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ATENȚIE LĂ

SCHIMBUL DE MIINE
Școala și uzina fac aproape corp comun. Aici, la poarta 

uzinei, la doi pași de halele spațioase, se află școala. Pe fe
restrele școlii, dincolo de gardul uzinei, elevii privesc cum 
se nasc tractoarele. Imaginea este o adevărată sugestie. Am 
vrut să vedem in ce măsură școala și uzina fac corp comun 
și în pregătirea viitorilor constructori de mașini. Constată
rile noastre — și-o spunem din capul locului — slnt in de
zacord cu imaginea vizuală. Dar să pășim mai intii pe poarta 
școlii, apoi a Uzinei „Tractorul** și să vedem de ce ?

Ce râmîne 
dacă dăm jos 

lustrul
Rubrici paralele, 

Încărcate cu cifre de 
la un capăt la altul, 
ne conduc, ca un a- 
devărat ghid, prin 
viitoarele coloane de 
muncitori ai uzinei. 
Simți, tentația să ală
turi, prin anticipație, 
fiecărei coloane plină 
cu note de 8, 9 și 10, 
unul din viitorii mun
citori de înaltă cali
ficare al uzinei.

Am întîlnit în da
rea de seamă a șco
lii 3—4 tabele cu si
tuațiile la învățătură: 
situația în procente 
de promovați și co- 
rigenți; situația frec
venței la cursuri și 
practică; situația pro
movării pe medii etc. 
Parcurgînd pe prima, 
de pildă, ai senzația
— și frazele din da
rea de seamă fac un 
efort în plus să ți-o 
întărească, să o im
pună ca o concluzie
— că rezultatele ob
ținute de școală sînt 
bune. Procentul de 
promovare se prezin
tă pe anii de studii 
astfel : anul I — 79.2 
Ia sută, anul II —70,7 
Ia sută, anul III — 
79,3 la sută și anul 
IV — 100 la sută.
Dacă sărim peste si
tuația frecvenței la 
cursuri — deși acea
sta explică în bună 
parte rezultatele la 
învățătură — senza
ția se modifică sub
stanțial. Ce medii ri
dică procentul de 
promovare ? Cele de 
8, 9 și 10 sau cele de 
5 și 6 ? Răspundem 
la această întrebare 
tot cu o situație sta-

tistică. Numai că a- 
ceasta este întocmită 
de noi și nu de școa
lă. Ce spune ea ? 
Numai 19,1 la sută 
din elevii anului I, 
15,1 la sută din ele
vii anului II, 9,3 la 
sută din cei ai anului 
III și 15,3 la sută 
din cei ai anului IV, 
au promovat primul 
trimestru cu medii de 
7, 8, 9 și 10. Ceilalți 
— adică marea ma
joritate — au pro
movat numai cu me-

si dv. statistica în

tocmită de noi • Dacă

dii de 5 și 6. Conclu
zia este limpede și 
trebuie s-o spunem 
deschis. Fraza aceea 
din darea de seamă
— „am încheiat pri
mul trimestru cu re
zultate satisfăcătoare"
— seamănă mai de
grabă cu un obiect 
bine lustruit pe dea
supra, dar plin de fi
suri în interior. Si
gur, pot fi aduse 
multe explicații. Poa-

te fi adusă explicația 
că elevii din anul I 
au venit cu cunoș
tințe neconsolidate 
din școlile de cultu
ră generală. Poate fi 
adusă și aceea că u- 
nii elevi nu au o ati
tudine responsabilă 
față de învățătură 
etc. A admite toa
te acestea — fără 
a căuta și o explica
ție în munca corpu
lui profesoral, mai 
precis a eforturilor 
lui mai mari sau mai 
mici pentru pregăti
rea elevilor — în
seamnă a admite în 
fond mediocritatea ca 
rezultat al muncii 
școlii. Or, este nece
sar să se organizeze 
în mod corespunzător 
meditațiile și consul
tațiile pentru elevi. 
Școala duce într-ade- 
văr lipsă de spațiu 
dar, cu un plus de 
inițiativă, se pot crea 
condiții ca meditații
le să se țină cu regu
laritate, ca la ele să 
ia parte elevi grupați 
pe specialități și nu 
nediferențiat ca pînă 
acum. Atragerea în 
circuitul meditațiilor 
și a elevilor externi, 
care constituie majo- 
ritatea efectivului 
școlii, ar trebui să 
constituie obiectivul 
imediat pentru ca
drele didactice, pen
tru organizațiile
U.T.C. Ca și stabili
rea unei strînse legă
turi între școală și 
familiile elevilor, le
gătură care, cel pu- • 
țin în primul trimes
tru, nu s-a prea făcut 
simțită.

C. PRIESCU
I. CHIRIAC 

N. ARSENIE

(Continuare 
In pag. a IIT-a)

Elisabeta Spiovscht, controloare condensatori ceramică de la 
I.P.R.S. Băneasa

Microraion 
cu 2220 

apartamente CADRAN^-
UN CĂLĂTOR

Microraionul de locuințe 
„Tudor Vladimirescu** din ora
șul Tîrgu Mureș va cuprinde în ’ . ----- .------ Deșj

cîteva
au

DE DEMULT

în comunele Geme
nele, Gropeni, însură
ței, Siliștea și Unirea 
din regiunea Galați a 
început construcția u- 
nor creșe sezoniere 
pentru copiii membri
lor cooperativelor agri
cole de producție. Clă
dirile vor avea 5—6 
camere. îngrijirea ce
lor mici va fi încredin-

țață unui personal 
Ies din rîndul coopera
toarelor, iar asistența 
medicală va fi asigu
rată de cadre medii 
sanitare și medici de 
circumscripții. Se pre
vede ca, în acest an, în 
satele regiunii Galați 
să fie construite 63 a- 
semenea creșe.

(Agerpres)

trecut mai mult de o lună 
din ziua în care țăranii 
cooperatori din Licuriciu, 

raionul Alexandria, au analizat 
activitatea desfășurată în anul 
trecut și au dezbătut și aprobat 
noul plan de producție și finan
ciar. O dominantă a dezbateri
lor a constituit-o necesitatea îm
bunătățirii calității muncii, de la 
organizarea la execuția fiecărei 
lucrări în parte. Toți au fost de 
acord că au tot ceea ce le tre
buie, că depinde numai de ei ca 
anul acesta producțiile planifica
te să fie realizate, ca toate 
sectoarele să devină rentabile.

în cooperativa agricolă din 
Licuriciu muncește și un mare 
număr de tineri. Au fost trase 
învățămintele cuvenite pentru 
activitatea organizației U.T.C., 
pentru munca tineretului, din 
analiza prilejuită de adunarea 
generală a cooperatorilor ? Ce 
acțiuni a stabilit să întreprindă 
cu tinerii organizația U.T.C. ?

Pentru a afla răspuns la aceste 
întrebări, ne-am adresat mai întîi 
tovarășilor de la Comitetul ra
ional Alexandria al U.T.C. Primul 
interlocutor, tovarășul Alexandru 
Cristea, prim-secretar :

— Nu am fost cam de multi
șor la Licuriciu, în schimb, din 
informările pe care le-au făcut 
tovarășii activiști, reiese că aici 
este o organizație bunicică. Ti
nerii de aici muncesc; aici nu 
avem necazuri.

„Zilele-muncă planificate pen- 
Iucrările din grădină —

spunea în adunarea generală a 
cooperatorilor Dan D. Cristian 
— au fost consumate, producțiile 
însă nu s-au realizat. La gră
dină, am ajuns să dăm cu coasa 
acolo unde trebuia să culegem 
legume, să scoatem bani. La 
legumicultura, ani pierdut cîte 
2 lei Ia ziua-muncă“.

Calitatea muncii i-a „scăpat", 
se pare, primului secretar. Dar 
să-l ascultăm în continuare.

— Cine dintre membrii birou
lui comitetului raional a parti
cipat la adunarea cooperatorilor 
de la Licuriciu și ce probleme au 
fost desprinse pentru activitatea 
organizației U.T.C. de aici ?

— Nu cred că a fost cineva. 
Cînd a avut loc ? A, da, pe 21. 
Atunci am avut o adunare cu 
activul.

Instructorul comitetului raio
nal, tovarășul Matei Mihail, sub 
îndrumarea căruia se află orga
nizația U.T.C. de Ia Licuriciu, 
este însă de altă părere.

— Nu am participat la adu
narea cooperatorilor de la 
Licuriciu, pentru că în aceeași 
zi a avut loc și la Călinești, o 
altă organizație aflată sub îndru
marea mea, adunarea generală a 
cooperatorilor.

Care este adevărul ? Sigur 
este unul singur. Adunarea la 
Licuriciu a avut loc în 21 
rie, iar la Călinești în 23 
rie.

Alexandria este un
agrar ; în unitățile agricole mun
cește, deci, marea majoritate a 
tinerilor. De ce nu au fost luate 
măsuri pentru ca la toate adună
rile generale ale țăranilor coope
ratori să participe un membru al 
biroului, un activist al comite
tului raional U.T.C. ? La instrui
rea de o săptămînă a activului 
comitetului raional al U.T.C., 
care a avut loc după ce 
în toate cooperativele agricole 
se ținuseră adunările gene
rale în care s-a analizat acti
vitatea din cursul anului trecut 
și s-a aprobat planul de produc
ție și financiar pe 1967, au fost 
rezervate doar două ore cunoaș
terii acestor probleme. Un ingi-

ianua- 
ianua-

raion

’*•

CAZURI ?

final 2 220 apartamente, 
lucrările au început cu 
luni în urmă, constructorii 
terminat 12 blocuri cu cîte pa
tru etaje și unul turn, cu 
etaje. Lucrările au început Ia 
alte blocuri, un local de școală 
cu 12 săli de clasă, un complex 
comerical etc. La sfîrșitul anu
lui în acest microraion se vor 
muta aproape 1 200 familii.

ION VULCAN 
corespondent voluntar

10

Ca un alt iubitor de 
țară și de dreptate pen
tru neamul său, Gheor
ghe Cîrțan, pe care tim
pul său și poporul său 
l-au memorat ca Badea 
Cîrțan, apelativul de la 
el de-acasă, undeva prin 
stlnele Făgărașului, a 
simțit in el, și în iubirea 
sa aproape fanatică pen
tru carte, chemarea spre 
a pleca, cu desaga in spi
nare, îmbrăcat In veștmin-

drumulte prăfoase de 
lung și de arșiță, spre a 
vorbi celor de-un sînge 
latinesc, populînd străi
nătăți, despre dreptul la 
gind și fapta liberă ale 
fraților din Ardealul co
tropit. Avea istețimea 
proverbială a țăranului 
umblat și fanatismul su
perior, al autodidactului 
posedat pentru totdeauna 
de generozitatea cărții, da 
convingerea că această

generozitate trebuie să 
înmoaie și inimile tirani
lor, să sloboadă gind și 
faptă bună și străinătăți
lor. Era un romantic prin 
structură și prin propria 
sa chemare alimentată de 
o lectură cu care puțini

„Cel mai des te întâl
nești cu lipsa de cuviință 
în vehiculele de trans
port în comun (Mica 
Alexandru — student). 
Am văzut la orele critice 
ale zilei, cînd aglomerația 
devine exasperantă, călă
tori care prin pachetele, 
damigenele etc. pe care 
le posedă pătează sau rup 
îmbrăcămintea celor care 
nu s-au putut feri la timp. 
Dacă victima le atrage a- 
tenția, unii răspund cu 
obrăznicie: „Dacă nu-ți 
convine, umblă cu mașină 
mică !**.

„Lipsa de cuviință a fe
telor mă jenează mai mult

Tn dicționarul limbii române, cuvîntul cuviință 
este definit ca „regulă de bună conduită, atitudi
ne sau purtare cuviincioasă, politețe, decență". 
Buna cuviință — cu sau fără dicționar — are ce
rințe egale pentru toată lumea și nimeni nu poate 
spune că termenul și mai ales sensurile ii sint 
necunoscute numai pe motiv că din biblioteca 
personală îi lipsește volumul cu literele ABC ale 
lucrării citate. Și totuși, în viața de toate zilele, 
asistăm adeseori la ignorarea a aceea ce buna cu
viință cere tuturor membrilor societății: să fie 
respectată.

decît cea a bărbaților 
(M.P. — studentă la Insti
tutul de limbi străine, sec
ția limbi slave). Am fost 
de multe ori martora situ
ațiilor jenante cînd o fată, 
de altfel tînără și frumoa
să, își afișează cu osten
tație pulpele, trăgîndu-și 
fusta pînă la șolduri. Am

observat atunci că nu nu 
mai pe mine ci și pe cele 
lalte femei aflate de față 
le jignește lipsa de pudoa
re afișată atît de groso
lan. Dar, cum să spun, 
parcă ți-e greu să intervii 
într-un asemenea caz cînd 
tu însăți ești femeie. Băr
bații nici atît n-o fac, deși

V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a II-a)

ION ȘERBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Au terminat
semănăturile
din epoca I

Timpul 
din plin 
de producție din raionul 
Ploiești, a făcut ca aces
tea să termine semănatul 
culturilor din prima epo
că. în celelalte unități a- 
gricole din regiune, lucra
rea se apropie de sfîrșit. 
Pînă acum s-au însămîn- 
țat cu borceag, mazăre și 
alte culturi timpurii, mai 
mult de 10 000 ha din su
prafața prevăzută.

