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UN
EXAMEN
EXIGENT

Cititorii își amintesc că 
în articolul „Ecoul iniția
tivei la ea acasă" amin
team și despre vizita pe 
care a făcut-o un grup do 
fete de la fabrica de con
fecții și tricotaje Bucu
rești Ia Uzina „Semănătoa
rea". Anticipam atunci o 
invitație a comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de 
confecții pentru a merge 
să scriem și de aici despre 
preluarea inițiativei. Anti
cipația noastră se baza pe 
faptul ca Fabrica de con
fecții și tricotaje este frun
tașă pe țară, că aici există 
o preocupare intensă pen
tru organizarea științifică 
a muncii, că schimbul de ex
periență convinsese oaspe
tele de utilitatea practică 
a inițiativei, de marea ei 
rază de acțiune în orice 
fabrică și uzină. Invitația 
comitetului U.T.C. n-a 
sosit în timpul celor 3 
«âplămîni care au trecut 
de atunci și ne-am luat 
permisiunea să facem o 
vizita ncinvilați la Fabrica 
de confecții.

ARGUMENTE
(CAKE INVITA LA)

MUNCA
CONCRETA

șl— Vă interesați dacă se aplica , 
la noi inițiativa ? ne întreabă secre
tara comitetului U.T.C., Anîca Tec- 
for.

Evităm răspunsul care, evident, se 
subînțelege ..da" $i secretara reia :

— Să știți de fapt că la noi nici 
nu avem condiții pentru aplicare. 
Poate în secția a VIII-a să încercăm. 
In celelalte, tinerii folosesc rațional 
timpul de lucru. Nu văd ce-ar tre
bui să mai facem...

Reporterul se vede pentru un mo
ment dezarmat de tonul categoric al 
tovStrâșei secretare. Dar. dintr-un 
bu.? obicei, își continuă documen
tarea pină la capăt. Află astfel că se 
pierd mii de minute din fondul de 
timp pentru producție, că există des
tule canale de risipă a timpului de 
lucru. Dar. pentru a nu vorbi în 
general, să dăm cuvîntul statisticii. 
L absentele

NEMOTIVATE
Ele se ridică, in primele două 

luni, la 1982 om-zile. Cititorul ar

putea să ne întrebe de ce operăm 
cu date pe 2 luni cînd sîntem de 
fapt în cea d<?-a patra lună a anu
lui ? Răspunsul este foarte sim
plu. Aci situația absențelor se cen
tralizează doar la sfîrșitul lunii și 
deci se cunoaște abia în prima ju
mătate a lunii următoare. Care este 
evoluția absențelor în cursul lunii ?, 
ce fel de măsuri se impun operativ 
pentru lichidarea lor ? sînt întrebări 
la care conducerea fabricii și orga
nizația U.T.C. nu pot să răspundă 
pentru că aceste probleme nu le-au 
stat în atenție.
2. ABSENTE MOTIVATE 

(Învoiri si concedii 
FARA PLATA)

Aici evidentele sînt clare : 1293
om-zile. Un lucru nu este clar : de 
ce maiștrii și șefii de secții nu ma
nifestă o mai mare exigență în 
acordarea acestora ? Pentru că, la o 
analiză atentă a lucrurilor, se con
stata că raportul dintre

Elevii claselor a XT-a au început ultimul

trimestru din viața lor de școlari. Poate tri

mestrul cel mai greu, la capătul căruia se vor

prezenta la examenul de bacalaureat — între

25 mai și 10 iunie. Este, așadar, o perioadă de

muncă intensă, care cere o riguroasă organi-

zare, o răspundere sporită a factorilor intere-

sați : elevi, școală, familie. Despre caracteris«

ticile acestei ultime perioade de școală pentru

promoția 1967 a liceelor noastre, ne-a vorbit

Al Bojln
director general adjunct 

In Ministerul Invățămintulul.

nemotivate (care sînt făcute, evident, 
fără aprobarea conducerii) și cele 
motivate, (deci aprobate cu bună 
știre) este de aproape 1:1.
3. 1NT1RZIERILE DE LA

PROGRAM
O evidență a acestora 

surprinderea noastră — nu se ține. 
Apelăm pentru cunoașterea influen
ței lor asupra fondului de timp la 
aprecierea maiștrilor și șefilor de 
sectoare.

— Cam cîți muncitori întîrzie 
zilnic în sectorul dv. ?

— Nu am o evidență exactă — 
ne spune ing. Zamfir Dumitriu. șeful 
sectorului VIII — A. Apreciez, pe 
baza unor sondaje, că în cursul lunii 
martie au întîrziat zilnic în medie, 
între 15 și 20 de muncitori.

C. PRÏESCU
N. VINȚEANU

Elevului din clasa a 
Xl-a i se cer acum 
eforturi foarte mari. Nu 
trebuie să-l amăgim. 
Dimpotrivă, arătîndu-i 
deschis că are de fă
cut față unor exigențe 
severe să-1 cointeresăm. 
De altfel, trebuie să 
subliniez un lucru : re
marcăm responsabilita
te la promoția din acest 
an, ambiția sănătoasă a 
elevilor dc a se prezen
ta bine pregătiți în fața 
comisiilor de bacalau
reat. Important este să 
urmeze sfaturile pro
fesorilor, să trieze vas
tul material cu care au 
de-a face pentru a se
lecta ccca ce este esen
țial, să nu se piardă în 
detalii, lucruri lătural
nice. La bacalaureat 
vor trebui să facă do
vada că slăpînesc no
țiunile de baza, că au 
capacitatea de a sinte
tiza.

Munca 
tensă nu 
excesivă, 
epuizare,
examenului elevul 
nu mai fie capabil să-și 
valorifice cunoștințele. 
E foarte important ca 
în regimul zilnic al ele
vului, orele de somn să 
fie cu strictețe respec
tate ; să se rezerve un 
timp rațional de recree- 

Aici, mi-aș

aceasta în
treb uie să fie 
să ducă la 

îneît în zilele 
să

Omul cu priceperea sa și caruselul cu forță și precizie se amestecă și, in timp din ne
grul mat al bucății de otel țîșncște, la început ca un firicel și ritmic mai apoi, o eșarfă 

strălucitoare dar puternică : piesa finită
Foto: ION CU CU(Continuare in pag. a IIl-a)absențele
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OAMENI MARI J
discuția in jurul mesei 
tunde împreună eu compozi
torii Georgc Grigoriu, Radu 
Șerban și regizorul Valcriu 
Lazarov.

POMPILIA STOIAN : Este

o mare 
faptul 
să cint 
„Scinteli tineretului“ manifes
tare de prestigiu și mult în
drăgită de tineri.

CORNEL FUGARU: 
de obicei, formația noastră 
va fi prezentă și la această 
„scară“. Rolul meu insă va 
fi dublu : li voi dirija pe 
„Sincroni" și voi participa la

bucurie pentru mine 
că voi avea prilejul 
in cadrul „serilor“

(ne) TICLUITA 
PENTRU

Scurt interviu 
cu invitații 

noștri

LUMINIȚA DOBRESCU 
Cea de-a III-a ediție a ,.se
rilor". imi oferă prilejul sâ 
pledez prin cintec pentru 
frumusețea muzicii ușoare, 
a muzicii de gust, să arăt că 
este o artă care cere muncă 
și dăruire.

DUMITRU RUCAREANU : 
Voi interpreta două melodii 
diferite ca stil și imagine 
muzicală. Ca actor, rolul 
meu este să demonstrez că 
muzica ușoară nu trebuie să 
fie doar cîntată ci, mai ales, 
interpretată.

..Era odată un moșneag 
șl-o babă și moșneagul 
avea o fată și baba iar o 
fată Fata babei era slută, 
leneșă, țifnoasâ și rea la 
in;mă : dar pentru că era 
..fala mamei" se alinta 
cum s-alintă cioara-n 
l2ț..."
(dintr-o poveste de Ion 
Creangă).

Există un bărbat ș-o femeie 
și bărbatul are doi băieți șt fe- 
meia o fată. Fata femeii este 
leneșă, țifnuasă. rea la inimă șt 
tare rizgîiată. dar pentru că 
es*e fata mamei...

Pe tata il cheamă Ion Doa- 
nă și lucrează la Atelierele 
C.F R. Palas-Constanța unde 
este lăcătuș montat or. Are 32 
de am. Divorțat de prima soție 
i-a rămas spre creștere și edu
care un copil — pe Costel 
iar celălalt, Simion, — a rămas 
fostei soții. S-a recăsătorit cu 
Elena, salariată la Sfatul popu
lar reoional Constanța. Și ea 
avea din prima căsătorie o fe
tiră — Vtrginica. Curind după 
căsătorie Ion Doană a aflat că 
băiatul lui cel mic nu este bine 
inarijit.

L-a adus și pe el tn noua fa

milie pe care și-o înjghebase. 
Avea un apartament cu trei ca
mere și bucătărie, televizor, 
mobilă, hună stare. Muncea și 
el și soția, aveau salarii bune 
deci o gură in plus nu conta.

Elena Doană, a pus insă o 
condiție . Voi avea grijă și de 
cel de-al doilea copil al tău 
dar infiază-mi lata. Ion a ac
ceptat imediat. Toți trei — in 
fond erau copiii lui. copiii lor. 
Elena se antrenase la o treabă 
grea . să fie mama a încă doi 
copii, băieți, și pentru acest 
lucru trebuia să-i fie recu
noscător.

Au durat cîteva luni formele 
de înfiere și-n acest timp to
tul a fost minunat. Intr-o zi 
Doană a adus acasă certifica
tul prin care se hotăra și prin 
lege că mai are un copil: pe 
fata lui, Vtrginica.

„ș-apol clnd venea 
moșneagul de pe unde 
pra dus. gura babei um
bla ca melița : că fata lui 
nu ascultă, că-i ușernlcă 
că-i leneșă, că-l soi rău... 
că-i laie, că-l bălaie șl... 
că s-o alunge de la casă 
und" știe că nu-1 chin s-o 
mai țle pentru că poate

să înărăvească șl pe fata 
' ei".

Curind au început certurile, 
scandalurile, hătăile. Orice fă
cea Costel era rău. învinuirile 
cădeau cu nemiluita. Au dis
părut niște mănuși din casă i 
Costel le-a furat. Și bate-l, cu 
piciorul, cu o curea, cu seîn- 
dura. Peste cîteva săplămîni 
mănușile au fost văzute cum 
le purta un frate al soției care 
locuiește în cartierul „km 5". 
Costel a spart o sticlă de țuică. 
Era noapte, tîrziu, era ger și 
batea crivățul din spre mare. 
Miinile lui micuțe erau înghe
țate și a alunecat cu ghetele 
lui rupte. Sticla s-a spart. S-a 
întors cu teamă acasă.

L-au bătut de i-au făcut răni 
șl l-au pedepsit să nu mănînce 
două zile.

Odată, diriginta l-a găsit 
dormind sub scara casei sale. 
A aflat și școala. Profesorii, 
diriginta, directorul au convo
cat de-îndată pe părinți.

Părinții au negat la început

L. ANGHEL

(Continuare tn pag. a 111-a)

lEEEEEfl ZIUA-N
AMIAZA MARE

Un bar împrumută memo
riei imaginea sa de noapte 
cu dezlănțuiri furibunde or
chestrale șl aburi dc alcool. 
Un bar nu poate fi despărțit 
de condiția sa nocturnă așa 
cum o piață nu poate fl ima
ginată decit în orele mati
nale. A-l vizita ziua în liniș
tea sa neștiută cu scaunele 
ridicate pe masă e ud motiv 
de curiozitate. A-) vizita 
ziua-n amiaza mare pentru a 
asista la un concurs de an
gajare reclamat de nevoile 
sale artistice e cu totul alt
ceva, oricum de un Interes cu 
totul special. Și intr-o zl <1e 
sîmbătă atrași de anunțul 
publicat intr-un ziar bucii- 
reștean am cobnrlt treptele

barului Continental. Lumina 
artificială care te desparte 
de cea solară amestecă orele. 
Cel cîțlva tineri prezenți la 
acest examen neobișnuit tul
bură oglinzile acestei vîrste, 
admirabilă lingă strung sau 
în banca de școală. E în mlo 
aici o lume poate ghicită alt
fel șl totuși incredibilă. Bol 
elevi (un băiat șl o fată) fu
giți do la școală, un altul 
fost muncitor la o fabrică 
bucurcșteană cunoscută, trei 
foste acrobate de circ scoase 
din colectivul de muncă pen
tru furt și — hal să zicem

V. AR A CHELI AN

(Continuare fn pag. a ll-a)

dui o observație : nu 
socotesc că recreerea 
trebuie să-l smulgă pe 
elev total din activita
tea sa intelectuală, din 
ambianța de învățătură 
pe care și-a creat-o. 
Dimpotrivă, el trebuia 
să rămînă în acest cli
mat pină la terminarea 
examenelor. Astfel, pen
tru recreere nu va fi 
ales neapărat un meci 

o alta 
obositoare, 

i se poate 
prin plimbări

de fotbal sau 
activitate 
recreerea 
realiza ] 
în aer liber. în parcuri, 
în liniște, după care în
vățătura poate fi relua
tă cu ușurință.

