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Studiind cauzele care 
generează încă multe 
pierderi de fontă și 
o(el, specialiștii de la 
Combinatul siderurgic 
din Hunedoara au sta
bilit măsuri și metode 
eficiente a căror apli
care în practică asigu
ră economisirea in a- 
cest an a peste 20 000 
tone de metal. încăl
zirea uniformă a lin- 
gourilor și retezarea 
țaglelor laminate la 
dimensiunile prescrise 
au făcut să scadă re
buturile sub 0,20 la 
sută. S-an^extins de 
asemenea laminarea 
la dimensiuni cît mai 
apropiate de cerințele 
uzinelor constructoare, 
metodă care s-a sol

dat cu economisirea 
în ultima lună a unei 
cantități de metal ce 
poate servi la fabrica
rea a peste 200 de 
combine de recoltat 
cereale.

Au fost eliminate în 
mare parte pierderile 
de oțeluri aliate, cau
zate de nerespectarea 
întocmai a tehnolo
giei de topire și de 
elaborare a metalului 
în cuptoarele electri
ce. Măsurile întreprin
se pentru captarea și 
valorificarea prafului 
de minereu de fier de 
la fabricile de aglome
rare, vor avea ca efi
ciență obținerea în 
plus a peste 11 000 tone 
de fontă anual.

ÎNCHEIEREA 
SEMĂNATULUI 

SI ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

Folosirea mai bună a mașinilor, depă
șirea greutăților generate de I impui plo
ios — pe alocuri — sau secetos, printr-o 
organizare perfectă a muncii, a permis ca 
în multe regiuni ale țării — București, 
Galați, Ploiești, Dobrogea, Argeș, Bacău, 
Oltenia. Iași —să se realizeze un ritm 
intens la executarea lucrărilor agricole din 
această primăvară, semănatul porumbului, 
al florii-soarelui, sfeclei de zahăr și cul
turilor furajere fiind acum, practic, în
cheiat. Există însă mari rămîneri în urmă 
cu executarea lucrărilor agricole de pri
măvară și, îndeosebi, cu semănatul porum
bului în regiunile Mureș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Crișana, Maramureș, Brașov, 
Banat. Timpul rece și ploile prelun
gite pînă aproape de sfîrșitul lunii 
aprilie, e adevărat, explică în bună parte 
aceste întîrzicri, nu însă în totalitate. In 
foarte puține locuri s-a urmărit efectua
rea lucrărilor în „ferestrele“ dintre ploi 
pe terenurile cu expoziție sau mai ridicate 
ce se zvîntau mai repede : tractoarele n-au 
fost (și încă nu sînt) folosite după un pro

gram concret de lucru zilnic, cu deplasă
rile fără rost pierzîndu-se timp serios. Un 
exemplu grăitor in acest sens ni-1 furni
zează S.M.T. Sibiu, cooperativele agricole 
din raza sa de activitate. Pentru că nu 
(xistă colaborarea firească între consiliile 
de conducere ale C.A.P. și brigăzile de 
tractoare, zilnic, fiecare tractor pierde 
2—3 ore bune de lucru (munca începe 
abia către orele 8—9, alimentarea cu car
buranți și mai ales aprovizionarea cu orga
nele active la mașinile agricole se face de 
la distanțe de ordinul kilometrilor, masa 
tractoriștilor se servește în sat etc). Așa 
se și explică faptul că în nici o decadă 
din această primăvară S.M.T. Sibiu nu 
și-a realizat planul și că semănatul 
principalelor culturi este foarte mult în- 
tîrziat. Și astfel de exemple, din păcate, 
se mai întîlnesc destul de des și în regiu
nile Crișana, Maramureș, Cluj, Banat și 
altele.