Concomitent se 
nuă arăturile de 
vară; au început
și lucrările pentru irigarea 
celor aproape 2 500 ha 
prevăzute pentru acest an

prielnic, folosit 
de cooperativele

conți - 
primă- 
efectiv

(Agerpres)

sînt convinsă că și pe ei îi 
deranjează lipsa de bun 
simț — chiar dacă unii o 
comentează picant. Cred 
că în asemenea situații cel 
mai indicat ar fi să inter
vină personalul localului, 
care, cu tact, ar putea 
atrage atenția celor în 
cauză".

„Uneori, salariați în a 
căror obligație intră și 
buna cuviință se poartă 
urît cu publicul — ne spu
ne tehnicianul Tudor Mi
hai. Casierița unui cine
matograf l-a jignit fără 
motiv pe un spectator. Ni
meni nu a intervenit în 
apărarea sa. De ce ? Se te
meau ca
rița să le dea locuri 
proaste".

„Dar '_________ _
străzii ? în dreptul restau
rantului Potcoava funcțio
nează un adevărat talcioc 
ambulant. La fel și holu
rile cinematografelor din 
centru în care întâlnești

nu cumva casie-

bunacuviință a

uneori personaje cu o ți
nută care, prin ea însăși, 
jignește bunul simț ele
mentar, ca să nu mai vor
bim de specula cu bilete 
pe care aceștia o prac
tică" (Sanda Eugen, pro
iectant).

„Mi s-a întîmplat, de 
multe ori, să fiu acostată 
pe stradă sau în tramvaie, 
iar dacă am încercat să-i 
pun la punct pe autori am 
fost împroșcată cu expresii 
grosolane. Ceea ce mă ui
mește este faptul că de 
cele mai multe ori băr
bații martori la un ase
menea gest ofensator ră- 
mîn nepăsători, ba, pe unii, 
chiar îi amuză întîmplarea 
și trimit priviri complice 
făptașului. Să fi dispărut 
oare proverbialul cavale
rism masculin ?“ (M. C.

ATANASIE TOMA

(Continuare 
în pag. a II-a)
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DINU LIPATTI
jumătate de veac

Interviul nostru cu

Corneliu Gheorghiu
M

este minunat expri- 
cronică a acad. Mi- 

de- 
re- 
cu

prietenului său

voie să v-o 
„Am mai vorbit 

— de apropierea sufle-

La Atheneu sau tn sala de 
concerte a Radioteleviziunii 
l-am auzit adeseori pe Corneliu 
Gheorghiu interpretînd lucrări 
de Haendel, Mozart, Beethoven, 
Schumann, Enescu.

Nicicind mi se pare, cîntecul 
său nu suna mai pătimaș, mai 
adine, mai aproape de adevărul 
muzicii ca atunci cînd îl cînta 
pe Lipatti.

Ani in șir drumurile lui Li- 
patti și Corneliu Gheorghiu s-au 
întîlnit.

Coleg de clasă, Corneliu 
Gheorghiu a urmărit cu ardoa
rea unui tînăr căruia-i este dată 
unica bucurie a prieteniei unei 
stele de primă mărime a artei 
veacului XX, întreaga evoluție a 
pianistului român.

Pe biroul de lucru al prof. FI. 
Muzicescu, am văzut cîndva o 
fotografie plină de semnificații 
pentru colocviul ce mi l-am pro
pus astăzi: profesoara alături 
doi dintre elevii ei preferați 
Lipatti șt C. Gheorghiu.

Cronologia „amintirilor" 
din plin solicitată de luminile 
cestei fotografii pe care o regă
sesc și în impunătorul album pe 
care i l-a dedicat lui Lipatti, 
Editura „Meridiane".

— Fotografia e făcută la scurt 
timp după cunoștința noastră.

Am auzit prima oară de Li
patti în 1934. Eram la lecție, la 
Conservator. Lipatti era de a- 
cum aureolat de faimă. Silvia 
Capățînă venise s-o felicite pe 
profesoara noastră pentru stră
lucitorul succes al lui Lipatti in
terpretînd concertul lui Grieg.

— Și cînd l-ați auzit ?
— Curtnd. La Atheneu. Și-a 

programat în același simfonic, 
Concertul în re minor de Mo
zart și Capriccio-ul de Strawin- 
ski pe care i-l dăruise personal 
marele compozitor la Paris in zi
lele în pare studiase în clasa lui 
Paul Dukas.

— Compozitorul despre care 
Lipatti scria „că știe să creeze 
o mișcare irezistibiă în tot ce 
face".

— Integrarea în program a «- 
neta din lucrările lui Strawinski 
demonstrează atașamentul său 
față de orice oăutări fertile, lipsa 
de prejudecăți, spiritul novator 
de care era pătruns.

— Idee vizibilă și în cronicile 
sale muzicale, în scrisorile sale 
(care i-au adus titlul de membru 
in „Aso^ația Internațională a 
criticilor") în care recenza cu o 
adîncă intuiție a noului tot ce 
asculta în sălile de concerte ale 
Parisului, Bucureștiului, Genevei.

Aș vrea să reveniți acum la 
șirul amintirilor.

— După 1936, cu toate că ne 
despărțeau miulți ani pentru 
vîrstă aceea, am petrecut cîtixi 
timp alături de Lipatti.

Am ascultat muzică, am cin- 
tat, am discutat despre muzică.

Lipatti cultiva prietenia ca și 
muzica cu ritualul unui dăruit. 
Comunicativitatea sa era adîncă, 
sinceră, deschisă.

Munca a fost credo-ul vieții 
sale. Muncea enorm, sacrificîn- 
du-și și sănătatea muzicii.

L-am ascultat cîntîndu-i pro
fesoarei noastre, în timpul orelor 
de studiu și in public. Ultima 
oară, în 1943, interpretînd „Im
perialul" lui Beethoven.

de

e 
a-

— Din păcate niciodată înre
gistrat...

— Istoria artei interpretative 
a fost astfel privată de unul din 
cele mai grandioase documente. 
N-au fost înregistrate din nefe
ricire nici interpretările celor 
două concerte de Liszt, sau Mi 
minorul lui Chopin.

De la Alfred Cortot la Mihail 
Jora, n-a existat mare muzician 
al Europei care să nu-și afirme 
admirația pentru muzica lui 
Lipatti.

Arta lui Lipatti era unică.
— Pornea de la acea sublimă 

profesie de credință : „Muzica 
trebuie să trăiască sub degetele 
noastre, sub ochii noștri, în ini 
ma și mintea noastră, cu toi 
ceea ce noi îi putem aduce ca 
ofrandă".

— Ceea ce mă frapa cînd îl 
ascultam era sunetul bogat, cu
rat, cristalin.

Dicțiunea discursului muzical

Fiecare frază avea ponderea 
și locul ei bine stabilit, avea 
funcția ei.

Fraza mergea în mod natural, 
iar pe primul plan nu apare vir
tuozitatea enormă, ci muzica.

— Toate aceste atribute 
reflectă și în muzica sa.

— Interpretul, pedagogul, on
ticul și compozitorul Lipatti era 
mistuit de aceeași dogoritoare 
pasiune pentru muzică.

— Pasiune care-l făcea pe 
Vuellermoz să scrie la moartea 

fără unul 
apărători

era impecabilă. Se exprima in 
muzică ca într-o limbă maternă. 

Nici un sunet nu era cîntat la 
întîmplare. Nimic nu era îndo
ielnic, nedecis. Totul era perfect 
conturat.

— Textul — va scrie Lipatti
— pentru a putea trăi trebuie să 

. primească viață de la noi, dînd 
elanul inimii noastre, spontanei
tatea, libertatea, diversitatea sen
timentelor noastre...

— Un asemenea concept l-a 
dus la o maximă simplificare dar 
și sinteză a expresiei.

L-am ascultat cîntînd Bach, 
Beethoven, Schumann, Chopin, 
Liszt, Grieg, Fauri...

DINU LIPATTI 
văzut de 

NEAGU BADULESCU

a rămas 
admirabili

sale ațicreațiilor
la loc de frunte

lui, „Muzica 
din cei mai 
ai ei".

Din seria 
pus desigur 
Concertino...

— Prețuiesc în egală măsură 
tot ce a scris Lipatti. 
poate voi interpreta 
tot ce a scris pentru 
fi bucuros să putem

Intr-o zi 
în public 

pian și aș 
asculta în

sălile noastre de concert crea
țiile sale simfonice și de cameră.

Concertino m-a atras în mod 
deosebit pentru că mi se pare 
că e cuprins în el tot echilibrul, 
toată robustețea lui Lipatti. Toc
mai de aceea el a intrat în re
pertoriul unor mari pianiști ca 
Gieseking, HaskiL

— Lipatti avea, cum spunea 
marele său prieten dirijorul An- 
sermet, „acea caracteristică in
failibilă a unui veritabil com
pozitor : atunci dnd începea să

scrie, nu o făcea pentru a căuta 
ci pentru a găsi".

— In Concertino a găsit totul. 
Paginile clasice, diafanica sa fac
tură, îngrijirea scriiturii pianisti
ce îl reprezintă perfect pe Li- 
patti — compozitorul și de a- 
ceea l-am cîntat adeseori la 
București, la Paris.

In creațiile unei vieți atît de 
scurte și fără răgazuri, găsim 
marile flăcări care străfulgeră și 
portativele 
Enescu.

— Ideea 
mată într-o 
hail Jora scrisă în urmă cu 3 
cenii. Dați-mi 
amintesc : 
alt prilej 
tească și artistică ce leagă pe a- 
cești doi muzicieni, în ciuda oîr- 
stei ce-i desparte, cit și a lipsei 
de contact permanent dintre ei. 
Lipatti a crescut și s-a dezvoltat 
departe de Enescu avînd foarte 
rare prilejuri de a-și însuși ast
fel calitățile marelui săi înain
taș. Nu poate fi deci vorba de 
o înrîurire a dascălului asupra 
elevului — ci de o fericită co
incidență, care a făcut ca pe pă
mântul acestei țări să se nască, 
la o depărtare de 36 de ani, 
două ființe care prin însușiri a- 
semănătoare să înfigă fiecare la 
timpul ei, adinei pietre de hotar 
în ogorul artei românești".

IOSIF SAVA

c i/n/;r di: ucid
Scenă din premiera „Lupii și oile" de Ostrowski in interpretarea colectivului Teatrului Național din Cluj

Interior de la Centrala elec
trică de termoficare Brazi

CĂLĂTOR
DE DEMULT

(Urmare din pag. I) 

erudiți se pot măsura. A 
bătut drumul lung al 
Italiei, unde s-a închinat 
Columnei lui Traian a 
trecut în Franța același 
romantic nevindecat nici 
de ironiile suspușilor nici 
de stăruințele sale zadar
nice. Avea chip hirsut și 
privire năpraznică de dac 
neîmpăcat cu vitregia și, 
din latinitatea descenden
ței românești iși făcuse, 
ca înaintașii săi făuritori 
de școală culturală și pa
triotică, totodată, religie 
politică pentru care s-a 
bătut cu neistovita ore- 
dlnță moștenită din buni 
și străbuni.

Toiagul de pribegie șl 
sarica in care-și strinsese 
avutul său de preț, dove
zile dreptului româneso 
al Ardealului, l-au înso
țit pe Badea Cirțan, în 
misionarismul său patrio
tic, hăituit ori de ironia

unora ori de nelegiuirile 
legiuitorilor de atunci ai 
Ardealului. Ca în urmi 
cu un veac, hăituitul ar
delean al școlii al cărui 
corifeu era și Gheorghe 
Șincai, Badea Cîrțan a 
închis ochii departe de 
frații de dincolo de 
munți. Pleoapele coborî- 
te de ai săi de dincoaoe 
n-au stins privirea vizio
narului care simțea apro- 
piindu-se ziua unirii tu
turor celor de-un singe. 
Călătorul de-o viață în
treagă, hăituit de arestul 
sortit de dușmanii săi 
de-o viață întreagă a ve
nit aici, tot printre ai 
săi, in ultimul său drum 
și ultimul său gind a fost 
tot pentru cei de dinco
lo pe care i-a dorit strinși 
în mijlocul unui singur 
hotar. Călătorul de de
mult nu și-a irosit zadar
nic viața sa, călătorul de 
demult îșl doarme împă
cat somnul său de veol.