Elevul își va alcătui 
întregul program de 
muncă după o matură 
chibzuință alegîndu-și 
mijloacele care îi sînt 
proprii. Nu va trebui 
însă să piardă din ve
dere cîteva lucruri e- 
sențiale și anume : 
pentru revederea litera
turii române, va porni

(Continuare 
în pag. a ll-a)

NOUĂ 

MARCĂ DE 

OȚEL ALIAT

La oțelăria Mar
tin a Combinatului 
siderurgic Reșița a 
fost produsă o nouă 
marcă de oțel aliat, 
necesar producției 
de bujii pentru au
tovehicule. Anul a- 
cest3 au fost, de 
asemenea, asimila
te mărci de oțeluri 
aliate pentru in
dustria construc
toare dc autoca
mioane, tractoare, 
si material rulant. 
Din luna ianuarie 
pină acum, oțelarii 
reșițeni au realizat 
aproape 6 000 tone 
otel peste prevede
rile planului. Tn a- 
cest timp, produc
ția de oțeluri aliate 
a atins peste 7 la 
sută din cantitatea 
totală elaborată.

(Agerpres)

Lecție de primăvară (in livada Institutului agronomic .,Nico lae Bălcescu" din Capitală, — 
studenți din anul al III-lea al Facultății de horti^ultură, la o oră de lucrări practice) 

v Foto i AGERPRES



HE Mi fl.
Ml Ml ROVISTI

ldrr* raidului de fa|k a venii cil se poale de 
«Impiti. Orice poveste trebuie «â aibă neapărat cîțl- 
va croi (un Fu♦ • I rumo*, n RahA C loanță, un Strim- 
ha lemnr un mntahil — umori sl serata poate 
deveni erou». Am pornit la drum Însoțiți de carica
turistul N'. Claudiu.

Primul pfrpas : orașul 
Ploiești In tatu unui trrrn 
rif *pr>rf, trei oameni dis
cută aprins „1. al meu", 
„Ba e al turn' „Nu-i al 
to.ttrv. r ni nasini' ( . e i 
mietenti ■ In anul IM^A. 
rinei s-au stabilit oblei li- 
tf/p de muncă patrioti'ă 
din orașul Ploiești. < 
teta1 execuți al sfatului 
populat a repartizat între
prind mi Plai ara ‘ un /<’< 
viran unde aincnctfvzc 
o bază sporheâ Dumi 
multe luni de zih ft mu! r 
mii dr orc de muncă p<i- 

lui a apărut o hazti xpor- 

imprepnttifâ cu gard me
talic. cu pomi pe margine 
rf< După un timp — des
tili de îndelungat — vine 
la ♦n/- •> è Ufi r’ntfnn . Vd 
ni£ să-mi eliberați tere-

predau fi., orașul Arad. 
ItdA un start individual 
(dm comună spre Arad).

ARTICOLE 9 NOTE O REPORTAJE

sint proprietarul lui
jî nu permit barn sj orti-
vă in entire mea I“ Pină

ir afle de unde se tra
gr în< i:r< à!ìirn, soicșt un
alt 'Vâțerm „Drsfnnțați
baza sportiva de pe trre-

fiecărei noptiere există a- 
ceastă urare scrisă... mov 
pe alb : „Stimați pasageri, 
sperăm că ați petrecut o 
zi plăcută in orașul nostru 
și vă dorim „Noapte 
bună'. Intr-adevăr, in orus 
petrecusem o zi minunată: 
să vă „povestească” insă 
caricaturistul cum am 
„petrecut” noaptea.

— După un critic lie- 
rar— Matei CAIinescu— 
nu ni s-a pârul lipsit de 
interes să discutăm cu 
unul al artelor fru
moase. Deși n-am tins 
deliberat la un parale
lism de opinii. Dan Gri- 
eoresru confirm A in dia
log circulația ideilor es
tetice intre arte diferite.

— Altfel spus, nici nu 
ni se parc posibil, spu
ne Dan Grigorescu, o 
exprima solide opinii in 
domeniul unei arte, fără 
cunoașterea chiar in a- 
mănnnt a fenomenului 
artistic in genere. Core
lația nu plpacă numai de 
la creatorul de operă li
terară — adică, de pil
dă, cunoscuți scriitori 
care au perceput cu 
marc exactitate eveni
mentul >das,ic sau miri- 
cnl — dar înseși legile 
intime ale artei confir
ma această interpătrun- 
dere.

— Deci, sâ pornim de 
la un punct de vedere

tei care împiedică diva
gația extremă. Evident, 
există posibilitatea in
terpretărilor, dar ele. 
dacă sint exacte, nu pot 
merge decît in direcția 
dorită de autor. Esen
țialul este sft cuprinzi 
zborul ideilor in anali
za ta. pe linia, in direc
ția. singura valabilă, re
pet. a autorului. Cu cit 
ne apropiem do tlmpu- 
îile moderne, asistăm la 
cuprinderea ideii intre 
sentimente, mai exact, 
ideea es'e din re în ce 
mai lucid incorporată in

In analiza es-
Dc sigur, arta 
nu exclude

tulburător 
t eticului, 
modernă 
lecțiile. Newton spunea
„Am văzut departe 
pentru că m-am urcat 
pe umerii unor giganți". 
Tot cc este mai valoros 
în fenomenul plastic 
contemporan se bazează 
pe o tradiție solidă, de
sigur superior sintetiza
tă și dusă mai departe.

— Dar negația este un 
termen al dialecticii...

— Există o dialectică 
permanentă a preluării 
și negării. Depinde cc

niai puțin importante 
dccit ..Portretul domni
șoarei Pogany” — conti- 
nuind discuția despre 
stil

De asemenea, ceea ce a 
pi< lat Țuculescu in di
ferite faze ale creației 
sale — lăsînd la o par
te faptul că aceste peri
oade m> se par arbitrar 
fixate — nu se diferen
ția a valoric în funcție 
de o manierii sau alto. 
Important rămme cit 
poți să dai. cu cită for
ță. adevăr și dragoste o 
faci.

lucru se face, cu com
petență și eficiență,

cit va timp, 
o expozHie 
holul Casei 
Ea aparți- 

foarte tineri

— Acum 
ani văzut 
deschisă in 
scriitorilor, 
nea unor 
artiști. M-a izbit cu vio- 
lențft» cu tristețe» v.< 
mărturisesc, ușurința cu 
care acești foarte tineri 
artiști expuneau niște

DAN GRIGORESCU

ILE WCRU
terioară, al lui ca indi
vid social. Nu-l poți pre
lua pe Joyce sau Kafka, 
Nu faci decît să renunți 
la imitarea unei viziuni, 
deci sd renunți la arid, 
pentru că Joyce sau Kaf
ka iși exprimau așa, și

susținut de Matei Câli-
nescu în discuția sa El
vorbea despre „opera
deschisă" . opera litera-
râ ca un cîmp de posibi-

nul meu ! Eu sint proprie
tarul fi... gafa !” Erau, în- 
tr-adrvțti, amindoi pro
prietarii locului cu pri
cina. Inițial. sfatul popu- 
'ar crezuse că ți el e pro
prietar fi de aici toată tă
rășenia. Acum. juriști, to
varăși din conducerea sfa
tului popular, a întreprin
derii. încearcă să găseau ă 
soluția salvatoare. Sperăm 
că in nici un caz rezolva
rea un va fi aceasta.

litâți, cunoscută ca ata
re de scriitorul modern, 
operă care în finalita
tea ei înseamnă mai 
mult, sau mai puțin decît 
sîmburele intențional 
inițial. Sînteți de acord? 
Și dacă da, în ce măsură 
credeți câ acest fenomen 
se repercutează în cre
ația si judecarea artei 
plastice ?

— în ceea ce mă pri
vește nu cred că lucruri
le stau tocmai așa, Este 
vorba de o rigoare a ar-

fenomenul de creație. De 
aceea, denumirea „aită 
de idee" mi se pare im
proprie. superficială. 
Mijloacele de comuni
care ale artei moderne 
sînt mai complexe, ele 
rin pe calea unei Spiri
tualități mai nuanțate. 
Deci, se comunică sau 
nu. unor sensibilități in
telectuale. dar asta este 
altă discuție. Revenind, 
nu-mi pare că Faulkner. 
Hemingwai. Picasso sau 
Klee îți dau voie să-i in
terpretezi altfel decît au 
dorit-o. Afa refer mai 
ales la epoca modernă, 
pentru că niciodată pină 
acum nu s-a discutat 
mai acut șt mai nuan|at 
despre luciditate. Ideea 
nu mai putea fi dcsco- 
jită de învelișul estetic,

ar-

șl cit vezi. Importantă 
mi se parc posibilitatea 
artei de a dat, intr-o di
versitate de soluții artis
tice, răspunsuri. Răspun
suri la frământările 
tistului, la cele ale
pocii sale: aici lucrurile 
se îmbină și nu cred câ 
se poate face arid mare 
decît astfel. Dacă o pic
tură este figurativa sau 
nu, dacă aparține aces
tui sau celuilalt curent 
plastic, nu mi se pare e- 
senfial. Reluind niște 
idei foarte generale și 
foarte înalte, căutind să 
le dea sugestia înscrierii 
in spațiu. Brăncuși a .fă
cut operă valabilă, 
rabilă, mare. Dar 
tretul lui Dărăscu 
pildă, sau „Capul de co
pil" nu mi se par opere

du- 
por- 

de

un

• — Sînteți critic de
artă. în ce măsură ere- 

i deți că teoreticienii con
tribuie la avansarea în
săși a artei ?

— Critimil este
diagnostician, asta mi se 
parc obligatoriu. Spre 
gloria criticii, plastice, nu 
puține au fost cazurile 
cînd ea a contribuit la 
reliefarea linei persona
lități artistice puternice, 
chiar înainte ca ea să se 
fi impus atenției publi
cului și 
aceasta, 
excepții 
mult ca 
voie de 
probleme teoretice 
estetică plastică, fără de 
care nu se poate ajunge 
intim la înțelegerea crea
ției. La noi în țară, acest

contribuind la 
Sini desigur și 
nefericite. Mai 
orieind este ne- 
elucidarea unor 

de

Un scurt popas la Cim- 
pulung Muscel. Cel moi 
puternic om din acest oraș 
e ținând boxer Gh. Ma
nea. E drept câ pe ring 
nu prea strălucește, dar 
în oraș, după ce face în- 
câlziren cu... „bdtrînă" de 
Pitești, dă tare și în cine 
nimerește. Arc și un prin
cipiu : nu dă de două ori 
înfr-un loc.

Cum nu și-a găsit pînă 
acum adversarul (nașul), 
om avea următoarea pro
punere :

Și acum, la Arad. Parti
cipăm la o discuție despre 
sportul de masă în comu
nele raionului. Am vorbit 
despre Spartachiada de 
iarnă, despre participarea 
tinerilor la cucerirea In
signei de polisportiv, ctc. 
Aflăm insă un lucru deo
sebit. despre care știu 
tovarășii de la secția de 
incățâmint de pe lingă 
sfatul popular raional. In 
fiecare zi (de fapt de două 
ori pe zi) iau startul intr-o 
probă de atletism (fond) 
pe<te 100 de cadre didac
tice, majoritatea tineri. 
Cursa se desfășoară pe 
distanța: comuna unde

GH. NEAGU
(după scrisorile cores
pondenților voluntari 
I. Teodoresc.u. r. Mihai, 
T. Horia, Vasile Ștefan 

și Liana C.)
Ritm oltenesc (Aspect dintr-unul din spectacolele Ansamblului de stat „N. Bălcescu” din Craiova

experimente. Mă priveau 
de pe pereți fragmente 
întregi, luate în bloc, din 
Chirico, Dali, Braque. 
Nu cred că este vorba 
numai de etica artistu
lui, ceea ce n-ar fi de loc 
puțin grav. Experimen
tul, școala maeștrilor, 
este desigur necesar. 
Dar sînt sigură că el tre
buie să rămînă în ate
lier. A-ți expune lipsa 
de personali tai o, sau mai 
bine-zis, căutarea per
sonalității în faza ei cea | 
mai incipientă, nu în- I 
seamnă oare a te anula | 
ca artist ?

