
nici" au lăsat de data 
aceasta „tradiția" și 
profiturile ei în sea
ma și folosul emirilor 
locali, ei fiind intere
sați de îndeletniciri 
mai sigure și bineînțe
les mult 
tuoase : 
petrolului, 
petrolieră 
emiratul Abu 
atinge acum trei mili
oane și jumătate tone 
pe an, dar specialiștii 
afirmă că aici există 
rezerve uriașe, îneît 
Abu Dhabi are toate 
șansele să devină în 
curînd un al doilea 
Kuweit. Motive seri
oase deci, ca politica 
engleză să nu prevadă 
vre-o schimbare esen
țială a statuquo-ului 
din aceste emirate. în

mai fruc- 
exploatarea 

Producția 
realizată de 

Dhabi

nici unul dintre ele, 
desigur, deoarece cer
cetările geologice de
monstrează existenta 
unei mari bogății de 
petrol pe întreaga 
coastă, și apoi indepen
dența unuia ar susci
ta deziderate similare 
și din partea celorlal
te. Deziderate incomo
de pentru Marea Bri- 
tanie, dar cu totul în
dreptățite pentru 
populația de aci, care 
se află ca stare socia
lă și economică 
velul veacului 
data încheierii 
sului „General ___
ty“. In sprijinul aces
tei populații a inten
ționat să vină anul 
trecut Liga statelor 
arabe care își anunța
se intenția de a sta
bili relații cu emirate
le golfului Oman și 
de a le oferi un aju
tor efectiv. Bucuroși 
de sprijin, cîțiva eici 
au semnat acorduri cu 
Liga arabă în vederea 
dezvoltării economice 
a teritoriilor lor. Re
acția „protectorului1 
britanic a 
promptă și 
că ; agentul 
la Dubai a 
că guvernul 
admite nici-o 
venție străină", iar a- 
jutorul, pe care alții

la ni- 
trecut, 
faimo-
Trea-

■«
fost însă 

categori- 
politic de 

declarat 
englez nu 

„inter-

Incercările 
ale lui La- 
constituî un 

opoziționlst 
cu eșecuri,

• PARTIDUL republican a 
desemnat drept candidat pentru 
un loc în Camera Reprezentan
ților la alegerile ce se vor des
fășura la 11 aprilie într-o cir
cumscripție electorală din Har
lem, pe negresa Lucille Pickett 
Williams. Ea va 
Clayton Powell, căruia i-a fost 
ridicat mandatul pentru fraude. 
El și-a depus din nou candida
tura din partea partidului de
mocrat. James Meredith, primul 
student negru primit în Univer
sitatea din Mississippi, (repu
blican) și-a retras candidatura 
sub presiunea liderilor populați
ei'de culoare, «are l-au învi
nuit că ..ar fi candidatul albi-

înfrunta pe

A
• MINISTRUL comerțului și 

navigației al Norvegiei, Kare 
Willoch, și-a încheiat vizita in 
Republica Populară Polonă. El 
a avut convorbiri cu Piotr Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, precum și cu alți con
ducători polonezi, in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre Polonia și Norvegia.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor înainte de plecarea din 
Varșovia, ministrul norvegian a 
subliniat dorința Norvegiei de a 
dezvolta relațiile sale economi
ce cu Polonia.

JAPONIA. Recent la Tokio, cu prilejul comemorării victi
melor experienței americane din Arhipelagul Bikini, a avut 

loc o manifestație

Un nou martor
la New Orleans

Ancheta ce se desfășoară la New Orleans pentru a stabili dacă 
procurorul districtual, Jim Garrison, dispune de suficiente mărtu
rii pentru a stabili existența unui complot privind asasinarea fos
tului președinte al S.U.A., John Kenndey, a intrat în cea de-atului președinte al S.U.A., John Kenndey, a intrat în cea 
treia zi.

Miercuri, principalul martor 
prezentat juriului de Jim Ga
rrison, Perry Russo, agent de 
asigurări, a fost din nou supus 
unui interogatoriu. La întrebă
rile avocatului lui Clay Shaw, 
cunoscut om de afaceri din 
oraș, acuzat de a fi participat 
la complotul împotriva preșe
dintelui Kennedy, Russo a admis 
în instanță că în anii 1959 și 
1960 a urmat un tratament de 
psihiatrie. In prima zi a anchetei 
Russo declarase juriului că a vă
zut si a auzit cum Clay Shaw, 
Lee Harvey Oswald și David

vor să-1 acorde emi
ratelor, trebuie să 
treacă direct sub con
trolul britanic. Reac
țiile „protejaților" au 
fost însă diverse : 
șeicii bogați din Dubai 
și Abu Dhabi s-au 
supus. Cei mai săraci, 
însă s-au opus. Emirul 
Șarahului, de pildă, a 
îndrăznit pentru pri
ma oară să repună în 
discuție tratatele e- 
terne ale britanicilor. 
Curaj scump plătit, 
căci după o lună era 
înlocuit, printr-o stra
tagemă perfidă 
eficientă, ca pe 
mea colonelului 
wrence : „agentul po
litic" din Sarah a 
trimis pe adresa emi
rului indezirabil 35
de lăzi de whisky pen
tru a-1 compromite, 
legile coranului inter- 
zicînd consumul de al
cool. „Musulmanul 
păcătos" a fost rapid 
descăunat iar locul i 
l-a luat un văr de-al 
său cunoscut pro-bri- 
tanic, dar care 
s-a bucurat nici 
de o 
bună, 
timp, 
nele fonduri în 
sul emiratului 
fără a ține seama de 
controlul britanic, el 
a fost chemat de „poli-

, dar 
bucurat 

soartă 
Peste 
utilizînd

dar 
vre-
La-

nu 
el 

mai 
cîtva 

u— 
folo- 
său,

tical agent”-ul omnipo
tent să discute aface
rile emiratului, 
o oră, șeicul 
pachet într-un 
cu destinația Bahrein. 
Aceeași aventură a 
trăit-o recent și șei
cul Abu Dhabi-ului, 
căruia abundența pe
trolului i-a împrumu
tat oarecari veleități 
de personalitate, inad
misibile pentru colo
nialiștii englezi : 
instigația lor, sub 
pretext bine găsit 
extrem de „convingă
tor", consiliul famili
ei regale I-a destituit.