întotdeauna am suspectat ie
rarhizările în literatură, de prea 
destule ori ele s-au dovedit a fi 
false. Dar realul prestigiu al 
poetului Nichita Stănescu poa
te intimida reporterul. Deruta 
nu s-a dovedit de altfel nejusti
ficată. In loc să discutăm despre 
proiecte și ipostaze lirice, cum 
intenționam, iată-mă obținînd de 
la Nichita Stănescu cîteva ja
loane — pentru o teză despre 
un anumit aspect al esteticii 
scrisului.

— întotdeauna am considerat 
ca pe o lipsă de tact, a întreba 
un scriitor cum scrie.

— De ce ?
— Pentru că, după părerea 

mea, sintaxa nu suportă un „cum 
scrii".

— De acord, contează ce 
scrii : adică — și aici nu mă 
gîndesc la produsul finit, ci la 
produsul infinit — deslușirea mai 
degrabă a unei tensiuni decît a 
meseriei, a unei confesiuni decît 
a unei agresiuni a subiectivului. 
Nu cum scriu — și aici aveți 
într-adevăr dreptate, ci despre 
ce : despre ce a și devenit real 
.sau despre ceea ce ai vrea să 
devină real. Am o admirație se
cretă față de toți acei rari scrii
tori care au izbutit să scrie des
pre ce chiar ei înșiși erau, 
să se mai laude.

— După cîte îmi dau 
dumneavoastră tindeți să 
parte din această ultimă i 
rie.

— Încă nu, și nu este o mo
destie, ci numai o remarcă asu
pra unei traiectorii posibile. Este 
vorba despre un fenomen al im
plicării lente în real (un „mister" 
adică, folosind un termen mai 
propriu poeziei). Nu descrierea 
realului brut este țelul actului 
poetic și nici prezentarea unui 
real nenăscut, ci coincidența, acel 
secret act în care însuși „Eu“-1 
poetului se identifică cu cel al 
realului, lăsîndu-i pentru dife
rențierea poetică numai aminti
rile, tulburarea de a putea să ob
servi un lucru care în esență nu 
se deosebește de tine, posibilita
tea de a contempla regnurile din 
afara lor, exact în acel moment 
în care ești cel mai implicat în 
ele prin plasma sensibilă.

uitînd

seama, 
i faceți 
catego-

> : i

Macheta noului spital de pediatrie din Oradea. Spitalul de pediatrie aflat in construcție 
va avea o capacitate de 400 paturi pentru copii, SO pentru mame însoțitoare și 20 pentru 

reanimare

— N-am înțeles absolut ni
mic. ■>

— A înțelege are totuși mai 
multe nuanțe, nu este o noțiune 
bloc. Sînt diferite feluri de a nu 
înțelege ceva. Dacă luăm fraza 
„n-am înțeles absolut nimic" pu
tem deduce din ea, e drept cu 
oarecare efort de autocontem- 
plare (antinarcisistă, bineînțeles) 
că în genere scriitorului îi șade 
mai bine cu scrisul și mai puțin 
cu autoteoretizarea scrisului, atît 
cît el este.

— Invitați deci la o mai mare 
discreție teoretică ?

— Da și nu. E mai mult o di- 
formare didactică. Și aici, da-

pe care o făceam acestei schițe : 
ea era excelentă,” însă nu avea 
introducere, cuprins și încheiere. 
Meditasem pînă atunci la o serie 
întreagă de false canoane lite
rare, mărturisesc însă că la acest 
canon pueril rămas de undeva 
din clasa IV-a de liceu nu cata
dicsisem niciodată să meditez. 
De aceea el s-a supărat pe mine, 
a apărut în subconștientul meu 
cu violență și, luxos, ca orice fals 
canon, s-a răsplătit pe sine însuși 
cu neliniștea mea.

— Deci ?
— Deci meditația la percep- 

tele artei, confesiunea asupra ri
gorilor artei mi se pare potrivită

Nichita Stănescu
ți-mi voie să vă povestesc o 
scurtă fabulă. Am cunoscut un 
tînăr scriitor american 
ximativ de
mine. Ne-am înțeles dintr-un foc 
și provocîndu-ne unul pe celălalt, 
el a început prin a-mi citi o schi
ță. Mărturisesc că mi-a plăcut 
foarte mult schița lui în ciuda 
unei suave neliniști pe care nu 
am pus-o în dreptul semnului 
valoric. După ce nu ne-am mai 
văzut și după un timp, m-am 
gîndit din nou la schița lui ca
re-mi plăcuse foarte mult și acea 
suavă neliniște mi-a revenit brusc, 
bine-nțeles încercînd să nu-i 
acord un semn valoric. In fine 
după un răstimp mi-am dat sea
ma în ce constă secreta critică

apro-
aceeași vîrstă cu

și demnă, și necesară de a fi fă
cută cu voce tare, însă exultarea 
propriului subiectivism în per- 

de 
se

cepte încă neconfirmate 
arta pe care o faci, mi 
pare nu indecentă pentru că 
ar fi un cuvînt prea gros, ci 
numai înșelătoare. Pentru că 
(vai, și știu asta de pe propria 
piele a metaforelor mele) tenta
ția violentă de a îndeplini un ca
non subiectiv distruge adeseori 
particolele de real pe care le-ai 
cucerit cu dificultate, iar realul 
cîteodată se vădește el însuși a 
fi demn și nu se lasă dăruit sau 
cucerit decît o singură dată.

— A te implica deci în real 
nu înseamnă oare a-ți limita su
biectivitatea pozitivă și necesară

a scriitorului, fără de care el în
cetează de a mai fi distinctiv.

— Nu cred acest lucru, pentru 
că lumea abstracțiunii atît de di
versă ca și materia frenetică ce 
o impulsionează este o lume re
petabilă și infinit diversificabilă 
— față de obiect, care este in
finit diversificabil, dar care este 
în același timp — definitiv ire
parabil.

Implicarea în real, adică în 
iieversibil, suportă semnul valo
ric nu numai intr-un sistem de 
referință, ci în orice sistem de re
ferință. Din punctul de vedere al 
lumii materiale, lumea abstractă 
este ea însăși un sistem de refe
rință. Homer, Iliada, a suportat 
pînă în zilele noastre sistemul de 
referință al diferitelor societăți, 
fiecare din ele luîndu-și din el ce 
i-a convenit mai bine, pentru că 
implicarea în real •— implicarea 
homeriană — a atins un grad 
neverosimil de înalt. Implicarea 
în real a poemelor homerice este 
atît de tensionată, îneît însăși 
existența poemelor s-a transfor
mat într-o existență reală, con
cretă, obiectuală.

Evident că acestea
niște generalități, sau mai precis 
o discuție asupra unor generali
tăți, insuficient reflectate încă. 
Absența flagrantă a unui sistem 
poetic coherent din punct de 
vedere al transfigurării lui în 
ideologie estetică, repune uneori 
în circulație vechi noțiuni 1 că
ror conținut s-a perimat odată 
cu scolastica ce le-a provocat.

— Poate că n-ar fi deci de o 
necesitate neglijabilă constituirea 
unui manual de estetică al seco
lului XX.

toate sînt

SMABANDA JELESCU

Tînăra asupra căreia ni s-au 
oprit din întîmplare privirile, 
trebuie s-o recunoaștem, e o fată 
frumoasă, zveltă, cu păr bogat și 
cu mișcări grațioase, cu surîsul 
mobil și molipsitor. „E ca o vies
pe", ne ajută s-o definim cineva. 
„Ca o viespe fără ac, completea
ză un altul, fată bună, nimic de 
zis".

Intr-adevăr, Cîrciu Aurica, așa 
o cheamă, e o fată bună, plină 
de energie și neastîmpăr ca rouă 
pe o frunză de portocal. Ba, e 
chiar și cu gust îmbrăcată într-o 
rochie de lame.

O viespe de fată, prin urmare, 
care, din nefericire se pălmuieș- 
te singură, mîncînd semințe de 
floarea-soarelui și împrăștiind co
jile pe dușumea.

— Să nu scrieți așa ceva, ne 
avertizează, îndulcindu-și cuvin
tele tînărul nostru interlocutor, o 
faceți de rîs, zău că da I

Dar, să întrerupem puțin co
mentariul și să specificăm. Sîn
tem la o reuniune organizată de 
uteciștii de la Gospodăria agri
colă de stat din Dagîța. Fie și 
bal, dacă termenul acesta ar 
conveni mai mult cuiva. Și totuși 
să lămurim. în concepția tineri
lor din Dagîța, ca și din alte 
comune din raionul Negrești, pe 
care le-am vizitat, diferența în
tre o reuniune și un bal e ur
mătoarea : la bal se poate aduce 
bufet, iar la reuniune sub nici 
un motiv. Și dacă-i așa, pentru 
că ceea ce se desfășoară în seara 
aceasta e totuși un... bal, care le 
este bufetul P Iată-1 : o mătușă 
cu un coș de papură plin de se
mințe de floarea-soarelui și de 
bostan, prăjite pe plită, și alte 
cîteva mătuși cu cîteva dami
gene cu vin. E ridicol și totuși, 
oficial, la Dagîța așa ceva se 
numește bufet. Sinceri să fim ne 
așteptam să întîlnim un bufet 
mai pe cinste. Cooperativa de 
consum s-ar fi putut deplasa, cu 
toate că, dacă-i vorba pe-așa, 
după cum ne mărturisea un tînăr, 
„sufletul fetei nu se cucerește Ia 
bufet cu ciocolată și băutură 
spirtoasă, ci se fură cu ochii, cîte 
puțin".
, Atît. Închidem problema bufe
tului, deși el nu s-a închis.

După un simpozion închinat 
vieții și activității lui Eminescu, 
organizat cu multă sîrguință și 
competență, la care după cum 
am putut observa spiritul sălii 
s-a dovedit sufocant de receptiv 
la frumos, ne-am fi așteptat ca 
această receptivitate să se men
țină. Lucrurile s-au petrecut 
însă contrar așteptărilor noastre, 
armonia stabilită în sală fărămi- 
țîndu-se brusc de apariția unui 
grup gălăgios de fete și băieți. 
Cuvîntul e greu și totuși îl folo
sim. Un fel de... adunătură pes
triță la veșmînt și la suflet a în
tors, pur și simplu peste cap in
tenția celor care se străduiau din 
toate puterile să mențină ordi
nea. Iată-1 pe unul dintre adver
sarii declarați ai liniștii și ai bu
nului simț : Iurașcu P. Constan
tin. Tînărul a pătruns în sală ca 
o ghiulea de tun, mai mult fără 
voia decît cu voia organizatori
lor și, fără să se controleze cîtuși 
de puțin, fără să-și ia bascul de 
pe cap și țigara din gură a în
ceput să danseze cu o fată.

— Eu, auzim o voce din spa
te, i-aș da una peste țigară de 
l-aș sătura de duliănit.

Consemnăm cu regretul că 
„domnișoara" care o exprima își 
tolera „cavalerul" într-o postură 
asemănătoare.

Iurașcu P. Constantin dansea
ză deci. Și-a adus la bal și suri
oara care-i încă elevă la școală. 
Directorul căminului cultural, 
profesorul Aurel Beldea găsește 
de cuviință s-o trimită acasă (o- 
rele 22) și fata zbîmîie ca o mai
muță de tinichea. Ne-am aștep
tat la așa ceva, dar nu ne-am aș
teptat ca fratele ei să acționeze 
atacînd profesorul cu vocea și cu 
pumnii ridicați, cu ochii injectați 
de furie (bufetul „Mătușa" ac-

ționase deja asupra lui), fără ju
decată și pic de bun simț. Am 
trimis o invitație postului de mi
liție și am primit răspuns că to
varășul de acolo face baie și 
prin urmare nu ar putea inter
veni. Foarte frumos. Noroc că 
I.P.C. se răzgîndește constrîns 
de împrejurări să-și traducă por
nirea în faptă și împarte promi
siuni în stingă și în dreapta, cu- 
noscuților și necunoscuților că, 
imediat ce va ieși din sala cămi
nului, profesorul va fi făcut chi- 
săliță.

Așteptăm. Și pentru că sîntem 
la capitolul „cavaleri și domni
șoare" mai observăm cîteva.

Maria Huțuleac a venit și ea 
cu fata la bal. Și, deși privin- 
du-i chipul, sîntem înclinați să o 
socotim o femeie serioasă și cu 
judecata împlinită, rămînem in
trigați și nedumeriți descoperind 
că pentru a-și completa „escorta 
sărbătorească" a fiicei sale a luat 
pe lîngă sine și pe noul ei năs
cut căruia pentru a-i înnăbuși 
scîncetele îl alăptează (orele 1 
noaptea) cu vădită „îngrijorare și 
duioșie". „Cap de femeie" — 
spun unii. Cap de acuzație, am 
spune noi.