— Fără îndoială. Exis
tă o gravă confuzie intre 
meșteșug și dobindirea 
unei viziuni. Artistul 
este propriul lui mesa
ger, al lui ca lume in-

(Urmare din pag. 1)

<5e Ia manual, dar va extrage idei
le esențiale din fiecare operă, va 
reține mijloacele artistice proprii 
ale fiecărui scriitor, locul pe care 
îl ocupă acesta în evoluția litera
turii noastre ; la matematică ' a 
acorda o atenție specială chesti
unilor fundamentale, va rezolva 
probleme tip. va face demonstra
ții ; la limbile modeme va face 
în continuare exerciții, va reve
dea operele reprezentative pre
văzute în programă. M-am refe
rit la obiectele pentru care vor 
susține atît examene scrise cit 

orale ; și la celelalte însă vor 
trebui să se oprească asupra che
stiunilor fundamentale, asupra 
interpretări’ lor. Subliniez : toți 
elevii au obligația de a frecven
ta orele de recapitulare ; au fost 
erganizate pentru ei și le vor fi 
de un real folos.

In fond, elevul este factorul 
nr. 1 în asigurarea succesului la 
examenul de bacalaureat. De el 
depinde în ultimă instanță reu
nita ori nereușita. De aceea i ae 
cere o atitudine activă, care pre
supune inițiativă, spirit de ordine 
și echilibru interior. dovadă a 
maturității nu numai in cunoș
tințe. ci și în viața particulară.

Școala are obligația să cre
eze în această perioada un cli
mat favorabil muncii elevilor prin 
organizarea minuțioasă a progra
mului de predare și recapitulare. 
Orarul va fi întocmit după cri
terii stricte pedagogice, ținîn- 
du-se seama de cerințele elevilor 
și numai de acestea. Școala va 
veghea ca eleni să nu fie supra- 
încarcați. Conducerile liceelor au 
obligația să asigure calitatea lec
țiilor ce se predau, respectarea 
planificării orelor recapitulative, 
eficienta acestora.

O mare atenpe și înțelegere 
ge cere din partea fiecărui profe
sor in parte ; el nu va formula 
cerințe exagerat* pentru disci
plina sa. ci va judeca ansamblul 
de oblicații zilnice cărora are sâ 
le facă fată elevul și va aprecia 
exact cit mai poate pretinde. în- 
trucît nu se pot da multe note în 
acest trimestru, profesorul se va 
strădui să aprecieze cît mai com
plet fiecare răspuns, finind seama

BACALAUREATUL
UN EXAMEN EXIGENT

de modul de a gîndi al elevilor, 
de pregătirea lor generală.

Aș face mențiunea că activita
tea profesorilor de la clasele a 
Xl-a trebuie să se desfășoare a- 
cum ca un ceasornic, să nu exi
ste nici o oprire, nici măcar acci
dentală ; conclucrarea profesorilor 
de la diferite discipline să fie. de 
asemenea, bine pusă la punct.

în această etapă, profesorii pot 
acorda consultații individuale, la 
cerere, legate de programa baca
laureatului. după cum, la termi
narea examenului de bacalaureat 
pot organiza pentru absolvenți ore 
de pregătire în vederea concursu
lui, în fond, pentru fiecare profe
sor este un titlu de mîndrie de a 
prezenta candidați bine pregătiți.

Fără a abdica de la principii
le exigenței, fiecare profesor tre
buie să evite cu totul atitudinile 
dure, să stimuleze munca elevi
lor. să le inspire încredere în for
țele lor, creînd astfel climatul 
moral propice muncii intense dar 
entuziaste.

Școala are căderea de a îndru
ma familia asupra conduitei pe 
care trebuie s-o adopte față de 
elevul - candidat la examenul 
de bacalaureat, asupra regimu
lui pe care trebuie să i-1 asigure. 
Aici un rol deosebit revine profe- 
sorului-diriginte care are îndato
rirea mai mult ca oricînd, de a 
sprijini familia în stabilirea unui

program de muncă echilibrat, de 
a controla respectarea lui.

Familia are la rîndul ei obli
gația de a crea o atmosferă de 
ordine, liniște și încredere — 
condiție esențială pentru desfășu
rarea unei munci normale. Ea 
trebuie să urmărească cu atenție, 
dar fără alte insistențe, fără ex
cese de exigență, care pol duce 
la epuizare, munca copiilor lor 
— viitori absolvenți. Nu va fi a- 
cordală nici prea multă libertate 
și independență, chiar și orele 
de reereere vor fi judicios folo
site.

Începînd de anul trecut 
media de la bacalaureat are o 
pondere în constituirea mediei 
pentru admiterea în învățămîntul 
superior. Pentru o bună parte 
dintre absolvenți, unele materii

la care susțin exaunenul de baca
laureat rămîn în continuare dis
cipline de bază și pentru con
cursul de admitere în învățămîn
tul superior. Tn cazul acesta, 
absolventul de liceu este într-un 
avantaj deosebit : fructifică și 
într-o parte și în alta pregătirea 
din această etapă. Sînt însă ca
zuri cind la concursul de admi
tere in unele institute se cer și 
alte obiecte (botanică, zoologie, 
anatomie, anumite capitole 
chimie, fizică, istorie etc.), 
care candidatul trebuie să le 
aprofundeze în mod deosebit în 
timpul rămas între cele două exa
mene. Oricum. în perioada a- 
ceasta, elevii din clasa a Xl-a 
sînt preocupați de ambele exa
mene : de aici și nevoia unei 
cît mai bune orientări în 
munca lor zilnică, pentru 
a-i ajuta să se organizeze, să-și 
folosească la maximum timpul 
de care dispun. Profesorii, elevii, 
părinții, constituie cei trei factori 
care trebuie să fie la fel de ac
tivi în această perioadă : dacă 
unul dintre ei ignorează greută
țile cărora au de făcut față ele
vii. în mod inevitabil aceasta va 
influența asupra pregătirii candi- 
daților la concursul de admitere 
în învățămîntul

din
pe

(Urmare din pag. I)

— frivolitate dusă peste li
mită, alți cîțiva, lăsați in 
costume dc baie, obișnuiți — 
aproape sigur — pierde-vară 
pe plâjile ștrandurilor. Și-n 
timp ce orchestra „zice“ 
cite\a măsuri indiferente, ca 
o neînsuflețită mașină 
note clamate in sunete 
metal topit nu ți-e greu 
recompui psihologii sau . _ 
dimenle de gindire. I-a strîns 
pe acești adolescenți sau nu. 
anunțul cu pricina ? Desi
gur câ tentația nocturnă, de
sigur că briza lascivă a mă
rii și fără îndoială, izul exo
tic al vieții de „artist“. în 
culisele „examenului", din
colo de indiferenta „jurați
lor". printre care părul co- 
lillti predomină, plutește mi
rosul ereu al debusolăril, al 
filozofiei că tot ce zboară «e 
mănîncă. Frinturi de fraze, 
false panseuri se intretaie »1

ZIUA-N

AMIAZA
de 
de 
să 

ru- MARE
vocabulele cele mai frecven
te te edifică : „bar... la ma
re... Mamaia... balet... Ah. 
dar ce balet ! Unul cu un 
fel de gimnastică suedeză, 
altul cu un bust dezvoltat 
mincinos prin rețete de re
clamă exotică, cele trei „ac
trițe" de circ intr-o pira
midă. șl clătinată și disgra- 
țioasă. Un deget ridicat
prește orchestra, o Întrebare 
ruptă, cu Intenții ghicite in-

o-

ieroghează vîrsta, fosta ocu
pație. posibilul repertoriu. 
Zimbetul de reacție la acest 
ridicol îți încremenește ne 
buze, spectacolul, alcătuit ha
lucinant. se cerc îndepărtat 
chiar cu cea mai banală în
trebare ; Care este rostul a- 
cestei convocări ?

— M-am săturat să tot a- 
pelez la balerinii teatrelor — 
ne răspunde mai marele ar
tistic peste orchestrele de pe 
litoral din anul trecut (cri
ticat aspru dc noi la timpul 
cuvenit). tovarășul Tase. 
Vrem să avem balerinii 
noștri.

...Nu cunosc rezultatul si
mulacrului dc examen, dar 
cert este un lucru : a stimula 
astfel rătăcirile unor tineri 
scăpați din mină, și de pă
rinți șl de fostele lor colec
tive de muncă, chiar dacă nu 
este de loc o faptă educativă 
nu poate fi in nici un caz 
una artistică.

grav, foarte interiorizat 
— preluat din vechile 
icoane pe sticlă, sau pic
tura lui Pacea, desfășu
rată pe alte coordonate, 
ale unei monumentalități 
severe, cu o ritmică foar
te românească, și, ca sâ 
nu mai adăugam 
un exemplu, din 
posibile, scriitura 
ca a lui Oct ar Gr iaor es
eu — și ea cu ohtrșia 
in miniaturi cu i: de se
cole — dau forță si ade
văr plasticii românești, 
contemporane. Marele 
pericol este înlocuirea 
specificului cu citatul 
folcloric, prelucrarea pe 
parcele a marei comori 
artistice a poporului.

Am să închei acest 
subiect citindu-l pe Eu
gen Schileru „Căutările 
siut justificate numai 
civd știi ce cauți”. hi 
România n-a lipsit nici
odată continuitatea spiri
tului novator.

— Aș fi vrut să-mi 
vorbiți de raportul între 
etic și estetic.

— Și am vă răs
pund cu o singură pro
poziție. foarte frumoa
să. foarte dragă. Vorbind, 
despre, comunism, Gorki 
spunea : „Esteticul este 
eticul viitorului''.

— Deosebit de Adevă
rat. De altfel, nu rm se 
pare că am discutat des
pre altceva.

I — Dar nu este un caz 
general. Se face și as-

1 tăzi la noi o foarte bună 
și serioasă pictură, <a fi 
sculptură. Sint mulți ti
neri (alentați. Cri mai 
talentați sînt aceia care 
înțeleg și simt tradiția 
românească, o preiau, 
înnoită, acordmd-o spiri
tului contemporan, ex
primat superior, cu fran
cheță. cum spuneați. Aș 
vrea sci va vorbesc pu
țin despre specificul na
țional al artei Mi 
pare o problemă insufi
cient clarificată, 
torul național nu 
sec.mnă simpla 
a unei tematici Mallise. 
pictmd in repetate rîn
duri o ie româneasca, 
n-a devenit prin aceasta 
artist român Iar Palladi/, 
Petrașcu n-au pictat ță
rani. Dar arta lor e ro
mânească m detaliile ei 
cele mai intime, există o 
atmosferă, o rigoare a 
sentimentului nicăieri 
întilnită aiurea : Palladu 
cu acea eleganță și sub
tilă armonie a culorilor 
coborifoare din vechi 
fresce moldovenești, Pe
trașcu cu acel spirit te
luric. substanțial. care 
răspunde și el, in alte 
direcții unui străvechi 
românism.

De 
cind 
nil or 
dă.

numai așa puteau 
facă, propriile lor rela
ții cu universul. Anatole 
France spunea că un ar
tist mare nu este cel 
care nu pastișea:ă, ci 
cel care nu poate fi pas- 
tișat. Sigur că poate să-ți 
convină a te exprima in
tr-o manieră care deja 
exista. Dar eu trebuie 
să simt că numai așa o 
poți face.

— Este trist cînd ti
nerii n-au francheță. 
Este și mai trist, cînd 
ei vor să devină artiști 
și nu o au.

se

Carac
ul- 

afișare

aceea mi se pare, 
vorbim de arta a- 
noștri, că. de pil- 
pictnra lui Ion

I Gheorghiu, de un lirism

derit 
atitea 
grofi-

SM AR ANDA JELESCÜ

NEMULȚUMITUL
Figura lui mă indispune încă 

dinainte de a-mi apare dinaintea 
ochilor. Mi-l imaginez zilnic și 
încerc să-l îndepărtez ca pe-o 
obsesie. Trupul i s-a coclit de a- 
tîla otravă cită îi circulă prin 
artere, nasul arc o căutătură in 
jos, scîrbilă. cu o cotitură la 
mijloc, bruscă. încremenită a unui 
protest chinuit de neputință și 
indignare. S-a născut nemulțu
mit. plînsul lui prim nu a fost 
semnalul optimist și robust al 
înlilnirii cu lumea, ci un scîncct 
împotriva lui însuși. Prima pri
vire asupra lumii înconjurătoare 
a avut ceva cețos și galben, pri
mul euvînt a fost o negație, pri
ma propozițiune o repudiere e- 
nergică. Era nemulțumit că s-a 
născut. „Viață I Ei, da. Și?” în 
jurul lui se vorbea despre viață 
ca despre miracolul suprem al 
Universului, poeții o slăveau, e- 
roii se jertfeau in numele ei, nu
mai lui i se părea inutilă. A ac
ceptat totuși să trăiască din in
diferentă. A acceptat să respecte 
normele conviețuirii din aceleași 
motive. în prima zi de școală a 
răsfoit cu dispreț abecedarul. Vai, 
cit era de naiv I Litere, cuvinte... 
întreaga școală a traversat-o de 
altfel aruneînd neîncetat spre ca
tedră, cu dispreț, un zîmbet o- 
brdznic, < u care nu o dată reușea 
să-și indispună profesorii. Teo
riile celebre îl făceau să rîdă prin 
simplitatea lor, marile opere li
terare îl lăsau indiferent prin si
militudinea enervantă care le u- 
nea, refuza să creadă în adevă
rurile absolute, faptul că doi și 
cu doi fac patru îl lăsa sceptic. 
„Asta credem noi, dar ar putea 
fi și altfel. De ce să facă patru 
dacă mie îmi place să facă cinci ?”