Strategia britanică 
urmărește acum să re
grupeze emiratele de 
pe Coasta Piraților în
tr-o federație, sau mai 
precis o „ligă”, — fără 
a le acorda însă inde
pendența — în scopul 
declarat al dezvol
tării regiunii, în rea
litate pentru exploa
tarea sistematică și 
nestingherită a petro
lului. Fapt cam greu 
de realizat în a doua 
jumătate a secolului 
XX, chiar dacă pum
nul de fier se vrea 
acum ascuns cu per
fidie în mănușă de 
catifea.

VIORICA 
TANASESCU

Peste 
se afla 

avion

la 
un 

și
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Ferrie, decedat recent în 
ții misterioase în locuința 
New Orleans, ar fi pus la cale 
un plan privind asasinarea pre
ședintelui Kennedy.

Russo a recunoscut, de aseme
nea, că chiar în cursul acestui an 
el a mai fost examinat de medici 
ai Universității din Louisiana.

Jim Garrison, relatează agenția 
REUTER, a liotărît să aducă în 
fața juriului un nou martor, 
James Lewallen, , care, a locuit în 
aceeași cameră cu David Ferrie, 
omul citat de procurorul distric
tual ca fiind unul dintre princi
palii trei martori care pot relata 
despre existența complotului îm
potriva președintelui Kennedy. 
Lewallen, angajat al unei uzine 
de asamblat rachete din locali
tate, a mai fost interogat de Ga
rrison înainte de moartea lui Da
vid Ferrie. EI urmează să depună 
mărturie în cursul zilei de as
tăzi.

condi- 
sa din
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• AMBARCAȚIUNEA „Em- 
presa Pacifica", la bordul căreia 
spaniolii Vital Alzar, Manuel 
Camino și francezul Marc Mo
dena intenționau să traverseze 
Oceanul Pacific pentru a ajun
ge în Australia, a fost surprin
să de o puternică furtună, șja 
jumătatea drumului. In fața pe
ricolului scufundării, cei trei 
navigatori au lansat un apel 
S.O.S., fiind salvați de o navă 
aflată sub pavilion vest-german. 
Ei vor fi debarcați în portul cel 
mai apropiat. Cei trei marinari 
temerari au încercat să reia 
drumul parcurs de către abori
genii ecuadorieni „huancavilcas" 
din portul Guayaquil pînă in 
Australia.

• MINISTRUL ceylonez al 
industriei, Philip Gunawardena, 
a avertizat pe experții finan
ciari occidentali să nu se ames
tece în treburile interne ale 
Ceylonului. Intr-un discurs ros
tit la reuniunea secției asiatice 
a Institutului internațional de 
presă, ce se ține în Ceylon, el a 
criticat țările industriale occi
dentale în legătură cu prețurile 
reduse pe care le plătesc pen
tru materiile prime importate 
din țările în curs de dezvoltare, 
și s-a pronunțat pentru un front 
comun al acestora în vederea 
protejării intereselor lor.

„Experți ai Băncii Mondiale 
vin șă ne spună că dacă nu în
deplinim anumite condiții nu ne 
vor oferi ajutor, a arătat Gu
nawardena. Este mult mai bine 
în acest caz să stea în țările lor 
și să-și vadă de treburile lor“.

• GUVERNUL britanic a in
terzis miercuri Companiei en
gleze „Lonhro Limited” vînzarea 
conductei care leagă portul 
Beira din Mozambic de rafină
ria rhodesiană de la Umtali. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în 
baza unei legi britanice, votată 
de parlament, care împuterni
cește guvernul să interzică ast
fel de transferuri dc bunuri en
gleze altor țări, 
care ar provoca o 
embargoul asupra 
destinat Rhodesiei,

Casius Clay 
va fi incorporat ?

transferuri 
breșă în 
petrolului

Președintele Consiliului de revizie din Louisville a anunțat 
ca s-ar putea ca Casius Clay, campion mondial la categoria 
grea, să fie incorporat la 11 aprilie. Judecătorul federal Ja
mes Gordon, a făcut cunoscut că a ordonat un examen ’defi
nitiv al cazului Casius Clay pentru 29 martie la Louisville 
Acesta a menționat că ar fi probabil ca Mohamed Aii (Casius 
Clay) să fie exceptat de la serviciul militar. Potrivit judecă
torului, Clay nu poate fi încorporat in armată dacă există un 
litigiu intre el și serviciul de recrutare. Avocații campionului 
mondial de box au intentat cu cîteva ore înaintea apariției 
anunțului privind data incorporării o acțiune judiciară împo
triva Consiliului de revizie de la. Louisville, acuzat de dis
criminare rasială împotriva clientului lor. Ei au arătat că 
M un negru nu face parte din acest consiliu de revizie, ca- 
lîjicînd acest lucru drept ilegal. Acțiunea judecătorului fe
deral Gordon este probabil destinată să elucideze cazul Casius 
Clay. Dacă la 29 martie avocații acestuia vor ciștiga. s-ar 
putea ca acțiunile judiciare să tergiverseze încorporarea lui 
Clay, ducind la reformarea lui definitivă.
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