Oricum, femeia aceasta ori so
țul ei, chiar admițînd că fiicei lor 
i-a sosit vremea să fie scoasă la 
horă ni-i foarte greu să înțele
gem cum de au găsit de cuviin
ță că și copilul abia născut tre
buie 
tîtea 
nute 
tară 
riale 
tate 
numai cîteva lucruri care ne-ar 
fi scutit, fără doar și poate, de 
un spectacol ca acela pe care îl 
comentăm. De ce și-o fi lăsat si 
Costache Blăniță feciorul la f ’ s 
care nu are decît 9 sau 10 ani 
și îl putem vedea acum, la orele 
două noaptea, dormind pe o 
bancă din sală cu amîndouă bra
țele amorțite pe după gîtul unei 
sticle cu vin ? Probabil că a fost 
trimis și el să reprezinte... bufe
tul.

Am stat de vorbă cu organi
zatorii reuniunii : Georgică Bal
tă, Năfureanu Dumitru și Cercel 
Constantin pe care, fie indigna
rea, fie conștiința că o intenție 
atît de frumoasă s-a sfărîmat 
fără să poată interveni, i-au de
terminat la mărturisiri. N-au fost 
ajutați niciodată, nu li s-a acor
dat niciodată atenția cuvenită, 
nici lor, nici celor aproape 20 de 
tineri din gospodăria agricolă 
de stat în care lucrează și doar 
ar fi fost în stare să schimbe lu
crurile prin exemplul lor. Pot da 
tonul potrivit nu numai cînd e 
vorba de muncă ci și în alt? 
împrejurări Dirijorul însă (vizăm 
comitetul U.T.C. pe comună si 
apoi și pe ceilalți factori de răs
pundere m ordine ierarhică) își 
mișcă, fără îndoială, bagheta 
destul de st’ngaci. Se țin confe
rințe auzite și răsauzite „vechi 
ca afișele din holul gării de la 
Mărășești" pe care le citești din 
plictiseală în așteptarea accelera
telor întîrziate. Se citesc broșuri 
peste broșuri, repetîndu-se cu 
ambiție și grai de cuc aceleași lu
cruri arhicunoscute dar nu se 
dau pe față, punîndu-se în dis
cuție, niciodată tineri sau tinere, 
ori cazuri ca acestea din seara 
cu pricina care știrbesc frumu
sețea spirituală a majorității oa
menilor din sat.

Ce spuneți, tovarăși, de o con
ferință cu titlul acesta : „Zîna 
care mâuîncă semințe de bos
tan", ori de una intitulată așa : 
„De ce s-a prefăcut Iurașcu P. 
Costică-n zmeu ?“ ori de alta 
despre sugarii care vin la bal ? 
N-ar interesa ? Așteptăm să ni se 
comunice numele unui astfel de 
conferențiar.

să participe la bal. Din a- 
conferințe care au fost ți
pe teme de educație sani- 
și civică, din atitea mate- 
publicate în presă ori edi- 
putem reține orice, fie și

ION CHIBIAC
corespondentul 

„Sclnteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Urmare din pag. I) 
studentă, Institutul de 
limbi străine).

„Eram recent la operă. 
Se cînta „Lohengrin". In 
spatele meu un spectator 
ronțăia bomboane, foșnind 
foița zgomotoasă a celofa
nului. Dacă i-am atras a- 
tenția a devenit agresiv. 
Tot timpul spectacolului 
a foșnit înadins celofanul, 
făcînd glume prostești pe 
seama „sensibilității" mele 
împreună cu o fată care, 
probabil, îi era prietenă". 
(Niculescu Ștefan, maistru, 
Institutul de automatizări).

„Bădărănia unor 
ductori auto care simt o 
plăcere sadică a 
în viteză prin băltoace 
pentru a te murdări cu 
noroi va fi oare odată și 
odată sancționată de ci
neva ? (Coban Elena, stu
dentă). La fel obrăznicia 
urît mirositoare a bețivilor 
și agresivitatea fanților cu 
fruntea de două degete 
care îți ațin calea cu in
variabilul — singurică, 
sinr'irif’ă ®"

CUM EXPLICAȚI 
GESTUL PASI
VITĂȚII DV.?
„Unii din cei care se 

abat de la normele bunei

con-

trooe

Interveniți cînd sub ochii dv.
cuviințe sînt vlăjgani cu 
priviri de brută. Preferi 
să nu ai de a face cu a- 
semenea indivizi, deși, re
cunosc, nu este un gest 
prea eroic". (Ionescu A- 
lexandru, tehnician, ISPH).

„Am intervenit de cîte
va ori și am ieșit rău. Ri
postele bădăranilor întrec 
adeseori orice limită și 
ajung chiar pînă la bruta
lități. (S. T. 
stitutul de 
secția limbi 
ce este mai 
tul că nici ripostele repe
tate nu dau rezultate. In 
autobuz o tînără citea un 
roman, așezată pe scau
nul rezervat, 
cu vizibil aer 
a rugat-o să-i 
cui. Tînăra a 
pretextat că și 
navă, continuîndu-și lec
tura pînă la capătul liniei, 
deși toți călătorii au încer
cat să-i facă educație. S-ar 
părea, deci, că uneori in
tervenția este inutilă".

„Intervin atunci cînd 
făptașul nu prezintă semne 
că ar putea să treacă la 
violențe. Sînt în vîrstă și

studentă, In- 
Iimbi străine, 
slave). Ceea 
trist este fap-

Un bătrtn 
de suferind 
cedeze lo- 
refuzat. A 

ea este bol-

trebuie să recunosc că, 
uneori, pur și simplu mi-e 
teamă să nu fiu lovit. Am 
fost anul trecut martorul 
unei asemenea întîmplări" 
(Ioniță Zamfir, pensionar, 
C.F.R.).

„încerc să mă fac că nu 
observ bădărănia în locu
rile publice pentru că a- 
ceasta mă îndurerează 
pur și simplu. Nu intervin 
pentru că mi-e teamă de 
grosolăniile ripostei întot
deauna gălăgioase a făp
tașului". (Kvașa Olimpia 
— studentă).

„Trebuie să recunoaștem 
că uneori la insistența 
unei atitudini ferme con
tribuie și o anumită doză 
de lașitate. în vehiculele 
de transport în comun se 
mai adaogă inexistența 
atitudinii și lipsa de răs
pundere a „autorității lo- 

«v « r '» ins o w 11 1*
sau 1 
don 
ISPH).

„Spre rușinea mea, deși 
lipsa de bun simț a unora 
din semenii mei mă de
ranjează foarte mult, nu 
intervin niciodată. N-o fac,

adică a vatmanilor 
taxatorilor" (Spiri- 
Vasile, tehnician,

pentru c& mi-e groază de 
ridicolul situației. Și pen
tru ca să nu pot fi acuzat 
de cei de față că un om 
cu înfățișarea mea serioa
să rămîne nepăsător, mă 
prefac întotdeauna că sînt 
absorbit de o preocupare 
oarecare. De pildă, dacă 
sînt în autobuz, privesc 
foarte atent ce se petrece 
pe stradă". (I, N., func
ționar).

„Una din cauzele care 
mă rețin adeseori este 
faptul că persoanele însăr
cinate cu paza și ordinea 
nu intervin suficient de 
categoric în asemenea si
tuații''. (Emil Găgeanu, 
student).

„Barometrul opiniei pu
blice nu se ridică întotdea
una la presiunea maximă 
din pricina egoismului. 
Am asistat la o scenă pe
nibilă. Manipulantul unui 
tramvai a insultat contro- 
loarea I.T.B. și era pe 
cale s-o lovească. Am in
tervenit eu, mi s-au alătu
rat și alți călători, iar 
vatmanul a fost chemat la 
ordine. L-am întrebat pe 
un cunoscut — aflat de față

dar absent la intervenția 
noastră — de ce a rămas 
pasiv. Vezi, dragul meu, 
mi-a spus el indiferent, mă 
grăbesc. Și apoi nu-mi 
place să mă bag în astfel 
de chestii. Poate va tre
bui să dau declarație, să 
fiu chemat ca martor. Mai 
bine nu văd, nu aud. Eu 
unul respect buna cuviință 
și asta îmi e de ajuns. 
Trebuie să recunoaștem că 
o astfel de poziție aminteș
te gestul stupid al stru
țului". (Tudor Mihai, teh
nician).

ÎN COMPLICI
TATE CU LIPSA 
DE BUN SIMT...

Continuăm discuțiile pe 
temele pasivității etice în 
biroul unui ofițer de mi
liție, lt. col. Ștefănescu 
Nicolae, a cărui muncă 
este legată de obiectul an
chetei noastre. „Eu clasific 
atitudinea cetățenilor la 
care vă referiți mai grav 
decît pasivă. Ii consider l

vinovați și dacă vreți, cu 
sau fără voie, în complici
tate cu lipsa de bun simț. 
Trecînd o dată prin Piața 
Grivița am fost martorul 
următoarei scene : doi ce
tățeni plecați la plimbare 
cu soțiile s-au 
cumpere țigări. îndepăr- 
tîndu-se de soți, 
au fost acostate de doi ti
neri. Un bătrîn, indignat 
de fapta lor, i-a pus la 
punct. Cei doi huligani 
s-au repezit la bătrîn, în
cercînd să-l bruscheze. In
tre timp au sosit și soții. 
Și-au luat însă în grabă 
soțiile de mină, îndepărtîn- 
du-se.

— N-aveți bun simț ? 
Le-am spus. Bătrînul v-a 
apărat soțiile. E rîndul 
dumneavoastră să-l apă
rați de brutalitățile aces
tor huligani 1

— N-avem timp 
scandal, domnule — a 
plicat unul din ei și 
trecut colțul. Firește, 
trebuit să intervin 
N-am făcut-o însă ca ofi
țer de miliție, ci ca sim
plu cetățean.

Un punct de vedere in-

oprit să

femeile

de 
re
ia 

a 
eu.



(Urmare din pag. I)
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RtCIIWE
(TOMIS, ATENEU, RAMURI)

O preocupare permanentă a 
unei reviste de cultură și lite
ratură e promovarea asiduă a 
tinerilor de talent. Avintui cul
tural aduce la suprafața vieții 
artistice nume noi care se cer 
sprijinite. Toate revistele noas
tre iși fac un titlu de onoare din 
publicarea și încurajarea noilor 
condeie. „Tomis" prezintă și 
impune, printre alții un proza
tor aplecat cu deosebire spre o 
psihologie a adolescenței. Din 
cele trei schițe publicate in nr. 
2 (februarie) : de Mihai Lume- 
zianu ; „Vechiu Ford", „Un te
lefon ca o pasăre" și „Două 
fete, un băiat și ploaia", ultima 
se detașează net. Dintre poeți 
remarcăm in continuare pe 
Vasile Petre Fati și Nicolae 
Fătu.

„Ateneu", revista regiunii Ba
cău, tot in numărul pe februa
rie, în afara fragmentului de 
roman „Soarele negru al me
lancoliei" de Sorin Titel. publi
că versurile tinerilor poeți care 
rețin deja atenția cititorilor : 
Ovidiu Genaru, Elisabeta Isa- 
nos, Carmen Tudora, și Mihai 
3abin. Remarcăm și un debut : 
Petre Tulniceanu.

Ultimele trei numere din re
vista „Ramuri" aduc o preocu
pare sporită pentru locui acor
dat manifestării tinerilor inte
lectuali și scriitori. La o an
chetă despre, „anul literar 1966 
în reviste" participă tineri scrii- 
»ri colaboratori ai revistei. 

(Ilarle Hînoveanu, Șina Dăn- 
ciulescu, Mihai Duțescu, D. Te- 
peneag, Petru Popescu, 
Suciu. Tudor Stănescu, 
Pătrașcu, Iulian Neacșu). 
fel de anchete în care 
rli scriitori iși pot cunoaște re
ciproc opiniile sint binevenite, 

pot fi insă conduse nn nu- 
spre realizarea unor bilan- 
Jiterare ci și spre dezbate- 
cite unei singure probleme

Gh. 
Horia 

Ast- 
tine-

Ele 
mai 
turi 
rea 
care, la un moment dat, suscită 
interesul vieții literare.

In continuarea acestei anchete 
revista a publicat creații ale 
acestor tineri scriitori, poezie 
sau proză. Lingă numele date 
se adaugă și altele ale unor în
cepători care promit : Ion Pru- 
noiu. Petre Dragu, Nora Inga, 
Ion Noca, Vasile Danciu etc. In 
numărul pe martie apar proze 
semnate de Vasile Băran, Du
mitru Dinulescu și Șerban Zgu
ră. De asemenea, o nouă rubri
că. „Reexaminări'' subliniind 
volumul ..Ochiul cel mare" de 
A^eia Croitoru precizează ur
mătorul punct de vedere privind 
literatura tinerilor publicați in 
revistă ; „Utilitatea lor le e 
dată de talentul lor. de posibili
tatea de a șl-l organiza într-o 
expresie literară consistentă, șl 
examenul critic va urmări *- 
ceastă posibilitate".