Viața lui intimă a fost pustie 
și a rămas pustie. Pină la 35 de 
ani nu s-a putut apropia de ni
meni, în principiu ar fi vrut să 
se căsătorească, deși tot în prin
cipiu instituția căsătoriei i se pă
rea ridicolă și incomodă. II ne
mulțumea femeia în principiu, 
chiar ideea de femeie i se părea 
pc undeva absurdă și ridicolă. Nu 
o accepta — nici superficială, nici 
profundă. O disprețuia oricum și 
știa să se facă urii în maximum 
cinci minute chiar și de cea mai 
îngăduitoare ființă, prinlr-o sin
gură privire aruncată de jos in 
sus, cit mai pieziș cu putință. A 
încercat, lotuși, să se căsătorească, 
și a făcut-o, dar înărttirisindu-i 
de la început „partenerei“, des
chis, scepticismul lui total. „N-o 
să iasă nimic, dar hai să vedem". 
Prima lui grijă a fost să instau
reze în casă o atmosferă de tăce
re permanentă, grea și sufocantă, 
ca un aer îmbîcsit de praf. „De 
ce vrei să vorbim neapărat în

Ion Bâiețu

fiecare zi ? Fericirea, care de alt
fel nici nu există practic, nu stă 
in nici un caz în vorbe". Grija 
lui curentă era să-i dovedească 
sofiei, cît mai vizibil, nutrea lui 
nemulțumire față de ca. La o 
masă gustoasă, aranjată cu o grijă 
extremă, se găsea totuși o cută 
la un șervețel pentru o strîmhă- 
tură din nas care să înghețe orice 
bucurie din fur. după vizita unui 
prieten o observație cinică ducea, 
sigur, la desființarea respectivei

amiciții: dacă ea avea o părere 
bună despre un film, el îi de
monstra pe loc cit e de incultă, 
deoarece filmul e slab, și o con
vingea ca pe viitor să-și țină 
părerile pentru ea. In general, 
nici o dată nu era de acord cu 
nimic din ceea ce spunea și 
făcea ea. „Azi e tare frumos a- 
fară”. „Hai, fii serioasă, unde vezi 
că e frumos ? După amiază o să 
se înnoureze". După care urma 
o generalizare care completa jig
nirea : „Totdeauna tu vorbești 
aiurea, fără să te controlezi, fără 
să ai o bază“. Nici n-a vrut să 
audă de copil, nu putea să su
porte gălăgia în casă, după-a- 
miază. cînd copiii vecinilor se 
jucau în fața casei, ieșea afară cu

un retevei și-i alerga pină se su
foca de oboseală fi de furie că 
nu-i poate prinde. Cind se întîl- 
nea cu ci in lift, se răzbuna tră- 
gindu-i de urechi și ciupindu-i 
de obraji pină la sînge. O dată, 
un tată i-a aplicat pentru aceasta 
două palme. El l-a dat in jude
cată, dar n-a ciștigat, pentru că 
n-a avut martori si urme. Atunci 
l-a dat din nou in judecată pe 
respectivul, pe motiv că... are 
copii. Cînd soția i-a născut, to
tuși. un copil, a divorțat fără nici 
o ezitare. Copilul are rn.um cinci
sprezece ani, dar el nu l-a vă
zut niciodată.

Apariția lui în lume e,ste o 
primejdie. în magazin, prima lui 
reacție e să arunce o înjurătură 
la adresa produsului care i se 
aduce în față și să jignească vîn- 
zătoarea. La restaurant dă de trei 
ori friptura înapoi, pentru că nu 
e bine friptă, pină cînd se face 
Scrum, numai ca să-l convingă pe 
ospătar cit de incapabil este. Lh 
fotbal fluieră ambele echipe, si 
găsește o mare plăcere în a tri
mite scrisori anonime artiștilor a- 
casă, după un spectacol, în care 
le spune cît de penibili au fost.

Cu timpul, dinții i-au căzut u- 
nul cîte unul, și mușcătura 
lui e din ce în ce mai foanfă și 
inofensivă. Aproape zilnic își tră
iește clipele de prăbușire, cade 
cu capul pe cîte un umăr și în
cepe să plîngă și să se vaite cît 
a fost el de rău în viață, cum a 
jignit el oamenii, cum i-a făcut 
să sufere. Evident, nimeni nu 
are timp să-i plîngă de milă. 
Umărul respectiv se dă la o parte 
și capul schimonosit și galben de 
nemulțumire se lovește cu un 
sunet sec de lemnul mesei.

J

„împrumut 
interbibliotecar“

superior.

început de primăvară intr-un cartier noBț

Zilele trecute am răsfoit un 
dosar, ffi fiecare fila mi-a o- 
ferit posibilitatea de a cu
noaște o serie de nume. Sînt 
nume de oameni obișnuiți, de 
virste și cu preocupări diferite, 
pc care-i caracterizează setea 
de cunoaștere. Unii .sînt stu- 
denți la diferite facultăți — 
cursuri fără frecvență, alții cu 
preocupări de cercetare in a- 
mănunt a unui domeniu de 
activitate și foarte mulți alții 
care au apelat la serviciile Bi
bliotecii regionale „V. A. Ure- 
chia” Galați, pentru a le oferi 
din propriile colecții sau prin 
împrumut de la alte biblio
teci mai mari — Biblioteca 
Academiei, Biblioteca Centra
lă de Stat, bibliotecile uni
versitare București, Iași, Cluj, 
Biblioteca centrală pedagogică 
— lucrările de care au avut 
nevoie.

Am făcut cunoștință cu 
Preda Enache, despre care nu 
știm prea multe. Știm însă 
una din preocupările lui: ab
solvirea unui an la facultatea 
la care este înscris și acea
sta din solicitarea lucrării „Is
toria literaturii universale” de 
Ovidiu Drîmha. L-am cu
noscut pe Gheorghe Carlaru,

care a solicitat să i se împru
mute „Din istoria biologiei 
generale” de U. Butnariuc, pe 
Petronela Ciupitu, care a ce
rut sub forma împrumutului 
„Istoria limbii române” de 
Lăudat, pe llie Olani, Ion 
Milera...

Altora nu le știu nici măcar 
numele, cererea lor fiind trans
misă de o instituție, de o bi
bliotecă. Ei au găsit un 
loc sigur pentru documen
tare. cercetare, Instruire : 
biblioteca. Pină acum, din de
pozitul bibliotecii regionale 
„V. A. Urechia” Galați și prin 
împrumut dc la alte biblioteci, 
s-a trimis un număr în
semnat de volume celor 
care studiază la tnvățămîn- 
tul superior fără frecventă 
sau care se preocupă de lărgi
rea orizontului de cunoștințe 
profesionale, asigurindu-le ast
fel satisfacerea unor cerințe, 
urmînd ca altele să se rezolve 
pe parcurs. E un proces cul
tural început mai demult, care 
continuă chiar dacă, cu debu. 
tul fiecărui an nou, dosarul 
notat cu „împrumut interbi
bliotecar” începe cu fila nr. 1,

VIRGIL GURUIANy



CONCURSUL PRONOSPORT
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Lr etapa rtin 9 aprilie pronosticurile au foM 
acordate de macMrul emerit al sportului 
4L APOLZAN.

I. Petrolul—Parul x 1
II. I T .A.—C.S.M.S. la'.i 1

III. Politehnica—Progresul 1 x
IV. Steagul roșu—Dinamo București l
V. Uni*. ( raiova—I niv. ( luj I x
V I. Steaua*--Dinamo Pitești 1 v

\ II. Rapid—Jiul 1
\ III. ( cahlAul I’ Neamț—Poiana ( impina l
!\ Oltul Rm. Vilcea—Progresul Brăila I
V A. S. ( ugir—U.F.R. Timișoara I
XI C. S. M. Reșița—\ agonul .Arad x

XII. Fiorentina—Milan 1
XLII. Internazionale—Bologna 1

Lacul Herăstrău, primăvara.,.

DE
TOATE
CĂRȚILE • NU VOR MAI

FI NUMAI TIPĂRITE

Institutul Smithonian a pu
blicat un nou catalog astro
nomic de o importantă foarte 
mare. un veritabil summum 
de 250 000 obiecte cerești, 
elaborat să le înlocuiască 
complet pe acesta. Această 
operă monumentală este pu
blicată sub două forme : pe 
de o parte. în volume impri
mate cuprinzînd cca 2 700 
pagini ; de pe altă parte, pe 
o bandă magnetică. Astfel 
este în mod definitiv admis 
ci difuzarea ideilor poale 
avea ca bază nu numai 
scrisul imprimat, ci și inscrip
ția ..datelor" logice pe benzi 
magnetice. O ediție pentru 
ichii și creierul omului, o 
alta pentru ..capetele dc citit" 
magnetice și calculatoarele

PREMIUL „VALERY"

Premiul ..Paul Valere“ care 
se atribuie în Franta unui 
poet ale cărui studii sînt in 
curs de desăvirșire- a fost a- 
cordat anul acesta Măriei 
Claude Taboll. în vîrstă de 
19 ani. elevă la liceul din 
Poitiers.

MOTOCICLETA CU CELULE 

COMBUSTIBIL

Noul sistem de acționare cu 
celule combustibil a fost 
folosit de o firmă americană 
pentru acționarea unei mo
tociclete. Sistemul se compu
ne dintr-un agregat care prin 
arderea „rece“ a hidrazinei 
produce curent electric, ac- 
ționind fără miros și fără 
zțnmot.

Un litru de hidrazină este 
suficient pentru parcurgerea 
unei distanțe de 100 km.

UN TONOMAT PE 1 KM P

In urma unor statistici, 
revista de specialitate „Auto
mate“ relatează un record 
mondial al Belgiei : în aceas
tă țară revine un tonomat pe 
kmp și la fiecare 279 de locu
itori.

ATENTIE I VIZITATORI

INOPORTUNI

Clienții hotelului ..Hamil- 
ton“ din Rotterdam (Olanda) 
pot urmări din camera lor pe 
un televizor tot ce se petrece 
în holul hotelului In felul 
acesta se pot evita vizitele 
inoportune.

VITALITATE

Johr Malney este considerat 
unul din oamenii cu cea mai 
mare vitalitate din Austria. El 
are aproape 100 de ani. A 
fost de două ori mușcat de 
șerpi veninoși, de trei ori căl
cat de automobil, de patru 
ori de motocicletă și de șapte 
ori răsturnat de bicicletă.

DE
TOATE

„.Și la grădiniță se construiește I

CUPLAJ PE Campionatul cat. A de fotbal
programează duminică o nouă 

STADIONUL „23 AUGUST" etapă în Capitală, pe stadio
nul „23 August" se vor desfă

șura în program cuplat următoarele meciuri: Steaua -Dinamo 
Pueșli (ora 14.30) și Rapid Jiul l-’ctroșent (ora 16,30). laiiî in- 
t Unirile din tară Petrolul Ploiești—Farul Constanța; U.T.Arad — 
C.SM.S. lași; Politehnica Timișoara Progresul Bucuroșii; Stea
gul Roșu Brașov—Dinamo București și Universitatea Craiova— 
Universitatea Cluj.

în cadrul emisiunii „Sport și muzică", stațiile noastre de ra
di--’ vor transmite duminică intre orele 15,49 și 19.no aspecte 
de la aceste meciuri. Transmisia se va face pe progamul I

UN MECI Astăzi de la ora 19,00 în sala
Floreasca echipa Dmamo 

CARE TREBUIE VĂZUT Biirurcțîl intilneștc formația 
Dukla Plaga in cadrul semifi

nalelor „C.C.E." la handbal masculin Returul va avea loc la 16 
aprilie la Praga. învingăloarea va întâlni in finală pe ciștigâ- 
toarea dintre Gummersbach și Trud Moscova. (In primul meci, 
handbaliștii de la Gummersbach (R. F. a Germanei) au terminat 
învingători cu 15—11).