O rubrică de netăgăduită efi
ciență este cea intitulată „Ce
naclu". Aici sînt privite minu
țios realizările cenaclurilor li
terare ale regiunii Oltenia in 
urma cunoașterii mai multor 
ședințe de lucru ale acestora. 
La această notabilă activitate 
de promovare ar fi de adăugat 
prezența unor semnături care 
deși nu sint așezate sub coloa
ne de poezie sau proză dove- 
deso aceeași atenție a redacției 
pentru depistarea unor colabo
ratori care să asigure revistei 
prestigiul publicistic. Se impun 
prin seriozitatea modulul 
care dezbat problemele 
date in articolele lor, 
Traian Pop și Ovldiu 
mic.

In 
abor- 

Grigore 
Ghldir-

U. T.

agri- 
nici 

la 
în 
la 
a

— Contribuția tineretu
lui ? Acolo unde au fost 
repartizați au făcut treabă. 
Și la grădină, tinerii au 
lucrat bine. Consiliul de 
conducere este mulțumit 
de toți tinerii, din toate 
sectoarele.

Iată și opinia ingineru
lui agronom Băcanu Se
bastian :

— în general, această e-

Președintele : Toate ne
ajunsurile de la grădină 
nu aparțin tinerilor, ci oa
menilor în vîrstă. (Ne ab
ținem de a comenta o ase
menea afirmație categori
că).

Inginerul agronom : Evi
dent, nu. Mai sînt și tineri 
care fac lucrări de proas
tă calitate. Noi le dăm in
dicațiile tehnice necesare,

gații revin tineretului în
tr-o unitate de producție, 
ce obligații le revin lor, în 
calitate de conducători, de 
a se ocupa de creșterea 
acestor tineri, de a le în
credința lucrări pe măsura 
forțelor lor reale, de a le 
întări răspunderea față de 
muncă.

Să-i ascultăm și pe 
secretarii U.T.C.

Ministerul învățămlntului aduce la cunoștința absolvenți
lor fostelor școli medii tehnice, care au funcționat în peri
oada 1948—1955, că s-a aprobat un ultim examen de diplomă, 
care se va desfășura intre 25 și 30 august 1967.

La acest examen se pot înscrie candidații care au promo
vat toți anii de studii, dar nu posedă diploma de absolvire.

Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndepli
nească următoarele condiții: să lucreze efectiv în specialita
tea pentru care s-au pregătit in școala medie tehnică urmată; 
— să nu fi fost respinși mai mult de trei ori la susținerea 
examenului de diplomă.

înscrierea la examen a candidaților se va face pe bază de 
cerere insoțită de certificatul de studii sau de copia de pe 
foaia matricolă, precum și de adeverințele din care să re
zulte că îndeplinesc condițiile arătate mai sus.

Obiectele de examen și programele de studii vor fi cele de 
la examenul de diplomă al ultimei serii de elevi ai școlilor 
medii tehnice respective.

Centrele de examen vor fi anunțate prin presa centrală în 
cursul lunii mai 1967. La aceste centre, candidații vor găsi 
subiectele pentru lucrările de proiect și vor primi îndrumări 
asupra programelor de studiu.

Alte informații privind examenul de diplomă se pot obține 
de la direcțiile de invățămînt ale ministerelor și celorlalte 
instituții centrale în subordinea cărora au funcționat școlile 
medii tehnice respcjKive.

(Agerpres)

NOUA ADRESA
Pentru valorificarea a noi 

terenuri agricole, pentru stă
vilirea inundațiilor provocate 
de apele Dunării un impor
tant plan hidrotehnic se în
făptuiește în sudul Olteniei. 
Împreună cu muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Trustului 
de construcții hidrotehnice 
Craiova, ai D.R.I.F.O.T. și ai 
T.U.T. București, țăranii coo
peratori și lucrătorii gospodă
riilor agricole de stat din ra
ioanele Băilești, Calafat și 
Corabia și-au conjugat efor
turile la ridicarea digurilor 
Dăbuleni-Celeiu pe o lun
gime de aproape 40 de

A ȘANTIERULUI
kilometri și Ghidiciu — Ras- 
tu — Catanele — Negoiu 
Bistrețu, modelînd aproape 
cinci milioane metri cubi de 
pămînt. Prin aceste lucrări
s-a câștigat recolta a circa 
100 000 hectare, mai bine de 
50 000 hectare fiind pămin- 
turi noi, rezultate prin asa
narea bălților Rastu, Călugă- 
rei Strîmba, a lacului Potelu. 
Lucrările au fost încheiate, 
1967 fiind anul recoltelor de
pline ale acestor suprafețe.

Cele trei unități construc
toare și-au mutat acum locul 
de muncă — noua adresă 
fiind digul de centură Bis-

Mi

X

,4 venit primăvara. In aceste 
zile se execută lucrări de în
treținere la pomi fructiferi

trețu-Jiu, pe o lungime de a- 
proape 50 de kilometri. Alte 
zeci de mii de hectare vor fi 
cîștigate pentru producție. 
Pe timpul iernii s-a încheiat 
acțiunea de organizare a te 
ritoriului. Acum, o dată cu 
primele zile însorite s-a în
ceput munca. Un șantier ce 
cumulează cîteva mii brațe 
de muncă, utilaje moderne 
cu o putere totală de aproa
pe 10 000 cai putere. Aceas
tă forță unită va crea barajul 
în calea apei Dunării și Jiu
lui in revărsare, va 
sanarea parțială 
Cîrna; va permite 
Luncii Dunării și 
terase 
peste

ușura a- 
a bălții 

irigarea 
a primei 
totală deîn suprafață

10 000 hectare.
GH. F.

ner a prezentat o expu
nere despre organizarea 
superioară a producției 
în cooperativele 
cole și atît. Nimic,
o concluzie cu privire 
problemele dezbătute 
adunări, nici o referire 
activitatea tineretului, 
organizațiilor U.T.C.

Să mergem mai departe:
— Secretând organiza

ției U.T.C. a luat parte la 
adunare, l-ați ajutat să-și 
pregătească cuvîntul, să 
facă cunoscută opinia ti
neretului față de proble
mele puse în dezbatere, 
să prezinte anagajamentele 
tinerilor, ale organizației ?

— Da, desigur. Au luat 
cuvîntul amîndoi secreta
rii — și cel al organizației 
U.T.C. din cooperativă și 
cel comunal. Au ridicat 
probleme serioase.

— Ați fost după aceea 
la Licuriciu, ați stat de 
vorbă cu cei doi secretari, 
v-au informat ce probleme 
au discutat în adunarea 
generală a țăranilor coope
ratori, ce aprecieri și ce 
critici au fost formulate la 
adresa tineretului ?

— Au vorbit în numele 
tinerilor...

Din nou o neconcordan- 
ță cu faptele. La Licuriciu 
cei doi secretari nu au luat 
cuvîntul și nici nu au par
ticipat la adunare. O con
firmă autorul rîndurilor de 
față, prezent la adunare ; 
o confirmă, precum o să 
se vadă, chiar cei doi se
cretari.

Știm că cinstea este o 
trăsătură de caracter ele
mentară a activistului. 
După cum rezultă însă 
din convorbirea relatată, 
la interlocutorii 
n-am întîlnit-o.

Care este părerea to
varășilor din conducerea 
cooperativei despre con
tribuția tineretului la ac
tivitatea generală din acea
stă unitate, la realizarea 
prevederilor planului de 
producție ?

Procopie BurcicS, preșe
dintele cooperativei :

noștri

în calculul viitoarelor
recolte este înscrisă
și calitatea muncii?

chipă a tineretului (I?), ori 
de cîte ori facem apel la 
ea, ne ajută. Fie la munci 
voluntare de plantat pomi, 
la lucrări mai ușoare. Ei 
răspund la chemări. Sînt 
mulțumit.

De ce atîta risipă de a- 
precieri laudative ? Fap
tele nu confirmă caracteri
zările făcute.

„Din veniturile planifi
cate de 4 071 539 — spu
nea președintele cu numai 
o lună în urmă, la aduna
rea generală a cooperato
rilor — s-au obținut doar 
3 527 147 lei, din cauza 
nerealizării producțiilor 
planificate în cîteva sec
toare".

Cooperativele agricole 
vecine cu Licuriciu au 
obținut însă, chiar în con
dițiile mai puțin favorabi
le ale anului trecut, pro
ducții medii de peste 1 600 
kg griu la hectar ; ei însă 
numai 1200 kg; la grădi
nă, în loc de 10 tone de 
ardei, au realizat numai 
35 000 kg la hectar și nu
mai 11 000 kg roșii.

Să fi uitat președintele 
și inginerul agronom de 
toate acestea ? Le-am rea
mintit, și am primit urmă
toarele răspunsuri :

dar ele nu sînt întotdeau
na respectate. Mai ales la 
grădina de legume.

— La rezolvarea căror 
probleme ați dori să vă 
sprijine mai mult organi
zația U.T.C. ?

Președintele : Am dori 
ca majoritatea tinerilor să 
vină să lucreze la grădină 
și în zootehnie. Avem ne
voie de circa 40 de tineri 
la grădină pentru a pune 
aici lucrurile la punct, 
pentru a face acest sector 
rentabil.

Inginerul agronom : Du
pă adunarea generală, 
am luat 25 de tineri din 
brigăzile de cîmp și i-am 
trecut la grădină. Intîmpi- 
năm greutăți cu participa
rea la muncă. Preferă să 
meargă la cîmp, unde la 
orele 12 s-au și întors 
acasă (!?), și nu la grădină 
unde se lucrează ziua în
treagă.

Interlocutorii noștri se 
contrazic. Această contra
dicție nu este întîmplătoa- 
re. Atît președintele, cît și 
inginerul confundă masa 
de tineri țărani coopera
tori cu o echipă (?!) oare
care. Nici unul și nici ce
lălalt nu cunoaște, sau nu 
vrea să cunoască ce obli-

— La adunarea genera
lă a cooperatorilor nu am 
participat — ține să pre
cizeze de la bun început 
Petre Spiru, secretarul co
mitetului U.T.C. pe coo
perativă. După adunare, 
i-am invitat pe tovarășul 
președinte și pe tovarășul 
inginer la o adunare pen
tru a explica tinerilor ci
frele de plan și hotărîrile 
adoptate.

Anghel Angliei, tehni
cian agronom, secretarul 
organizației U.T.C. de la 
brigada a patra de cîmp :

— Tinerii au luat cu
noștință de noul plan de 
producție, într-o adunare 
la care a fost invitat pre
ședintele și pe care am ți
nut-o cu cîteva zile îna
inte de adunarea generală 
a cooperatorilor... (?1)

Și iarăși (pentru a 
oară ?) interlocutorii 
tri se contrazic.

Luînd cunoștință
noul plan de producție, de 
hotărîrile adoptate de adu
narea generală, toți țăra
nii cooperatori din Licuri
ciu, cei vîrstnici, ca și cei 
tineri, nădăjduiesc că anul 
acesta va fi pentru ei mai 
bogat, că vor valorifica

cita 
noș-

de

mai bine, cu mai mult fo
los, resursele de care dis
pun. Se pare însă că ecou
rile opiniilor exprimate în 
adunarea generală cu pri
vire la neajunsurile mani
festate în 1966, nu au tre
cut dincolo de pereții sălii 
de ședință, au fost închise 
în filele procesului verbal.

Cei aproape 200 de ute
ciști pot și trebuie să adu
că o contribuție substan
țială la transformarea în 
fapt a planului, a hotărîri- 
lor adoptate. Organizația 
U.T.C. nu are însă nici azi 
un plan precis de activita
te. Cu toate că au avut 
loc atîtea ședințe, o anali
ză serioasă nu s-a între
prins încă, pentru a stabili 
direcțiile în care trebuie 
să-și concentreze atenția 
organizația U.T.C. în acest 
an.

Coordonatele majore ale 
activității organizațiilor 
U.T.C. din agricultură au 
fost subliniate cu clarita
te de către Plenara C. C. 
al U.T.C. din luna ianua
rie a anului în curs. Moti
ve de inspirație pentru 
stabilirea unor obiective 
concrete există, de aseme
nea, cu prisosință în planul 
aprobat de adunarea gene
rală a țăranilor cooperatori. 
In consecință, orice rețetă 
„tip" este departe de a 
avea valabilitatea și efica
citatea inițiativei proprii a 
uteciștilor, a organizației 
U.T.C. de la cooperativa 
agricolă din Licuriciu. Im
portant și neapărat nece
sar este însă ca această 
inițiativă să înceapă să 
funcționeze acum, imediat, 
și să se caracterizeze în ac
tivități care să determine 
creșterea contribuției tine
retului la munca ce se de
pune pentru rentabilizarea 
tuturor sectoarelor, pentru 
realizarea și depășirea pre
vederilor planului de pro
ducție.

Este nevoie și de ajuto
rul comitetului raional al 
U.T.C., fondat însă pe cu
noașterea concretă a situa
ției și posibilităților reale 
din unitatea respectivă, și 
nu pe informări generale 
ocazionale.