Astăzi dimineață la ora 11.30 
/-»nr «n/Miirr în bazinul Floreasca din Capi-

0 REVANȘA CARE PROMITE talâ. „ va disputa cea de ,
doua întilnire internațională 

amicală de polc pe apă dintre reprezentativele României și Ita- 
pă cum se știe in primul meci, disputai vineri la Cluj, 

sportivii români au obținut victoria cu scorul de 8—5.

LA GIULEȘTI ■ UN DERBI Partida centrală a etapei de
astăzi a campionatului repu- 

LA VOLEI blican masculin de volei se va
desfășura in sala Ciulești din 

Capitală la oral 1,30 și va opune echipele Rapid București și 
Politehnica Galați In deschidere, de la ora 8,30 se vor disputa 
meciurile : C. P. București Farul Constanța (fem. categ. A) și 
Steaua București—Petrolul Ploiești (mase, categ. A).
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Desigur, regiunea Suceava, 
pămînt de glorie, de cîntec și 
frumusețe, va cunoaște și-n acest 
an afluența numeroșiloi turiști 
din țară și de peste hotare. Putna, 
Voroneț, Cetatea de scaun Su
ceava. Ipotești — iată numai cî
teva dintre locurile cu rezonanță 
ale Țării de Sus, constituind tot 
atîtca puncte de atracție. Totuși, 
ce va aduce nou actualul sezon 
turistic, care sînt pregătirile tă
cute pînă acum, ce surprize vor 
f: oferite vizitatorilor și excursio
niștilor dornici să cunoască o'i 
să revadă nordul Moldovei ? Sînt 
întrebări la care ne răspund to
varășii MATEI HULUBEI, di
rectorul Agenției O.X’.T. Suceava 
și OCTAV MONORAN’U, direc
torul Muzeului regional Suceava.

Matei Hulubei
— Mai îutîi cîteva cuvinte des

pre căile de acces. Pentru pose
sorii de autoturisme o veste bună: 
s-au dat in folosință șoseaua as
faltată Rădăuți-Putna și traseul 
Gura Humorului-Voroneț. Dru
murile spre Arbore și Vatra Mol- 
doviței sînt în curs de amena
jare. Toi in actualul sezon vor 
putea fi vizitate încă două monu
mente istorice mai puțin cunos
cute : minăstirile Probota și Sla
tina din raza raionului Fălticeni. 
Pentru a satisface numărul mare 
de solicitări privind cazarea la 
Putna. Vatra Dornci, Scheia, în 
pădurea Adîncata și Ilișești vor 
fi amenajate campinguri și că
suțe. Totodată, am contractat un 
număr de locuințe particulare la 
Sucevița. Voroneț și Putna, care 
vor fi puse la dispoziția celor 
dornici să râmînă mai mult în 
localitățile respective.

Aș dori sâ adaug la acestea 
cîteva informații care, bănuiesc, 
pot interesa pe viitorii turiști.

Rețeaua comercială va oferi, 
în cîteva cabane și restaurante

INFORMAȚII

y SUCEAVA:
din localitățile cu trafic turistic 
mare, renumitele preparate mol
dovenești, iar la Suceava funcțio
nează un local tradițional denu
mit „Bucătăria bucovineană“. A- 
niatorii de păstrăvi vor putea 
să-și încerce norocul, ca pescari 
bineînțeles, la păstrăvăria din 
\ alea Putnei și la Zugreni pe 
Bistrița. Noi le-am pregătit un-

SEZON 
TURISTIC 

1967
dițele. Intenționăm să organizăm 
pentru turiști excursii cu trăsuri 
de la Suceava la Mînăstirea Dia- 
goinirna, iar în colaborare cu 
comitetul regional pentru cul
tură și artă vor fi prezentate o 
serie de spectacole folclorice în 
mai multe puncte turistice.

Octav Monoronu
— Toți cei care vor vizita regi

unea Suceava vor fi atrași, înainte 
de toate, de vestitele monumente 
istorice și de artă, de pădurile 
și munții Țării de Sus, dar și de 
muzee și case memoriale. Ma
joritatea muzeelor și-au îmbogă
țit colecțiile cu noi exponate.

POVESTE (ne) TICLUITĂ PENTRU... OAMENI MARI
(Urmare din pag. 1) 

orice acuzație ce li se aducea. 
Apoi au spus : N-avem ce face 
cu un asemenea copil.

O profesoară, Ana Dicu su
ferind un accident a trebuit să 
stea acasă in concediu medical. 
Și fiindcă auzise de situația 
elevului Constantin Doană, l-a 
chemat acasă la ea și, împreu
nă cu soțul ei, s-a ocupat în 
acea perioadă de Costel. Avind 
casă, masă, îndrumare copilul 
ajunsese un exemplu pe clasă.

S-a reîntors insă acasă. în
vinuirile degenerate în bătaie 
s-au înmulțit.

Lovit și alungat, băiatul a ce
rut ocrotire școlii și o bătrtnă 
l-a ținut aproape 2 săptămini. 
„Bun băiat, maică, dar eu sînt 
in vîrstă, are nevoie de supra
veghere. nu pot face față". Și 
băiatul iar s-a întors acasă.

„Cocoșii cîntau acum 
p* stllpil porților, în prag 
?i in toate porțile. Iar gă
inile nu mal clntaa eoco-

DIN ISTORIA SPORTULUI 
ROMÂNESC di)

Către sfîrsitul secolului ni 
XVlll-lea educația fizică în
cepe să pătrundă in școli ră
pii! ind deci un cai ader orga
nizat. Dai deocamdată ca fi
gurează numai sporadic și cu 
totul izolat in programul cî- 
torva școli din cele puține 
existente. Prima mențiune a 
educației fizice in școală da
tează din 1 776 cind la Școa
la de la Sf. Sava se făcea 
gimnastică timp de o oră 
„după de.iunarc" iai o dată 
sau dc două ori pe sâptămină 
elevii ieșeau în afara orașu
lui pentru „exerciții cnrpora- 
le". în prima jumătate a se
colului XIX, foarte puține 
școli au în piogramul lor e- 
ducatia fizică. în general lec
țiile sînt predate de „profe
sori ' de origină străină fără 
nici un fol de pregătire, foști 
circuri sau pompieri. Intro
ducerea oficială a educației 
fizice în licee s-a făcut prin 
legea de organizare a învă- 
tămîntului din 1864. dar nu
mai cu caracter facultativ, 
iar in 1879 ca a devenit obli
gatorie. însă lipea de cadre, 
de bază materială, de progra
me et: , a împiedicat dezvol
tarea educației fizice școlare. 
Abia la începutul secolului 
r.ostrj ea este mai bine or
ganizată prin sprijinul pe

I

Cele din Fălticeni și Gura Hu- * 
morului au (ost complet rcorga- ■ 
nizate. Dc curând s-au terminal I 
lucrările de restaurare a Hanului 
Domnesc din Suceava. Și peri- I 
tru cei care au cunoscut și pen- I 
tru cei care n-au cunoscut regi- . 
unea Suceava, Hanul Domnesc I 
va constitui încă un interesant | 
monument ce trebuie văzut. Res
taurai de către Direcția moiiu- i 
montelor istorice, acest edificiu I 
va deveni muzeu de artă populară, * 
care va prezenta vizitatorilor cele I 
mai reprezentative obiecte ar ti- I 
stice realizate în nordul Moldo- ’ 
vei, cum ar fi : țesături de casfi. | 
scoarțe moldovenești, obiecte din | 
ceramică, os și fier, costume na
ționale.

Tot printre noutățile acestui se- | 
zon turistic menționez și secția 
de etnografie a Muzeului din | 
Cîmpulung Moldovenesc.

— Cum vor fi informați vizi
tatorii, la fata locului, asupra ce- I 
lor ce au de văzut ?

Pregătim pentru toate muzeele ’ 
și casele memoriale din regiune | 
o serie de pliante și alte mate- I 
riale de popularizare, care vor ’ 
întregi explicațiile primite din j 
partea îndrumătorilor și ghizilor. I 
La casele memoriale Mihai Emi- • 
născu, Gcorge Enescu. Ciprian ■ 
Porumbescu și la Cetatea de I 
Scaun a lui Ștefan s-au introdus ’ 
texte de îndrumare în limbile I 
franceză, engleză, germană — atîl I 
scrise cît și imprimate. 1

Și o ultimă noutate : în orașul I 
Botoșani se vor putea vizita Casa I 
Nicolae lorga și biblioteca docu- ’ 
mentara ammaiată aici. |

ION BELDEANU |

șește la casa moșneagului 
să mai facă rău... Numai 
atît că moșneagul a ră
mas pleșuv și spetit, de 

' mult ce-l netezise baba pe 
cap..."

Au fost chemați soții Doa
nă la școală. Erau de față 
directorul Școlii generale nr. 
24 Tiotoi Ion, învățătoarea Fi- 
lofteia Buliga, secretara orga
nizației de partid pe școală și 
It. major Nae. inspector la mi
liția Oraș Constanța. Era la a 
27-a sa fugă de acasă și Costel 
are doar 13 ani. A fost o pe
rioadă de timp și Costel de 
față. Rupt și necusut, de o cu
rățenie îndoielnică și cu corpul 
lui plăpînd care cerea de ur
gență săpun. Fără palton in 
luna februarie. S-a controlat și 
carnetul de note. Un singur 4 
la matematică, încolo note de 
trecere, iar la fizică și geogra
fie note de fruntaș. Cind spu
nea „mamă" se uita in jos, iar 
la cuvintul „tată" tresărea de... 
frică. Mama, cu buzele strinse, 

care I l-a acordat ministrul 
învăluminl ului de atunci, 
Spin Haret După hiiu’ 1850 
apa; și primii germeni ai 
sportului in accepțiunea mo
de-nă a cuvîntulul. înființin-

1776,
la Sf. Sava...
du-se societăți sportive și ln- 
troducindu-se in tară diferite 
ramuri de sport. De fapt 
numai după această dată și 
pe plan internațional se cris
talizează diverse ramuri de 
sport. Abia acum începe de
limitarea lor. acțiune ce va 
continua și în secolul nostru 
cind au mai apărut și unele 
discipline sportive noi.

TELEVIZIUNE
DUMINICA 9 APRILIE 1967

9,00 : Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? ; 9.02 ; Gimnastica de 
dimineață ; 9.10 : Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar; 
10,30 : Emisiunea pentru sate ;
12.15 ■ Concert simfonic : Partea
a Il-a a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ ; în program : 
Simfonia a VlI-a în Do major de 
Beethoven ; 14,30 : Fotbal :
Steaua — Dinamo Pitești ; Ra
pid — Jiul — transmisie de 
la Stadionul „23 August“ ;
18.15 : Magazin 111 ; 19,15 : 

• mm — i-e——

Formele avansate de deservire în' alimentația publică ca 
„autoservirea expres" sini foare mult apreciate de marele public 
Aici (cind nu se intimplă ca in fotografia noastră) se poate servi 
într-un timp scurt un prinz gustos și economic.

„Bufetul Expres •' din Piața Palatului nu-și justifică însă 
denumirea pentru că cetățeanul este nevoit să-și macine nervii 
înaintînd ca un melc la cozi interminabile. De ce nu studiază 
organele comericalc lărgirea acestei rețele de bufete foarte ren
tabile în locuri unde vadul este maxim ?

cu mîinile răsucind nervoasă o 
batistă și cu privirea rea a as
cultat tot ce s-a spus. Tatăl a 
stat cu privirea în pămint. O- 
brazul i se colora violent in 
roșu. în albastru și apoi pălea. 
Intr-un tirziu privirea i s-a 
umezit și-a izbucnit : „Este a- 
devărat tot ce s-a spus aici. 
Am fost un om slab și m-am 
robit băuturii uitînd de copii. 
Sînt vinovat, dar și ea este la 
fel de vinovată. Mereu îl acu
za de tot felul de năzbilii. O 
rugam să le dea de mincare 
băieților și mă acuza că-i surp 
autoritatea. Copilul nu trebuia 
să mănince căci era... pedepsit 
— îmi spunea. Plecam la sluj
bă. Sînt fruntaș in muncă, res
pectat în întreprinderea unde 
lucrez. Acum, de cind s-a a- 
flat peste tot ce se intîm- 
plă la mine acasă oamenii mă 
ocolesc, unii nici nu mă mai 
salută. Știu că-și răsfață fata 
dar nu am vrut să-i spun 
ceva, ca să nu-mi reproșeze

în prima jumătate a seco
lului trecui acțiunile de orga
nizare a activității sportive 
sini izolate și foarte rare. Se 
înființează cîteva societăți, 
mai ales dc !!• sau de vină- 
tonrc la Arad și Timișoara, 
iar la Iași se vădește Intere
sul pentru cursele de cai. O 
preocupare mal constantă și 
mai eficace se observă în a 
doua jumătate a secolului 
trecut, mai ales după Unirea

Principatelor. Astfel. în 1862 
6-a înființat, la București, o 
societate de tir denumită : 
„Societatea de dare la semnu 
Bucuresci“ al cărei scop era : 
a) „desvoltarea puterii băr- 
bătesci prin eserciții în arfa 
de a trage la semnu ; b) de 
a da ocasiune Indigenilor 
și streinilor a se cunoasce și 
a se stima ; c) distracțiuni

Telejurnalul dc sfeară ; 19.40: 
Transmisiune din Sala Spor
turilor Floreasca : Repriza â 
II-a a întîlnirii de handbal dintre 
echipele : Dinamo București — 
Dukla Praga ; 20.10 : Documen
te de piatră : Glasul pămîntu- 
lui : 20,35 : Cînta tenorul Ion 
Piso . 2J.J0: Filmul artistic:
„Pescarii din nordul sălbatic“ ; 
22,45 : în Bucureștiul iubit : Di
vertisment muzical-instrumental. ; 
23.05 : Invitatul nostru : Cîntăre- 
țul Franck Schöbel (R.D.G.) ; 
23.25 : Telesport; 23,40 : Telejur
nalul de noapte.

că-s tată vitreg. Dar ea ce 
este ? Am fost un om slab și 
greu voi putea pune rost m 
casa mea. Am nevoie de ajuto
rul dv. și vă promit că eu do
resc fierbinte să devin un tată 
bun. Dar și ea are nevoie de 
ajutor, aștept de la ea sâ spuie 
ce are de gind ?