Tenismanul român Ilie Năst ase l-a învins 
cu 3—6, 6—2, 6—2, 6—3 pe jucătorul sovietic 
V. Korotkov și s-a calificat in finala turneu
lui internațional de la Alexandria (R.A.U.). 
In finală, Ilie Năstase ll va intilni pe chilia
nul 
6-4,

Pinto Bravo, care l-a eliminat cu 6—4,
6—0 pe Gottschalk (R.F. a Germaniei).

In 
feminin de șah de la Belgrad, 
Nicolau a intîlnit-o pe 
Heemeskerk. Alexandra Nicolau (jucînd cu 
albele) a atacat de la început pozițiile adver
sarei sale și In urma unor reușite manevre 
tactice a ciștigat un turn. La mutarea 37, 
Heemskerk s-a recunoscut invinsă.

Clștigind partida cu Liliak și remizind 
partida 
lovskaia

runda a opta a turneului internațional 
Alexandra 

șahista olandeză

întreruptă cu
a

Nedelkovici, Zatu- 
trecut in fruntea clasamentului.

Etapa doua a campionatului republican 
programează astăzi in Capitală 

ora

I TEA Atenție la
Turiști 

care ne vizitează țara
■ V ■ ■străini

a 
de rugbi 
următoarele jocuri: Stadionul Giulești, 
9,30 : Dinamo-Gloria ; ora 13 : Rapid—Steaua.

In categoria B se vor disputa două jocuri: 
stadionul Constructorul, ora 10 : Constructo
rul—Arhitectura; stadionul Olimpia, ora 11: 
Olimpia—I.S.E.

Echipele buciireștene de fotbal susțin astăzi 
o serie de meciuri amicale. Pe stadionul 
Ciulești, de la ora 11, Rapid București 
juca cu echipa de categoria 
Brăila. Pe stadionul Dinamo se 
un cuplaj.

Pe terenul I, de la ora 10, 
intilni pe Metalurgistul București, iar pe 
terenul II, la ora 11,30, Dinamo Victoria 
București va juca in compania echipei Flacăra 
Moreni.

va
B, Progresul 
va desfășura

Dinamo va

(Agerpres)

Printre numeroșii tu
riști străini care și-au 
anunțat sosirea în țara 
noastră în luna aceasta, 
se numără un grup de 
excursioniști maghiari, 
care vor practica spor
turi de iarnă la com
plexul turistic Poiana 
Brașov și vor vizita 
Brașovul și Predealul. 
Alte două grupuri de 
turiști din această țară 
vor vizita Bucureștiul 
și alte localități și zone 
turistice românești.

Mai mulți turiști din 
R. D. Germană

oaspeții stațiunilor de 
pe Valea Prahovei, Si
naia și Predeal, precum 
și ai Bucureștiului. 
Excursioniști polonezi 
vor cunoaște monume- 
nele de artă, Muzeul 
satului și alte obiective 
turistice al Capitalei.

Pentru prima oară în 
țara noastră vor sosi și 
turiști din Noua Zee- 
landă. Programul lor 
cuprinde vizitarea sta
țiunii Sinaia, a com
plexului turistic Poiana 
Brașov și a Bucureștiu-

TELEVIZIUNE
DUMINICA 19 MABTIE

8,30 — Ora exactă. 8,32 — în- 
tîlnirea de duminică — emisiu
ne pentru femei. 9,15 — Emisiu
ne pentru copil și tineretul șco
lar. 10,30 — Emisiunea pentru 
sate. 12,15 — Concert simfonic. 
15,00 — Campionatul mondial 
de hochei : U.R.S.S. — S.U.A. 
Transmisiune de la Viena. 18,00
— Magazin 111. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19,45 — In
terpretul preferat — muzică 
populară la cererea telespecta
torilor. 20,15 — Artiști de cu
loare pe scenele teatrelor de va
rietăți. 20,45 — „Zăpadă fier
binte" — un reportaj filmat 
din viața muncitorilor fores
tieri maramureșeni. 21,00 —
Program de operă susținut de 
basul Nikolai Ghiaurov. Trans
misiune de la Sofia. 21,50
— Telesport. 22,15 — De vină-i 
numai primăvara !... emisiune 
muzicală. 22,40 — Telejurnalul 
de noapte.

schimbul de mîine
(Urmare din pag. I)

între doi poli-—cel 
de-al treilea i 

formalismul

In școală activează 32 organi
zații U.T.C., în fiecare clasă cîte 
una, și un comitet U.T.C. Ele 
cuprind, în rindurile lor, peste 
800 de uteciști — adică marea 
majoritate a elevilor. Criteriul 
de măsurare a activității acesto
ra, a muncii de educație desfă
șurate în rîndul elevilor, nu poa
te fi altul decît rezultatele obți
nute la învățătură și în instruirea 
practică.

Ce notă am putea acorda, pe 
baza acestor rezultate, activității 
organizațiilor U.T.C. ?

Tovarășul Vasile Mocanu, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
școală, evită un răspuns direct. 
Preferă niște divagații teoretice. 
„Munca organizației noastre — 
arată el — este foarte grea. Aici 
e nevoie să stai permanent în 
mijlocul elevilor, să organizezi 
multe acțiuni educative, să par
ticipi 1* desfășurarea lor. Or, eu, 
ca instructor de practică, ca elev 
la școala de maiștri, sînt 
ocupat".

Nu știm dacă tovarășul 
nu a vrut să se scuze sau
să definească stilul de muncă, 
imprimat de propria activitate, 
organizației U.T.C. Credem — 
și faptele ne dau dreptul la a- 
ceasta — că este vorba și de una 
și de alta. Să ne oprim, de pildă,

la situația clasei nr. 18, anul II. 
Aceeași clasă care anul trecut 
n-a avut nici un corigent, a în
cheiat primul trimestru cu un 
procent de promovați de numai 
50 la sută. Ca o clasă — și încă 
una dintra cele mai bune — să 
ajungă la rezultate atît de con
tradictorii trebuie să intervină 
multe cauze. Ele puteau și tre
buiau să fie sesizate, în primul 
rînd, de profesori, de conducerea 
școlii. Dacă aceste cauze se nu
mesc : indisciplină, automulțumi- 
re, subaprecierea unor materii, 
este normal să le cunoască și co
mitetul U.T.C.

— Organizația U.T.C. a clasei 
nu ne-a sesizat aceste lucruri — 
explică tovarășul Mocanu. Știam 
că e o clasă fruntașă și am con
siderat că trebuie să-i acordăm 
mai puțin ajutor.

Acest „mai puțin ajutor" a în
semnat pentru comitetul U.T.C. 
necunoașterea situației reale 
(pentru că nimeni nu s-a intere
sat), a situației la învățătură a 
uteciștilor din această organizație 
(și-am adăuga noi, nici de cele
lalte). Cazul clasei a 18-a nu pare 

Nu ne gîndim — cînd 
aceasta — numai la 
generale obținute la 
în școală. Ne gîndim, 
rînd, la felul cum a

I
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ghilime- I 
din co- I

IINSPECTO
rulează

17; 19;

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), Feroviai (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 DRAGO8TEI 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

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 
8,45; 11,45; 14,45;

INTRE DOI
rulează la Union
20.30)

MOSHI, MOSH1 - 
PONIA

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

CAMPIONII EUROPEI - 
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
COMOARA DIN 
RIȘTE - VREAU 
TOT NR. 47 — 
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;

foarte

Moca- 
a vrut

MW?:’’-'-
‘‘HM*

(Agerpres)

obținute

twturor 
vinovatul

curent 
reguli- 
cetățe-

Zilnic, de pe rampa de expediție a Uzinelor „Semănătoarea" tau drumul 
ogoarelor zeci de semănători de porumb pe șase rînduri (SP0-6) care vor 

participa in campania agricolă

este încălcată buna cuviință
teresant a expus tehnicia
nul Mitea Nicolae : „Cred 
că mulți din noi ar trebui 
să revedem concepția pe 
care □ avem despre rolul 
și funcțiunea opiniei pu
blice. Ne-am obișnuit poa
te prea mult cu ideea — 
de altfel justă — că opi
nia publică trebuie să 
funcționeze ca un tot mo
nolit și în consecință am 
pus accent numai pe sti
mularea intervenției indi
vidului în cadrul organizat 
al adunărilor colectivului 
de muncă etc. și mai puțin 
pe atitudinea sa de unul 
singur în împrejurări mai 
puțin obișnuite. Mă gîn- 
desc de aceea că organi
zațiile U.T.C din instituții 
și întreprinderi ar trebui 
să manifeste o grijă mai 
mare pentru formarea la 
tineri a opiniei publice 
spontane". Iar tovarășul 
său de muncă, 
Constantinescu Gheorghe 
remarca faptul că de cele 
mai multe ori e suficientă 
o singură intervenție pen
tru ca opinia publică să 
șe declanșeze automat. 
^Există — spunea el —

un moment de timiditate 
la cei care asistă la un act 
sau altul de necuviință. 
Totul e ca cineva să spar
gă gheața, cum se spune. 
E necesar, de aceea, să nu 
așteptăm la nesfîrșit 
altcineva să dea tonul 
nului simț lezat".

ca 
bu-

INDIVIDUL -
PARTE COMPO-
NENTA A OPI
NIEI PUBLICE!

maistrul

Căutăm mai departe ex
plicarea neintervenției în- 
tr-o convorbire cu cerce
tătorul principal al institu
tului de psihologie Neacșu 
Gheorghe : „Fără a avea 
pretenția absolută a exac
tității matematice — spu
nea tînărul cercetător — 
sondajele arată că aproxi
mativ 70 la sută din cazu
rile de pasivitate se dato-

resc mieii lașități. Un 
procentaj de 20-23 la iuti 
din rîndul celor care nu 
văd, nu aud, constituie 
tributul egocentrismului și 
numai 7 la sută din cazuri 
sînt rezultatul iresponsabi
lității cetățenești. Aceștia 
pot intra adeseori în rîn- 
durile celor care nesoco
tesc buna cuviință. In ce 
îi privește pe cei din pri
mele două categorii amin
tite trebuie menționat că 
de cele mai multe ori își 
justifică atitudinea prin 
următoarea falsă teorie „nu 
eu am să schimb lumea". 
Posesorii acestei opinii 
neglijează însă efectul 
educativ al permanentei 
intervenții active a oameni
lor de bun simț. Prin acu
mulare, aceste intervenții 
au un imens efect educa
tiv, ele exercitînd în mod 
aparent neorganizat o pu
ternică funcție pedagogică 
și putînd căpăta înfățișa
rea unui sistem public or
ganizat. In majoritatea ca
zurilor se observă că e su
ficient ca o opinie de pro
test să se formuleze pen
tru ca ea să fie urmată

de un veritabil 
pentru restabilirea 
lor de conduită 
nească. De asemenea, fap
tul că în rindul celor care 
incriminează activ lipsa de 
bun simț se află o persoa
nă care își expune cu tact, 
discernămînt, fermitate și 
competență punctul de ve
dere, duce întotdeauna la 
ralierea tacită a 
celor prezenți, 
rămînînd izolat".

De rezultatele 
prin atitudinea unanimă a 
oamenilor de bun simț 
ne-a vorbit studenta Ba- 
tiște Elena. „Călătoream 
în troleibuzul 85 cu mai 
mulți colegi. Era aglome
rație. Prin față a urcat un 
invalid. Pe scaunul rezer
vat ședea un bărbat între 
două vîrste, viguros și 
plesnind de sănătate. N-a 
vrut în ruptul capului să 
cedeze locul, uitîndu-se

distrat pe fereastră. Cînd 
să coboare, parcă pentru 
a se răzbuna pe privirile 
noastre acuzatoare, a în
ceput să îmbrîncească. In- 
tîmplarea a făcut să se 
lovească de un geam și 
să-1 spargă. I s-a cerut să-l 
plătească : 25 lei. N-a
vrut. Iși argumenta cu vio
lență fapta învinovățind 
aglomerația și I.T.B.-ui. 
Atunci, spontan, noi, cei 
aflați de față am contribu
it cu cîte 2-3 lei și am plă
tit geamul. Individul în 
cauză a continuat să-și a- 
pere mai departe cauza, 
din încăpățînare, dar fără 
convingere, cu glasul me
reu mai moale. L-am pri
vit și cînd a rămas în sta
ție. Pe fața lui citeam că 
lecția noastră își atinsese 
scopul. Omul medita. Era 
evident că chiar dacă n-o 
mărturisea își regreta pur
tarea".

Din mulțimea părerilor exprimate în ancheta 
noastră reținem o concluzie unică și care, formulată 

pe scurt, afirmă că fiecare din noi reprezintă opinia 
publică. Exercitarea acestui mandat cetățenesc con
stituie, de aceea, pentru fiecare om măsura respectu
lui pe care și-l poartă

„Oameni practici", cei doi nu s-au gîndit prea mult: la prima 
„cișmea" din cale s-au apucat de lucru... Doar n-o să meargă 
in plin oraș cu noroi pe pantofi ! Apa, la urma urmei, e fă
cută și ca să spele. Da, dar nu și obrazul, In cazul celor doi...

Foto: VIOREL RARA

a fi izolat, 
spunem 
rezultatele 
învățătură 
în primul 
îndrumat comitetul U.T.C. orga
nizațiile de bază. Principala sar
cină a elevilor în școală este în
vățătura. Ea trebuie să fie punc
tul de plecaie și totodată focarul 
în care să se concentreze toate 
acțiunile și activitățile organiza
țiilor U.T.C. Ce au analizat or
ganizațiile U.T.C. într-un tri
mestru în care, nu într-o clasă, 
două, ci aproape in toate, situa
ția la învățătură nu anunța pe
tale roz ? Doar în trei organiza
ții, din 32, a fost analizată atitu
dinea față de învățătură a ute
ciștilor. In rest — probleme care 
au ocupat inutil sau aproape inu
til ordinea de zi a organizațiilor 
U.T.C., pentru că ele puteau fi 
inițiate fie de școală, fie puteau 
forma obiectul altor acțiuni și nu 
al adunărilor generale. (De ex. : 
„Fumatul și urmările lui" ; „Des
pre trecutul uzinei în care mun
cim”, „Frumusețea meseriei noa
stre" etc., etc.). Cum se ajunge 
la stabilirea acestor teme ? Se
cretarii birourilor organizațiilor 
U.T.C. fixează (de cele mai multe 
ori fără a se consulta cu tinerii, 
cu profesorii diriginți) astfel de 
teme. Caligrafiază frumos titlul 
lor pe niște bilețele și le înaintea
ză fie direct, fie pe sub ușă, comi
tetului U.T.C. Tovarășul Mocanu 
cînd are timp le citește, cînd nu 
le pune într-un dosar. Observații 
asupra acestor „planuri de mun
că", (planurile de muncă sînt do
cumente ale organizațiilor U.T.C. 
care n-ar merita să fie f 
tate, dar dacă tovarășii din co
mitetul U.T.C. le tratează așa, 
n-avem oe face), ajutor concret 
pentru realizarea lor — nici 
vorbă I... Dacă pe aici au trecut £ 
activiști ai comitetului orășenesc 
al U.T.C., ce-au văzut ?

Intre cei doi poli ai situației 
la învățătură (medii foarte bune 
— puține, medii slabe — foarte 
multe) a apărut și al treilea, cel 
al formalismului, care i 
tează și el rezultatele slabe 
Învățătură.

I
I

nea, cei a 
alimen- I 
ibe la ■
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17,45;
(orele
21).

(orele

ALO,

(orele

15,30;

JA-

11,30;

ORI-
1 — 

PANAGIU- 
SĂ ȘTIU 

BOMBOANE

continuare 17,30—

— cinemascop 
Ia Buzești (orele 
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
1 la Moșilor (orele 15; 

. -; 20,45).
CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează Ia 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) 

RlDEM 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).
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„conterganului

U.B.S.S. Complexul de etllenă al Combinatului chimic din Sumgait (R. S. S. Azerbaidjanft)Azi
Referendum

LA SOFIA a fost semnat vi
neri un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre 
R. P. Bulgaria și Danemarca pe 
anul 1967. Potrivit prevederilor 
protocolului, schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări 
vor crește anul acesta cu 20 la 
sută, în comparație cu 1966.

Astăzi în Somalia Franceză 
loc un referendum prin 
populația autohtonă este chemată 
să-și spună părerea în legătură 
cu viitorul teritoriului.

Sîmbătă, autoritățile de la 
Djibouti au adoptat o serie de 
măsuri, menite să preîntîmpine 
eventualele tulburări. Astfel, pînă 
luni, traficul feroviar cu Addis 
Abeba a fost suspendat, iar 
tul și aeroportul Djibouti 
închise traficului.

UN ȚĂRAN sirian, Abdullah 
el Hassan, a trăit timp de 65 de 
ani fără să-și dea seama că are 
patru rinichi și două uretre su
plimentare în corpul lui, s-a a- 
nunțat vineri la un spital din 
Damasc. Pacientul a explicat 
doctorilor că nu a fost nicioda
tă bolnav în viața lui pînă săp- 
tămîna trecută cînd a fost in
ternat în spital. Radiografia 
făcută a arătat că Hassan avea 
doi rinichi și două uretre su
plimentare, toate aceste organe 
funcționînd în mod normal. Me
dicii au hotărît ca organele su
plimentare să fie eliminate, lu
cru care a fost realizat cu suc
ces prin intermediul unei ope
rații.

Procuratura din A- 
achen a formulat acu
zările împotriva condu
cătorilor firmei „Che
mie Grunenthal", pro
ducătoarea medicamen
tului de trist renume 
„conterganul". Astfel, 
a fost făcut primul 
pas în procesul care se 
referă „la cea mai ma
re catastrofă în dome
niul medicamentelor 
din lume". Procuratura 
a avut nevoie de șase 
ani pentru întocmirea 
actului acuzării. In a- 
cest timp, au fost au- 
diați aproximativ 1 000 
de martori. Dosarul a- 
cestui caz cuprinde a- 
proape 60 000 de pa
gini.

De cuvîntul „conter-

gan" sînt legate sufe
rințele a mii de copii 
care au sosit pe lume 
cu grave malformații. 
Se apreciază că numă
rul copiilor infirmi, da
torită folosirii acestui 
medicament de către 
mame, se ridică, numai 
în Germania occidenta
lă, la aproximativ 
5 000. „Chemie Gru
nenthal", una din fir
mele milionarului Her
mann Wirtz, a patentat 
somniferul „contergan" 
în 1954. Medicamentul 
a trecut toate probele 
(chiar expertizele auto
rităților) și, din 1957 
pînă în 1961, a fost 
pus în vînzare fără re
țetă. „Conterganul" a 
ocupat un loc impor-

tant pe piața medica
mentelor din Germania 
occidentală, constituind 
40 la sută din somni
ferele consumate.

Procuratura acuză 
nouă colaboratori ai fir
mei „Chemie Grunen
thal" de a fi trecut cu 
vederea că somniferul 
fabricat de ei ar fi pu
tut provoca malformații 
fătului. Efectele nocive 
ale acestui medicament 
au fost confirmate pri
ma dată în 1961 de pro
fesorii Weicker și Lenz.

In cazul cînd se va 
deschide procesul, se 
va pune sub semnul în
trebării însăși existența 
firmei „Chemie Grii- 
nenthal". deoarece vor

fi cerute despăgubiri 
enorme din partea mii
lor de victime. Acuzații 
afirmă că nu a fost do
vedită o corelație sta
tistică sigură între fo
losirea „conterganului" 
și apariția cazurilor de 
malformații. Procuratu
ra din Aachen a comu
nicat însă că un con
gres al medicilor ținut 
la Diisseldorf a stabilit 
că înmulțirea cazurilor 
de malformații la noii 
născuți și de tulbutări 
nervoase la adulți se 
află în directă legătură 
cu folosirea „conterga
nului". Potrivit procu
raturii, procesul urmea
ză să înceapă în urmă
toarele 12 luni.

Aparent, „criza de conștiință" declanșată în Statele Unite prin 
dezvăluirile presei privind legăturile strinse existente între 
serviciul de spionaj american (C.I.A.) și diferite organizații, în 
rândurile cărora figurează Asociația națională a studenților (N.S.A.) 
s-a stins. De la apariția faimosului anunț publicitar din ziarul 
„NEW YORK TIMES", prin care revista „REMPARTS" făcea 
cunoscut că va publica dezvăluiri senzaționale privind amestecul 
C.I.A. în viața studențească a trecut o lună. In această perioadă, 
în coloanele presei americane și din alte țări au fost aduse, 
aproape în fiecare zi, dovezi privind acțiunile prin care spionajul 
american s-a infiltrat, sub forme diferite, în organizații de tot felul, 
atît din S.U.A. cît și de peste hotare.

Ziarul chilian „EL SIGLO" a publicat recent un document 
revelator asupra felului cum agenții C.I.A. au acționat, prin inter
mediul unei organizații studențești internaționale și a unor federa
ții universitare, încercînd- să zădărnicească realizarea uni
tății de acțiune a tineretului studios de pe continentul 
latino-american. Potrivit ziarului, faptele s-au petrecut în anul 
1961, cînd, în orașul brazilian Natal, fusese convocat cel de al 
IV-lea Congres al studenților din America Latină. Țelurile acestui 
congres, care avea înscrisă pe ordinea de zi- realizarea unei apro
pieri și colaborări între diferitele organizații naționale ale studen
ților latino-americani, nu au fost pe placul Washingtonului. De 
aceea s-a hotărît să se încerce, pe toate căile, „spargerea" congre
sului și suspendarea lucrărilor sale. Sarcina aceasta a fost încredin
țată lui Manuel Aragon, reprezentant pentru America Latină a
Asociației naționale a studenților din S.U.A., despre care s-a 
dezvăluit acum că era agent al C.I.A. Aragon a plecat în Chile 
unde, în orașul Antigua de Guatemala, a organizat o reuniune a 
reprezentanților unor organizații studențești latino-americane ce 
întrețineau „legături strinse" cu N.S.A. In cursul acestei reuniuni, 
liderii Uniunii naționale a federațiilor universitare din Chile 
(U.F.U.C.H.) s-au angajat să întreprindă manevrele necesare 
„spargerii" congresului studențesc din Natal. Or, după cum preci
zează ziarul, încă de Ia înființarea sa, U.F.U.C.H. s-a bucurat de 
sprijinul financiar al Confederației Internaționale a Studenților 
(C.I.E.) ale cărei fonduri, după cum s-a dezvăluit luna trecută, 
erau în parte furnizate de C.I.A.

Ca urmare a acestor manevre. Congresul studenților din 
America Latină nu s-a putut desfășura pînă la sfîrșit, date fiind 
presiunile exercitate de organizațiile studențești de dreapta. Dar 
el a prilejuit un mare scandal atunci cînd delegația studenților din 
Venezuela a prezentat o telegramă adresată chilianului Patricio 
Fernandez, participant în calitate de reprezentant al Conferinței 
internaționale a studenților. Această telegramă a dezvăluit „ma
nevrele" financiare întreprinse pentru ca la Natal să fie aduși 
delegați de dreapta, ce sprijineau poziția Asociației naționale a 
studenților din S.U.A. Expediată din orașul Leiden, unde este 
sediul C.I.E., telegrama semnată de un oarecare „Bob", secretar 
adjunct al C.I.E. și reprezentantul S.U.A. în această organizație, 
spunea : „Federația studenților dominicani cere să-i trimitem 
bani, printr-o telegramă semnată Jose Villanueva. Nu putem să 
ne compromitem deschis. încearcă să rezolvi problema cu ajutorul 
prietenilor tăi". Fernandez, care ocupă în prezent un important 
post politic în provincia chiliană Santiago, a negat la început 
autenticitatea telegramei, dar pînă la sfîrșit a recunoscut-o.

Dedesubturile faptelor ce au dus la împiedicarea congresului 
studențesc din Natal au devenit acum cunoscute. Dar manev. e 
întreprinse și în anii următori nu au putut împiedica ÎC’~ ? 
organizațiilor studențești cu vederi progresiste de pe conțin” 
latino-american, fapt demonstrat și de numeroasele acțiuni politice 
ale tineretului studios din această regiune a lumii, din ultimii ani.

Duminică în Gabon au 
alegeri prezidențiale și legisla
tive, cu un an înainte de ter
menul stabilit. Ele se vor 
desfășura pe baza sistemului 
electoral majoritar, intr-un 
singur tur de scrutin. Vor fi 
aleși 47 deputați, reprezentind 
cele 9 departamente ale Gabo- 
nului. De relevat că opoziția a 
hotărît să nu-și prezinte candi
dați la alegeri, mai ales din 
cauza faptului că principalii 
săi lideri s-au raliat la parti
dul de guvernămînt, Blocul 
democratic din Gabon.

Hotărîrea șefului statului, 
Leon Mba, de a organiza îna
inte de termen alegerile, se 
afirmă in cercurile politice 
gaboneze, este motivată de 
dorința sa de a asigura sta
bilitate politică, mai ales în 
condițiile actuale cînd din 
motive de boală 
ră rămînerea sa 
la Paris.

„Continuitate 
politică, iată sarcina pe care 
și-a stabilit-o guvernul gabo- 
nez", a declarat președintele 
Mba, intr-un mesaj radiotele
vizat, înregistrat la Paris.

Leon Mba s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea economică 
a țării, incit Gabonul să se 
situeze printre statele dezvol
tate.

Un termometru uriaș de șase 

etaje înălțime instalat pe fa
țada clădirii Allied Chemical 

din Times Square (New York)

La o lună de zile după alegerile parla
mentare, formarea noului cabinet olandez 
se lasă încă așteptată. In mare măsură, 
această situație își are izvorul în rezulta
tele scrutinului din 16 februarie, scrutin 
care nu numai că n-a limpezit lucrurile pe 
arena politică, dar le-a și complicat.