Elena Doană nu a răspuns 
nimic. S-a ridicat in picioare 
și-a întrebat cu glas rău, ascu
țit :

„Mai aveți nevoie de mine ?" 
N-a așteptat vreun răspuns 

și a ieșit pe ușă, afară.

★

Poveștile copilăriei noastre 
se incheiau totdeauna in mod 
fericit. Povestea tristă și ade
vărată a copiilor vitregi dtn 
familia Doană n-a luat sfirșit.

Statul și școala iși vor spune 
cuvintul hotărîtor. Și totuși, o 
vorbă trebuie să-i spunem Ele
nei Doană, un adevăr: nu 
există ușă s-o pui intre tine și 
obligația firească de a fi om,

BLITZ

A cui 
o fi 

oare ?
Amicale Intre bărbați ono
rabili" Ocupindu-fc exclusiv 
cu tirul 6' mai mult pentru 
distrarea diplomaților acre
ditați la București, societatea 
nu a avut o influență deo
sebită asupra dezvoltării 
sportului. Mai tirziu. in 18-J7, 
a fost înființată ..Societatea 
Centrală Română dc Arme. 
Gimnastică și dare la semnu ' 
din inițiativa profesorilor de 
educație fizică C. Constanți- 
niu și Gh. Moceanu. Socie
tatea a fost cunoscută sub 
denumirea populară dc ..Ti
rul" și poate fi socotită cu 
adevărat prima societate 
sportivă din tara noastră, 
întrucît de numele și activi
tatea ei sini legate începutu
rile sportului românesc. Ini
țial, societatea a promovat 
tirul, scrima șl gimnastica și 
a încercat, fără succes prin 
anul 1869 să introducă ci
clismul, care a fost, insă a- 
bandonat în scurt timp. Ano! 
au fost introduse înotul prin 
1880, luptele la începutul se
colului nostru, boxul in 1905, 
oină, iar dună primul război 
mondial tenisul de masă.

Societatea „Tirul" s-a re
marcat in mod special prin 
activitatea competitiona’ă 
susținută, care a avut un 
puternic efect propagandis
tic intr-o vreme cind spor
tul era necunoscut. Aceasta 
s-a realizat în special nrin 
serbările anuale c are în fond 
erau concursuri demonstrati
ve la care luau parte mem
brii societății. Serbările a- 
cestea se făceau cu m,ult fast 
și cu un protocol caragialesc, 
caracteristic perioadei de 
dună 1860 Astfel, la concur
sul de „dare la semnu" din 
1868 se pleca de la sediul so
cietății în cortegiu respectîn- 
du-se următoare^ ordine : 
,.o muzică, marcatorii cu fla
murile de marcare, drapelul 
juriului de tragere generală 
si o reprezcntatlune a juriu
lui. trădătorii conrurenti cu 
drâneMc respective. «hă 
F'-iz.ică. Societatea Română 

dare la semn cu drapelul 
ei“

Se menționează că ..trăgă
torii conrurenti vor purta în 
mod vizibil la pălărie ori la 
butonieră biletul de admite
re în concurs" iar nrernt'—a 
se va face in sunetul muz" - 
lor“.

IO \N TUD XN 
asistent la de cul

tură fizică

Argumente 
care invită 
la muncă 
concretă

(Urmare din pag. I) /
— Dar în sectorul dv. ?
— Eu vă pot spune exact — 

răspunde Marin Miu, maistru în 
sectorul IV. In luna martie din 
650 de salariați, au întîrziat, în
tre 5—15 minute, peste 30 de to
varăși.

Adăugăm acestor răspunsuri 
încă unul : al nostru. In ziua de 
7 aprilie, după ora 7,30 dimi
neața, au intrat pe poarta fabri
cii 25 de muncitori cu o întîrzie- 
re de la program cuprinsă între 
5—15 minute. Dacă socotim 
aceste cifre o medie care se re
petă zilnic (unii șefi de sectoare 
și secretari ai organizațiilor de 
partid o consideră chiar mai 
marc), am putea face următorul 
calcul : 30 de muncitori ' 10
(numărul sectoarelor fabricii) ■=- 
300 de minute. In fiecare sector 
lucrează în medie între 600-1 500 
de muncitori. Să continuăm deci 
calculul. 300 de minute '< 2 
(deși în general se lucrează în 
trei schimburi) ™ 600 de minute. 
600 X 10 «= 6 000 de minute, 
care se irosesc zilnic prin întâr
zierile de la program. Ele repre
zintă, ducînd calculul mai de
parte, 750 om-zile. Adică efe i- 
vul unui schimb din sectorul IV.

4. PLIMBĂRILE
In timpul lucrului

5. PAUZELE NEPLANIFI
CATE PENTRU FUMAT

6. SARCINI OBȘTEȘTI
EFECTUATE IN TIMPUL
producției

O evidentă a pierderilor de 
timp rezultate din aceste trei 
surse nu se tine în fabrică. Dar 
șefii de sectoare, maiștrii și 
pontatorii au vorbit despre exis
tența reală a acestor surse, despre 
faptul că și ele „înghit“ ore în
tregi din fondul de timp de lu
cru. Dacă ar fi să dăm numai 
exemplele surprinse de noi și tot 
avem șl imaginea edificatoare. 
Tînărul Ion Ipate din secția a 
VlII-a și-a făcut o obișnuință din 
a organiza „ieșiri colective la 
fumat“. Elisabeta Șovar, tot din 
secția a VlII-a, simte „nevoia“ să 
viziteze de cel puțin 7—8 ori pe 
schimb colegele de muncă cu 
care întreține 3—4 minute discu
ții. Romeo Negoiță și Dumitru 
Nicolae de la atelierele auxiliare 
pleacă cu 10 minute înaintea 
pauzei de prinz la bufet.

Tn plin centru «1 
orașului Deva, I» 
parlrrul blocului- 
turn se afla o «Mă 
(cu o suprafață de o 
sută metri pătraji) 
care a avut parte dc 
n ciudată anarlă. 
Blocul a fost dat In 
folosință in urmă cu 
cifiva ani. dar sala de 
la parter a rămas ne- 
finisala in interior.

,.A cui o fI. oare
— se întrebau cel c* 
trecrau prin fat» el 
deplingindii-l ncme- 
ritatul destin. Cu 
ce-o fi greșit biata 
sală ? Vreo doi ani, 
in loc de geamuri, a 
purtat niște fol de 
cplofan. dar apoi s-a 
recurs totuși la sticlă.

Nu putem afirma 
că pragul ei nu I l-a 
mai trecut nimeni. 
Din cind in cind ve
neau I—2 lucrători 
de la grupul de șan
tiere nr. 1 Deva al 
T.R.C.H., ședeau rî- 
teva ore la umbră, 
unul ștergea geamul, 
i.ti <Ttâlalt îl stropea 
din nou cu var (ca 
sa nu ac vadă înăun
tru) șl plecau. Local
nicii povestesc că 
scena asta s-a repetat 
dc col pu(in zece ori. 
Adică întotdeauna 
cind se făcea cite o 
sesizare sau apărea 
in presă vreun arti
col critic.

Pe la mijlocul a- 
Cestei ierni, ronsfruc- 
tnrul și-a luat insă 
Inima in dinți șl... ce 
credeți c-a făcut ? A 
finisat-o ! De necre
zut și totuși. Cind 
nimeni nu se mal 
aștepta, minunea s-a 
întîmplat. Șl ce fi
nisaje ! Ce vopsele ! 
O minunăție de sală, 
al cărei farmec es(e 
sporit de lumina dul
ce. filtrată, pentru că
— ora să omitem — 
becurile șl tuburile 
cu neon sint îngro
pate.

Dar nn a fost ui
tată bine prima mi
nune, cind s-a petre
cut o a doua — la 
plecarea „meșterilor". 
Din ..grabă" eu uitat 
becurile aprinse. Și 
au ars fără în
trerupere. zi și 
noapte, douăsprezece 
becuri și tot atîtoa 
tuburi cu neon. Nici 
ușa sălii n-a mai 
fost deschisă. A fost 
terminată și anoi pă
răsită. O sală de 
lfin ni.p. nouă-nouță 
stă goală de cîteva 
luni de zile (si pe 
deasupra mai consu
mă și o mare canti
tate de energie elec
trica în timD ce lo
cuitori' din Deva simt 
acut lipsa spațiilor 
comerciale. A cui o fi. 
oare ? - întreabă 
iarăși cetate ora
șului. Cu ce scop a 
fost construită ?

Așteptăm și noi ca 
eniema să fie cît 
mai grabnic dezle
gată șl solicităm un 
răspuns.

ALEXANDRUbalgradean

Pierderile de timp provocata 
de îndeplinirea unor sarcini 
obștești, in timpul lucrului (scoa
terea din producție a unor 
echipe sportive și culturale, che
mări la minister, trimiterea unui 
număr mare de oameni la 
contractări, ședințe care se 
țin în timpul programului) s-au 
ridicat în primele două luni ale 
anului la 150 om-zile. Apelăm la 
specialiștii fabricii să dea o ima
gine mai concretă, pe înțelesul 
tuturor, pierderilor de timp înre
gistrate, prin sursele arătate mai 
sus, în primele două luni. Ima
ginea obținută este tot o cifră : 
peste 4 500 costume de diferite 
tipuri se puteau produce în plus 
prin utilizarea rațională a timpu
lui de lucru.

Socotim cele relatate mai sus 
ca argumente suficiente (și in
vestigațiile noastre au fost doar 
de trei zile) pentru a convinge 
comitetul U.T.C. de aici de nece
sitatea obiectivă și imediată a 
f»reluării inițiativei de Ia uzine- 
e „Semănătoarea“ și de către 

tinerii și tinerele de la Fabricâ 
de Confecții și Tricotaje Bucu
rești. Noi am arătat în mod 
concret o parte din sursele de 
neutilizare rațională a timpului 
de lucru. Credem că studiul 
început de noi ar putea fi con
tinuat de către comitetul U.T.C. 
și conducerea fabricii pentru a 
depista pînă la ultimul minut 
toate cauzele care concură direct 
sau indirect la ncvalorificarea la 
maximum a fondului de timp.

Tinerii de la „Semănătoarea" 
au conceput acțiunea pentru 
fructificarea fiecărui minut ca o 
acțiune amplă, cu un program și 
un regulament, care conțin obiec
tive precise, de îndeplinirea că
rora se simte răspunzător fiecare 
dintre ei. Pentru închiderea tu
turor surselor prin care în pre
zent la F.C.T.B. se mai irosește 
timpul de lucru, este nevoie 
exact de un astfel de mod de a 
acționa. Schimbul de experiență 
efectuat la Uzinele „Semănă- 
toifrca“ a fost el însuși o de
monstrație în favoarea unui stil de 
muncă concret, ancorat în pro
blemele majore ale producției, care 
să determine în ultimă instan
ță creșterea aportului organizației 
U.T.C., a tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a sarcinilor 
trasate de partid pentru creș
terea eficienței economice a, fie^ 
cărei uzine fi fabrici.
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• Știri însem 
nări comentarii

9 Știri însemnări corn 
entarii # Știri însemnări

ZILNIC

VIETN AMUL DE SI D — Un grup de patrioti iau cunoștință de ultimele evenimente 
din țară și de peste hotare

Turneul 
lui Humphrey

După o zi foarte agitată pe
trecută în capitala Franței, 
vicepreședintele S.U.A., Htim- 
pliicy, a sosit ieri la Bru
xelles, ultima etapă în lun
gul său turneu vest-european de 
unde se xa întoarce în Statele 
Unite. La Paris Humphrey a 
avut întrevederi cu președintele 
de Gaulle căruia, contrar unei 
știri difuzate anterior, nu i-a re
mis nici un mesaj din partea pre
ședintelui S.U.A., Johnson.