în principal, votul în luna trecută a 
marcat un regres accentuat al celor mai 
mari partide, protagonistele precedentei 
coalirii guvernamentale : partidul popular 
catolic și partidul socialist. Concluzia 
trasă de cercurile politice (și, în primul 
rînd, de cele două partide în cauză), a 
fost că votul a oglindit nemulțumirea ale
gătorilor față de imobilismul care a carac
terizat coaliția guvernamentală catolico- 
socialistă (coaliție a unor parteneri cu 
puncte de vedere sensibil diferite în re
zolvarea celor mai importante probleme 
economice și sociale).

Prima consecință a scrutinului a fost 
rezerva socialiștilor față de reînvierea coa
liției guvernamentale anterioare. Liderii 
socialiști au dat să se înțeleagă că preferă 
să rămînă în opoziție (cel puțin deocam
dată). In această situație găsirea unei for
mule guvernamentale a devenit o ope
rațiune foarte complicată. Aparent, ches
tiunea pare simplă : o coaliție fără socia
liști. Dificultatea constă însă în aceea că 
fără socialiști nu există o formulă care să 
asigure guvernului o majoritate parlamen
tară solidă, apreciabilă.

Nu mai puțin de trei „formatori" (fostul 
prim-ministru, Jelle Zijlstra, ministrul de 
stat, Louis Beel, și fruntașul partidului 
calvin, Biesheuvel), au intrat succesiv în 
acțiune. Eforturile au fost îndreptate spre 
singura formulă disponibilă : crearea unei

La 21 ianuarie, societatea ame
ricană de televiziune „Columbia 
Broadcasting System" a transmis 
primul din cele 16 filme ale seria
lului „Secolul al 21-lea“. Experți 
desemnați de peste 40 de firme a- 
mericane specializate în industria 
cosmică și 35 de consilieri din 12 
țări au fost solicitați de societatea 
„Metro-Goldwyn-Mayer" să cola
boreze la turnarea filmului „Odi
see cosmică în anul 2001“. Faptul, 
dincolo de latura comercială, dez
văluie interesul tot mai pronunțat 
oare se manifestă față de perspec
tivele omenirii într-un viitor des
tul de

Au mai rămas numai
33 de ani pină cînd ca
lendarul va marca înce
perea unui secol nou. Ce 
va aduce el umanității ? 
Ce transformări se vor 
produce in lume ? între
bări logice mai ales cind 
ținem seama de faptul 
că două treimi din locu
itorii actuali ai planetei 
noastre vor ajunge să 
sărbătorească noaptea re
velionului anului 2000. In 
acest context a apărut 

• „viitorismul" sau știința 
viitorului.

coaliții guvernamentale a celor trei partide 
„confesionale" (popular-catolic, creștin is
toric și calvin), împreună cu liberalii. O 
asemenea coaliție ar dispune în parlament 
de o majoritate relativă, destul de anemică 
(83 de mandate din 150). Majoritate cu

Dificultăți
politice
la Haga

atît mai fragilă, cu cît Intre partidele con
fesionale și partidul liberal persistă im
portante deosebiri de vederi în unele pro
bleme ale politicii economice.

La baza consultărilor și tratativelor pen
tru formarea unei noi coaliții a stat un 
proiect de program guvernamental în opt 
puncte elaborat de Jelle Zjjlstra. Printre 
altele, acest program prevede formarea 
unei comisii de stat pentru elaborarea unei 
reforme electorale, precum și un plan de 
patru ani de dezvoltare a economiei olan-

se 
mai 

cercetări 
.______ ______ proble
me de lungă durată. In 
numai cîțiva ani au apă
rut un număr substanțial 
de organizații, asociații, 
centre de cercetări care 
și-au propus drept scop 
să analizeze, de pe acum, 
felul cum omenirea va 
trăi în secolul viitor. In 
S.U.A. a fost înființată o 
„Comisie a anului 2000". 
din care fac parte fizi
cieni, biologi, arhitecți șl

deze (plan care ia în considerație posibili
tatea participării statului la industria par
ticulară, pentru combaterea șomajului și 
dezvoltarea unor ramuri industriale ră
mase în urmă). Programul a întrunit ade
ziunea celor patru prezumați parteneri, 
însă cu nuanțe și rezerve. ~ 
partidului liberal s-a grăbit 
oficial că „este vorba de o 
principiu care nu limitează 
mișcare ulterioară". Lucru 
avem în vedere repulsia manifestată a libe
ralilor față de orice „amestec al statului în 
economie", precum și tezele lor despre ne
cesitatea sporirii impozitelor (în opoziție 
cu soluțiile preconizate de popular-catolici).

Fapt este că, probleme dintre cele mai 
dificile stau în fața echipei guvernamen
tale, care va lua frinele executivului la 
Haga. In fruntea agendei se află greaua 
conjunctură economică (stagnarea în in
dustrie, creșterea îngrijorătoare a șoma
jului, deficitul bugetar). E semnificativ 
că cele patru partide ale proiectatei coa
liții au propus fiecare propriul candidat la 
postul de prim-ministru, dar nici unul nu 
s-a grăbit să propună un ministru de fi
nanțe.
asume 
finanțe s-a vădit a fi o grea problemă 
pentru ultimul ~ ' ~ -
heuvel. Ultimele informații din Haga arată 
că nici cel de-al treilea „formator" n-a 
reușit în misiunea de a definitiva o echipă 
ministerială.

Oricum, dificultățile economice nu sînt 
de natură să faciliteze un echilibru politic, 
echilibru pe care scrutinul din 16 fe
bruarie nu l-a ameliorat.

Conducerea 
să precizeze 
adeziune de 

libertatea de 
firesc, dacă

Găsirea unei persoane care să-și 
sarcina conducerii ministerului de

„formator", Barend Bies-

medici. In Franța a apă
rut societatea „Viitoriști- 
lor" întemeiată de Ber
trand de Jouvenel și fi
nanțată de Fundația 
Ford. La Institutul de 
sondare a opiniei publice 
din Tubingen (R.F.G.) nn 
grup de specialiști se o- 
cupă numai 
problemă.

De pe acum 
ținute o serie 
te interesante 
domenii. S-au 
sinteze utile în ce prive
ște aspectul orașelor vii
torului. problema trans
porturilor, protecției na
turii. etc. „Viitoriștli" a- 
firmă că va veni ziua 
cînd oamenii vor folosi 
mijloace de transport pe 
„perne de aer" și rache
te care vor înconjura 
Pămîntul în 40 de minu
te. Marele magazin new- 
yorkez „Macy", a prezen
tat deja „gospodina anu
lui 2000" — robotul „Ro
berta" care îndeplinește 
toate treburile casnice. 
Chirurgii sînt siguri că 
organele bolnave ale o- 
mului vor putea fi înlo
cuite cu alte organe din 
materiale plastice. „So
cietatea pentru prelungi
rea vieții", înființată în 
S.U.A. în anul 1964, nu
mără deja 650 de mem
bri. Sub cuvîntul de or
dine : „Freeze, Wait, Re
animate" („înghețare, aș
teptare, reanimare"), ea 
oferă celor dornici posi
bilitatea de a trece într-o 
stare de hibernare, la 
minus 196 de grade „în 
așteptarea unor vremuri 
mai bune".

Cu toate progresele 
realizate în domeniul 
„științei viitorului", exis
tă, însă, domenii în care 
„știința prezentului" bate 
încă pasul pe loc. Se re
simte necesitatea de a 
îndrepta eforturile, ta 
primul rînd, spre lichida
rea multor racile de care 
suferă omenirea în pre
zent. Statisticile O.N.U. 
arată că 1,5 miliarde de 
oameni sînt, în mod con
stant, subalimentați, din
tre care 500 milioane se 
află în pragul înfometă
rii. La sfîrșitul anului 
trecut U.N.E.S.C.O. a a- 
nunțat că 40 Ia sută din 
locuitorii Pămîntului sînt 
analfabeți. Bolile, mize
ria, sărăcia, șomajul fac 
un număr imens de victi
me. Pentru multe popoa
re. în special din țările 
devenite recent indepen
dente, „minunile" seco
lului al XXI-lea, rămîn 
doar promisiuni ce nu 
vor putea fi împlinite. 
Acest lucru nu împiedică 
însă omenirea să caute 
să-și prevadă viitorul a- 
lăturînd fantasticului for
mule științifice.

JAPONIA. Aspect de la o de
monstrație a muncitorilor din 

Tokio, organizată In cadrul 
ofensivei de primăvară

aminată

EM. RUCAR

Reprezentanții a 11 bănci 
centrale occidentale au reînnoit 
acțiunea lor de susținere a 
lirei sterline, evitînd să forțeze 
Anglia la restituirea unui 
împrumut de un miliard dolari 
contractat în luna iunie anul 
trecut pentru redresarea lirei 
sterline. Zece, din cele 11 
bănci, printre care ale S.U.A., 
R.F.G., Belgiei, Canadei, Japo
niei etc. au consimțit ca 
rambursarea împrumutului 
britanic să fie amînată cu un 
an. Această amînare este im
perios necesară Londrei pen
tru a putea contracara fluctua
țiile eventuale ale balanței 
lirei sterline. Franța, a cărei 
poziție este diferită de cea a 
partenerilor ei, întrucît Parisul 
contestă rolul lirei sterline ca 
monedă de rezervă în cadrul 
sistemului monetar inter-occi- 
dental, a încheiat un acord 
separat cu Marea Britanie, 
prelungindu-i rambursarea 
unui împrumut de 100 milioa
ne dolari numai pînă în luna 
iunie a.c.

Banca Angliei a confirmat 
reînnoirea creditului pe o pe
rioadă de un an. Referindu-se 
la Franța, comunicatul Băncii 
Angliei menționează că aceas
ta dorește prelungirea trimes
trială a rambursării împrumu
tului acordat Marii Britanii.
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de la New Orleans
# Clay Shaw pus sub acuzație
9 Garrison e mai puf in optimist

După patru zile de audieri preliminare, juriul Tribunalului 
din New Orleans a anunțat că Clay Shaw, cunoscut om de afaceri 
din localitate, va fi tradus în fața unui tribunal, sub acuzația de 
a fi făcut parte dintr-o conspirație vizînd asasinarea fostului 
președinte, John Kennedy.

Hotărîrea a fost luată după 
audierea martorului-cheie pre
zentat de procurorul districtual 
Jim Garrison, Perry Russo, care 
a declarat că a asistat în septem
brie 1963 la o reuniune la care 
au participat Clay Shaw ce s-a 
prezentat sub numele de Clem 
Bertrand, David Ferrie, pilot de 
avioane-taxi, mort la 22 februa
rie în împrejurări misterioase, șt 
Lee Harvey Oswald, asasinul 
prezumtiv al președintelui Ken
nedy. In cursul acestei reuniuni 
cei trei au pus la cale complotul 
pentru asasinarea la Dallas a 
președintelui Kennedy. Tot în 
cursul audierii preliminare, un 
alt martor prezentat de procu
rorul Garrison, pe nume Vemon 
Bundy, l-a identificat pe Clay 
Shaw ca fiind cel pe care l-a 
văzut însoțit de Lee Oswald în 
toamna anului 1963 în apropiere 
de lacul Pontchartrain (New 
Orleans).

Judecătorul Bernard Bagert, 
care a prezidat ședințele tribu
nalului, a anunțat că procurorul 
Jim Garrison ar fi prezentat sufi
ciente dovezi „pentru a justifica 
punerea sub acuzare a lui Clay 
de către o Curte criminală".

La cabinetul procurorului Gar
rison s-a anunțat, totodată, că se 
va proceda la audierea și a altor 
martori citați.

Pe de altă parte, procurorul 
Garrison, răspunzînd la întrebă
rile puse de corespondentul 
agenției T.A.S.S. și coresponden
tul agenției Novosti dacă își 
menține declarațiile anterioare 
făcute presei, a arătat că complo
tul pus la cale la New Orleans a 
existat într-adevăr și că convin
gerea lui rămîne în această 
privință nestrămutată. El a 
strecurat totuși ideea că acest 
complot nu a fost îndreptat ini
țial împotriva președintelui 
Kennedy.

Justificînd, însă, faptul că 
cercetările se desfășoară încet. 
Jim Garrison a declarat că 
„avem multe probleme locale, 
crime care se petrec în fiecare 
zi, iar noi nu vrem ca elementele 
criminale să se folosească de fap
tul că sîntem preocupați de 
cercetarea împrejurărilor asasină
rii președintelui Kennedy".

Declarațiile procurorului dis
trictual Garrison făcute corespon
denților de presă menționați, în 
pofida afirmației lui, vin totuși 
în contradicție cu anumite decla
rații anterioare care aveau un 
caracter mult mai optimist și din 
care rezulta că pînă la desco
perirea complotului, procuratura 
din New Orleans n-ar avea prea 
mult de lucru.