Ziua de vineri a vicepreședin
telui Humphrey completată de vi
zitele sale la Consiliile N.A.T.O și 
O.E.C.D. (Organizația pentru co
laborare economică și dezvoltare), 
a fost marcată de puternice ma
nifestații, uneori violente ale ad
versarilor intervenției americane 
în Vietnam, scrie France Presse. 
In urma ciocnirilor dintre politie 
și manifestanți 46 de persoane au 
fost rănite, iar peste 130 arestate.

„CAZUL 
DODO“

• Apărare pe... 162 de 
pagini • Dezvăluirile 

unei anchete
Audierile în cazul Dodd au durat o săptă- 

mînă întreagă Capelele de acuzare cuprin
deau folosirea fondurilor Senatului pentru in
terese personale, primirea de mită pentru 
sprijinirea anumitor proiecte de lege, fraudă 
la impozite, fel de fel de cîștiguri ilicite. Cil 
de grave erau acestea se poate aprecia după., 
apărare : senatorul democrat, din Connccticut 
a prezentat Comitetului senatorial pentru 
principii și comportare un volum de 162 de 
pagini în care se străduiește să se disculpe

Consistenta argumente
lor este insa mai mult 
decît dubioasă. El susține, 
de pildă, ca un cont ban

car de 150 000 de dolari 
a fost deschis în urma pri
mirii unor ..daruri" (deci 
este și scutit de impozite)

și nu datorită unor câști
guri ilicite, cum pretinde 
acuzarea. Faptul că în 
fata comisiei s-au adus 
probe concludente că se
natorul a încasat 470 000 
de dolari nu l-a înspăi
mântat peste măsură și a 
replica* că această sumă 
frumușică a fost strînsă de 
la susținătorii săi pentru 
campaniile electorale, ceea 
ce este o practică absolut 
curentă în viața politică 
americană. „Cheia apără
rii d-lui Dodd — scria re
vista U. S. NEVVS AND 
WORLD REPORT — în 
pledoaria sa în legătură cu 
sumele despre care s-a 
vorbit în cadrul depoziții
lor a fost că acestea ah 
provenit din daruri și din 
alte surse neimpozabile, 
spre deosebire de cotiza
țiile oficiale la fondurile 
politice care sînt supuse 
impozitelor dacă sînt folo
site în scopuri electorale 
personale". S-ar putea ca, 
intr-adevăr. acest subter
fugiu de ordin juridic în
temeiat pe ocolirea unor 
prevederi legale să-l sca
pe pe Thomas Dodd de o 
ispășire a vinii sale, dar 
întreaga afacere a dezvă

luit în fața opiniei publice 
subterfugiile unei lumi 
suspuse despre care de o- 
bicei se vorbește mai puțin 
chiar în presa americană ..

Susținerea apărării in 
fata Comitetului senatorial 
care a organizat audierile 
nu poate șterge din me
moria cititorilor, incisivele 
articole publicate in anii 
trecu ți de ziariștii Drew 
Pcarson și Jack Anderson 
în legătură cu activitatea 
senatorului de Connectl- 
cut, inclusiv legăturile sale 
cu diverse companii „ge
neroase", cu cei dispuși »ă 
susțină în Congres diverse 
oroiecte de legi „convena
bile".

Cînd a considerat par
tida cîștigală, adică a mi
zat pe faptul că și-a con
vins colegii din Senat a- 
gupra vitregiei soartei care 
i-a scos în cale un secre
tar ingrat, Dodd a primit 
o nouă lovitură de gratie. 
Unul din foștii săi con-i- 
lieri. Jamcs P. Boyd, a de
pus sub jurămîiit mărtu
rie că n văzut cum Tho- 
mas Dodd a primit 
8 000 de dolari de la 
reprezentantul unei mari 
companii ca să sprijine 
numirea președintelui fir

mei Intr-un post de amba
sador.

Mărturii, mărturii, măr
turii. Unele favorabile, alte 
defavorabile. Dar. faptele 
rămfn fapte. în ultimă in
stanță nici Thomas Dodd 
nu s-a mai străduit să le 
infirme, ci doar să le 
explice ca între. . colegi. 
I-a influențat oare această 
descriere pe colegii sena
tori transformați ad-hoc în 
judecători ? Prima rea ițio 
a fost intensificarea cereri
lor de sporire a salariilor 
și indemnizațiilor membri
lor Senatului și Camerei 
reprezentanților pentru ca 
molima acceptării de. .da
ruri" să nu se răspindeas- 
că. „Am conștiința cura
tă" — a exclamat în fi
nal. epuizat senatorul 
Dodd. Dar, așa cum scria 
cunoscutul comentator 
Slexvart Alsop în săptămî- 
nalul 5ATI RDAY EV E- 
XIXG POST", potrivit 
sondajelor opiniei publi- 

din < auza senatorului 
Thomas Dodd (și a alto
ra. 1 adi’italea politică a 
foxf arareori mai puțin 
stimată de alegătorul a- 
merican ca acum".

Z. FLOREA

ghid avioane- 
elicopterelor. 

in nu- 
sînt

fi 
ani 
e-

E OCHAB IN ITALIA

ZĂPEZI ÎN SLOVENIA

onalc. precum și relațiile polo- 
no-italiene. In după-amiaza ace
leași zile. E. Ochab a fost pri
mit de Aldo Moro. primul mi
nistru al guxernului italiau.

dc radio Kinshasa a 
apel poporului con- 
vederea sprijinirii

SHACKLETON

VA PLECA IN ADEN

REPREZENTANT! ai concer
nului vest-german, Krupp”, 
au organizat in trei republici 
ale Iugoslaviei — Serbia, Mun-

LA PARIS și-a încheiat lu
crările Conferința miniștrilor 
de finanțe ai țărilor africane 
care fac parte din zona francu
lui Farticipanții la conferința, 
care a durat două zile, au exa
minat schimbările intervenite 
în situația economică și finan
ciară a țarilor lor. din septem
brie fenul trecut, cînd a avut loc 
întîlriirea precedentă.

La conferință s-a botărît con
vocarea in luna mai a.c. la Da
kar a unei reuniuni a exporti 
lor. dare să examineze măsurile 
necesare reglementării proble
melor legate de comerțul dintre 
țările africane și Franța.

VINERI 1? Palatul Quirinal 
din Roma au început tratativele 
dintre Edxvard Ocheb. președin
tele Consiliului dc Stat al R r. 
Pnion'-. și Giuseppc Saragat. 
președintele ttnliel Ib cursnl 
tratativelor au fost abordate 
probleme ale situației internați-

POSTUL 
adresat un 
golez in --------- —
populației din orașul Kisangani, 
care a avut dc suferit dc pc 
urma distrugerilor din 
rebeliunii jandarmilor 
ghezi din vara anului 
Astfel, va fi deschisă 
scriplie in vederea 
unui fond destinat 
acestui oraș. Guvernul congolez 
a hotărit să acorde suma de 
100 milioane dc franci pentru a 
îmbunătăți situația populației 
din Kisangani.

timpul 
katan- 
trccut. 
o sub- 

stringerii 
locuitorilor

Insule artificiale
MINISTRUL bri

tanic pentru proble
mele echipamentului 
militar. Roy Mason, 
a prezentat un pro
iect de creare a unor 
insule artificiale în 
Oceanul Atlantic, 
menite să servească

drept 
lor și
Aceste insule, ii 
măr de cinci, 
prezentate în proiec
tul amintit sub for
ma unor cilindri ver
ticali, care ar urma 
să aibă un diametru

de 30 metri si o lun
gime de 120 metri. 
Costul proiectului, 
care, potrivit specia
liștilor, ar putea 
realizat in doi 
și jumătate, este e- 
valuat la cîteva mi
lioane de lire stcrli-

In tata

machete
O DELEGAȚIE militară a Re

publicii Sud-Africane, condusă 
de ministrul apărării, P. W. Bo- 
tha. a sosit la Lisabona într-o 
vizită oficială dc două zile. Ca
pitala Portugaliei reprezintă 
prima etapă a turneului dele
gației militare din R.S.A. Ea ur
mează apoi să viziteze Franța, 
Republica Federală a Germa
niei și Marea Britanie.

La Lisabona. P. W. Botha ur
mează să aibă întrevederi cu 
primul ministru Olivei Salazar, 
precum și cu alți membri ai 
cabinetului portughez. De ase
menea. delegația sud-africană 
va vizita cîteva baze militare și 
centre de instrucție portugheze.

tenegru și Macedonia — expo
ziții demonstrative ale unor 
autocamioane grele și pe care 
firmele iugoslave intenționează 
să le achiziționeze din R.F.G- 
Aceste tipuri de camioane co
respund conformației terenului 
acestor republici iugoslave și 
pot fi utilizate in transportul 
public, construcții civile și 
niere. sudul țării, 

Cîteva zeci
Călătorind de la Leipzig spre 

peisajul se schimbă pe nesimțite, 
de 'kilometri și cîmpia netedă ca palma a ră
mas undeva în urmă ; dealurile molcome, în
cărcate cu pomi fructiferi, devin tot mai nu
meroase, prevestind parcă apropierea munți
lor. O pădure deasă, un brîu de lacuri arti
ficiale și iată-ne la Karl-Marx-Stădt, al pa
trulea oraș ca mărime al R.D.G., așezat pe 
rîul Chemmtz.

CEA MAI mare parte a teri
toriului Sloveniei, republică si
tuată in nordul Iugoslaviei, a 
fost acoperită vineri de zăpada 
căzută din abundentă in timpul 
nopții. Aceasta a creat dificul
tăți in transportul rutier și co
municațiile telefonice Pe una 
din principalele șosele ale Slo- 

nici. au fost blocate aproxi- 
itiv 200 automobile, camioane 
autobuze. La Liubliana și 

într-o serie de alte localități a 
continuat să ningă in tot cursul 
zilei de vineri.

EM. RUGAR

Marinescu
machete

U Iliant la Cairo

R. P. BULGARIA. — Noua Uzină de prelucrare a fenolului și acetonei
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„Prolog" 
la Punta 
del Este

DIX Londra s-a auunțat 
cial că lordul Sliackleton. 
nistru fără portofoliu, xa pleca 
in scurt timp la Aden. ca tri
mis extraordinar al guvernului 
britanic. El are misiunea d 
examina situația politică 
Federația Arabici de Sud.

Ieri în stațiunea balneară uni- 
guayunâ, Punta clcl Este, uu în
ceput tueiăriie cunierinței min.ș- 
.ruor a/avctiior externe ai țăruur 
membre ate Urgan.zuției baiiemr 
Americane, însărcinată să pregu- 
icască „ordinea de zi” jmala a 
t-onlerinfci șefilor de staie do. 
]ăriie respective. Reuniunea cuie 
se va desfășura pinâ duminica 

ta cuibura, de asemencu. 
uiiieipruiectul unei „Dcciurații 
/le l^-Punta del Este'. Uupu 
cum- rciateuza agenția France 
Presse convorbirile caie au p-e- 
Lcdac acluuul cun/erințu nu au 
•e-ușit sâ pertndă o uejuiire, de 

■ • maniera sat .sunătoare pentru 
toii, „jitozuj'.ei" acestui docu- 
meni* divergențele perși» tind m 
special in problemele militare. 
Aceeași agenție subliniază că, 
pdțrlpit știrilor care circuiă în 
cercurile diplomatice, Stuleie L- 
nile’tniențiunează ză ceara inte>- 
'ocuidriloi lor latino-americatri a- 
dopkarea unei declarații de soli
daritate in ce pricește politica 
S.L-A- in Vietnam.

Secretând de stal al - S.U.A., 
Deau Rwk, care a sosit vineri 
seara- la Furda del Este ar fi 
exprimat, potrivit relatărilor 
agenției France Presse, „preocu
parea^ sa ja,ă de intensificarea 
acțiunilor paitizanilor din difcnle 
țări tatino-aniericane. L nii obser
vatori fac o iegutură intre acea
stă „preocupare” și intențiile 
S.i.A. de a obține relansarea ve
chii lor propuneri de creare a 
un oi. forțe permanente interame- 
ricaue. Din surse informate s-a 
aflat-că diplomația americană în- 
Tiepiinde sondaje fa Punt a del 
Esto-tin vederea ridicării acestei 
probleme. Cu toate acestea nu se 
crede că ea va fi înscrisă în mod 
formal pe ordinea de zi a con
ferinței la nivel înalt.

Irr ultimele 24 de ore autori
tățile uruguayene au întărit con
siderabil măsurile de securitate 
la Punta del Este Toate șose
lele care duc spre această stați
une balneară au fost trecute sub 
control militar. Intre Montevideo 
și Punta del Este au fost stabi
lite șapte bariere ale armatei, 700 
de militari fiind trimiși pentru u 
„ajuta” poliția în „zona de secu 
rit-ate” din iurul localității.

l-fire timp. „Marșul spre Punta 
del Este” organizat de muncitori 
ți studenți uruguayeni pentru a 
protesta împotriva acestei confe- 
rințe și a politicii dusă de S-VA 

America Latină continuă. Nu- 
mărtd participantilor la marș a 
crescut de la 150 la 500 de per
soane.

Evoluează constelația politică daneză către constituirea 
coaliții de stinga ? întrebarea aceasta se pune cu insistență după 
votul din Folketing cu privire la legea pentru reforma fiscală.

Reforma, cea mai importantă din ultimele decenii in dome
niul fiscalii .ții. bazată pc principiul impozitului progresiv. a 
suscitat dezbateri și controverse aprinse. Respingerea ci de către 
majoritatea conservatoare din vechiul parlament a constituit, 
dc altfel, motivul formal al organizării alegerilor anticipate din 
noiembrie trecut. Supusă votului noului Folketing, reforma a fost 
adoptată cu o mică majoritate, prin cele 90 de voturi ale parti
delor social-democrat și socialist-popular. X’otul este semnificativ 
din doua puncte de vedere. în primul rind. el oglindește ușoara 
inclinare spre stinga a balanței forțelor politice daneze după 
ultimele alegeri care au marcat un progres masiv al partidului 
socialist-popular (dublarea numărului mandatelor), și un regres 
sensibil al grupărilor conservatoare și de dreapta (care au obținut 
cel mai scăzut număr de voturi din ultimele trei decenii). In al 
doilea rind. el indică tendințele spre crearea unei coaliții de stinga 
(social-demociați. socialiști-populari). cel puțin de facto.

Tendințele acestea s-au relevat imediat după scrutinul din 
noiembrie cînd social-democrații. minoritari in parlament, au 
inițiat tratative pentru crearea unui cabinet de coaliție de stinga 
cu socialiștii-populari. Inițiativa era prin ea însăși grăitoare,

cunoscută fiind orientarea anterioară a social-democraților, orien
tare mai degrabă centristă. Iralativcle nu au dus la crearea 
proiectatului cabinet de coaliție din cauza divergențelor progra
matice (mai ales pe planul politicii externe) dintre social-dcinocrați 
și socialiști-populari. Cabinetul social-democrat a continuat insă 
să :i caute sprijin în stingă arenei politice. După o rundă scurtă 
de convorbiri cu grupările conservatoare au fosl angajate Iratatixe 
cu partidul socialist-popular in problema reformei fiscale. Practic, 
a fost creată o comisie comună formată din cite trei reprezentanți 
ai celor două partide, comisie pe care opoziția dc dreapta a 
denumil-o „cabinetul din umbră”. Liniile de amănunt ale reformei 
au fost puse la punct în comun, iar votul de adoptare din parla
ment a încununat acțiunea aceasta coordonată.

Răinîne acum de văzut dacă acest prcccdcnl are o semnifica
ție majoră, dacă organul consultativ comun va fi instituționaliznt, 
dacă slrînsul contact dintre cele două partide se va dezvolta. In 
puncte foarte importante ale proiectelor dc ordin intern (crearea 
unui fond pentru construcția de locuințe, sporirea impozitelor pe 
cifra de afaceri, o nouă legislație agricolă) pozițiile social- 
dcmocraților și socialist-popularilor coincid sau sînt foarte 
apropiate. în ceea ce privește insă aspecte dc mare însemnătate ale 
politicii externe (X.A.T.O., bugetul militar etc.) divergențele între 
cele doua partide sini evidente. Amintim, de pildă, că. în vreme ce 
social-dcmocralii se mențin pe poziții „atlantice“, partidul 
socialisl-popular se pronunță pentru retragerea Danemarcei din 
N.A.T.O. și revendică organizarea unui referendum popular in 
acest sens.

Va evolua contractul dintre cele două partide spre o coaliție 
guvernamentală ? întrebarea râmine deschisă. Ceea ce remarcă cei 
mai mulți observatori este posibilitatea creării unei coaliții de 
stingă bazată pe o majoritate parlamentară. „Pentru prima oară — 
remarcă într-o corespondență din Copenhaga NEUE ZURCHER 
ZEITUNG — s-a creat o asemenea constelație politică in parla
ment care permite o orientare spre stingă. Tocmai această situație 
determină creșterea presiunilor aripii radicale în sînul partidului 
social-democrat pentru o părăsire a vechii practici de compromis 
larg cu conservatorii și o folosire a majorității socialiste în scopul 
unor reforme importante“

Oricum, după expresia presei daneze „fronturile politice sînt 
în mișcare“ și s-ar putea ca episodul „comisiei comune“ să nu 
rămînă un simplu episod...

In mica sa ambarcațiune cu 
pinze. japonezul Ikou Kashima. 
a părăsit postul Long Bcacb 
(California), intr-o încercare 
de traversare a Pacificului, 
pină la Yokohama (Japonia), 
în fotografie : Ikou Kashima in 

largul oceanului

Ministru] 
strucției de mașini 
blicii Socialiste 
Mihai Marinescu, însoțit de 
un grup de specialiști și 
experți, a făcut o vizita ofi
cială dc zece zile în R. I’. Po
lonă. Cu acest prilej, minis
trul român a avut convorbiri 
cu J. Hrynkiexvicz. ministrul 
industriei grele al R.P. Polo
ne, și a vizitat o serie de 
întreprinderi industriale.

Vineri seara. Tiberiu Pe
trescu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia, 
a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei române. Au parti
cipat Janusz Hrynkiexvicz. mi
nistrul industriei grele, Kazi
mierz Olszewski, prim-vice
președinte al Comitetul de 
colaborare economică cu străi
nătatea, și alte persoane ofi-

industriei con- 
al Repu- 
România, 

însoțit 
specialiști 

vizită

Vechi de pesle opt seco
le, situat favorabil — la 
încrucișai ea unor man dru
muri comerciale și într-o 
zonă cu multe bogății na
turale — Karl-Marx-Sladt- 
ul cunoaște in zilele noas
tre o nouă tinerețe. Pro
blema care se află la or
dinea zilei este leconstruc- 
ția orașului, care a av ut 
mult de suferit in timpul 
războiului, centrul său ti- 
ind aproape complet dis
trus pe o suprafață vie 
8 km p. ; au fost distruse 
în același timp și toate in
stalațiile subterane: dc apă, 
lumină, canalizare. Astăzi 
o plimbare prin oraș iți 
dezvăluie ritmul intens al 
construcțiilor.

In fața unei 
stăm de vorbă cu ing. Karl 
Joachim Beuchel, membru 
în consiliul orașului și di
rectorul Direcției de con
strucții, care ne prezintă 
înfățișarea viitoare a Kail- 
Mar.x-Stadt - ului. atunci 
cînd reconstrucția sa va ti 
terminată, în 1974. De a- 
cum aceste planuri prind 
viață. Astăzi doar in peri
ferii și parțial in unele car
tiere mai găsești clădiri 
ridicate în secolul trecut. 
Centrul orașului a lost in 
cea mai mare parte recon
struit Aici a fost creată o 
nouă mare arteră. Strada 
Națiunilor, unde blocuri 
cu multe etaje — clădiri 
administrative și de locuit, 
un hotel, cinematograf ele. 
— încadrate cu peluze de 
flori — domină complexele 
comerciale menite să asi-

După formarea 
noului guvern francez
Noul guvern francez, a cărui listă 

a fost anunțată ieri, se compune 
din 22 de miniștri și șapte secre
tari de stat. Se remarcă inclu
derea unui număr de șapte mini
ștri noi, in general în posturi de 
importanță mai mică. O dată cu 
formarea noului guvern, 23 de 
miniștri și secretari de stat aleși 
deputați in Adunarea Națională 
și-au dat demisia din calitatea 
de deputat, cele două funcții 
fiind incompatibile din punctul 
de vedere al prevederilor consti
tuționale.

Presa franceză scoate în evi
dență în primul rind menținerea 
in fruntea ministerelor importante 
a acelorași titulari. ..Al patrulea 
guxem Pompidou, în ciuda anu
mitor schimbări, se aseamănă 
destul de mult cu cel care l-a

precedat. Posturile-cheie sînt ocu
pate de aceleași persoane. Aceas
ta înseamnă că generalul de 
Gaulle nu intenționează să mo
difice în esență politica pe care 
a trasat-o și pe care a menținu
t-o", scrie ziarul „Paris Jour“. 
Agenția France Presse constată, 
la rînduJ ei, că s-a procedat la 
o remaniere „mai curînd tactică 
decît politică a echipei ministe
riale. Din analiza componenței 
noului guvern decurge continui
tatea politică".

în aceeași ordine de idei se 
relevă că politica internațională a 
Franței nu va suferi modificări. 
„Acțiunea diplomatică a guver
nului, scrie France Presse. condu
să de generalul de Gaulle însuși, 
va continua pe aceeași linie ca și 
în legislatura precedentă.

Secretarul general al O.N.U., 
V Thant, a făcut vineri noaptea 
o scurtă escală la Cairo în drum, 
spre Ceylon. La aeroport el a a- 
vut o convorbire cu Malimoud 
Riad, ministrul afacerilor exter
ne al R.A.U., în cursul căreia au 
fost discutate probleme privind 
activitatea misiunii O.N.U. care 
a vizitat Adenul, precum și unele 
probleme internaționale. Mah- 
moud Riad l-a informat pe secre
tarul general despre rezultatele 
conferinței la nivel înalt a celor 
cinci state africane, încheiată joi 
la Cairo.

Răspunzînd întrebărilor ziariș
tilor, in legătură cu plecarea su
bită a misiunii O.N.U. din Aden, 
U Thant a declarat că aceasta va 
publica un comunicat în care 
va explica situația. El a dezmințit 
știrile potrivit cărora „ar fi sfă
tuit misiunea să-și continue șe
derea la Aden“.

1
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gure o bună servire con
sumatorilor. Se schimbă și 
fața cartierelor, construin- 
du-se in fiecare an peste 
2 000 apartamente.

Reconstrucția orașului, 
și in primul rind a cen
trului, se face cu deosebită 
grijă pentru îmbinarea ar
monioasă a arhitecturii ve
chilor clădiri și monumen
te cu construcțiile moder
ne. In acest scop s-a asi- 
gurat o largă dezbatere a 
concepțiilor arhitecturale 
și soluțiilor inginerești, ur- 
gauizîndu-se expoziții cu 
machete, schițe, planuri, 
pupulația avind astfel po
sibilitatea să-și spună in 
mod. direct cuvîntul asu
pra aspectului orașului in 
care va locui miinc.

Una din problemele cele 
mai complicate, care nece
sită mari eforturi pentru 
a li rezolvată în bune con
diții este aceea a trans
porturilor. De fapt. în re
construcția orașului s-a a- 
cordat prioritate construc
ției de drumuri, care nu 
puteau face față nici pe 
departe circulației inten
se. Planul general de îm
bunătățire a transportului, 
elaborat cu mulți ani in 
urmă, prevedea construi
rea unor noi artere, pasa
je subterane, poduri care 
să descongestioneze cen
trul orașului. Pc locul ve
chiului zid, care înconju
ra centrul, a început deja 
construirea unui inel cir
cular. care să înlesnească 
tranzitul prin oraș. Tot
odată, era prevăzută studie
rea și alegerea celui mai 
potrivit mijloc de trans
port. In acest scop s-au 
întocmit diverse studii și, 
în același timp, s-a cerut 
sprijinul unor 
specialiști străini, 
cea mai bună, 
inginerul Beuchel, 
metroul, 
acestuia 
sitoare ; 
dc teren 
linie de _____ ___
aici de 3—5 ori mai mult 
decît la Berlin, de exem
plu. Se pare că pînă la 
urmă alegerea se va opri 

w asupra tramvaielor care, 
deși mai puțin agreate, 
constitue soluția cea mai 
economicoasă. Acestora li 
se vor adăuga, pentru u- 
nele trasee, troleibuzele.

Iată cîteva din preocu
pările edililor acestui cen
tru, menite să asigure lo
cuitorilor săi condiții mai 
bune de muncă și viață.

S. GIOGA

cunoscut! 
Soluția 

ne spune 
ar fi 

dar construcția 
este foarte costi- 
condițiile dificile 
fac ca un km de 
metrou să coste