GH. FECIORU
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• SCHELA DE EXTRACȚIE BOLDEȘTI
Conștienți că de eforturile fie

cărui colectiv, de inițiativa, pri
ceperea și spiritul său de răs
pundere depinde mersul înainte, 
continuu ascendent, al eco
nomiei, petroliștii schelei Bol
dești au supus unei analize amă
nunțite o latură esențială a or
ganizării muncii, și anume mo
dul de folosire a timpului de 
lucru. Noi vedem în această 
acțiune o cale directă, de mari 
posibilități, pentru valorificarea 
superioară a potențialului tehnic 
și uman, o sursă deosebit de 
însemnată pentru mărirea efici
enței întregii noastre activități 
economice. Cu prilejul acestei 
analize, efectuate la toate locu
rile de muncă, a reieșit că, deși 
atit în 1966. cît și în primul 
trimestru al acestui an, au fost 
produse peste plan însemnate 
cantități de țiței, gaze și gazo
lină. timpul de lucru destinat 
producției nu a fost utilizat inte-

• UZINA METALURGICĂ IAȘI
Muncind cu însuflețire pentru 

înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinei metalurgice din 
Iași au obținut succese impor
tante în realizai ca sarcinilor ce 
i-au revenit în primul an al pla
nului cincinal. Colectivul nostru, 
folosind mai eficient mijloacele 
tehnico-matcriale existente, a în
deplinit planul pe anul 1966 la 
la toți indicatorii. In primul tri
mestru al acestui an. planul la 
producția globală și la producția 
marfă vîndntă și încasata a fost 
depășit cu 4.8 la sulă. Rezultate 
bune s-au obținut, de asemenea, 
și in folosirea metalului : față 
de anul 1966. consumul de me
tal pe tona de produse a scăzut 
cu 38 kg.

Uzina noastră, construită în a- 
nii puterii populare, este înzes
trată cu utilaje modeme, ceea 
ce permite obținerea unei pro
ducții cu înaltă eficiență econo
mică, asigurindu-se totodată îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
gu prilejul acțiunii privind or- 

grai. In 1966 și în primul tri
mestru al acestui an, 2,5 la sută 
din fondul de timp a fost irosit. 
Pentru acest timp s-au plătit 
salarii în valoare de peste 
1 200 000 lei, în timp ce produc
ția realizată a fost cu 600 de 
tone mai redusă. Din totalul 
timpului pierdut. 30 la sută s-a 
datorat concediilor fără plată, 
întîrzierilor de la serviciu și ab
sențelor nemotivate, 14 la sută 
aprovizionării necorespunzătoare 
a locurilor de muncă, 10 la sută 
transportării cu întîrziere a per
sonalului la sonde și instalații, 
13 la sulă, unor ședințe și acti
vități cultural-sportive.

Dezbaterea de către comuniști, 
de către întregul colectiv al sche
lei, a rezultatelor analizei a dus 
la înțelegerea profundă a faptu
lui că timpul de lucru se concre
tizează în valori materiale, în 
bani, și, prin aceasta, el este o 
parte a avuției naționale, o sursă 

ganizarea științifică a producției 
și a muncii, colectivul uzinei a 
analizat in spirit critic modul de 
folosire a timpului de lucru și a 
ajuns la concluzia că neajunsurile 
existente în acest domeniu ne-au 
împiedicat să dobîndim reali
zări pe măsura posibilităților 
create. Din cauza nerespectării 
disciplinei tehnologice, insufi
cientei pregătiri o locului de 
muncă, preluării cu întîrziere a 
schimburilor, programării neju- 
dicioase a producției. învoirilor 
și absentelor nemotivate, efec
tuării unor reparații de slabă ca
litate. în anul 1966 s-a pierdut 
3.64 la sută din timpul total de 
lucru. Dacă acest timp ar fi fost 
utilizat în mod productiv, s-ar 
fi obținut produse în plus în va
loare de peste 19 milioane lei, 
echivalînd cu producția uzinei 
pe 12 zile.

Prin aplicarea ansamblului de 
măsuri tehnice, organizatorice și 
politice adoptate cu prilejul 
dezbaterii, dintre care mențio
năm efectuarea pontajului direct 

(Continuare în pag. a lll-a) 

de bunăstare pentru întregul 
popor. Măsurile propuse de pe
troliști și adoptate de condu
cerea schelei sînt menite să 
asigure folosirea integrală a 
timpului de lucru. Astfel s-a sta
bilit ca prelucrarea diferitelor 
instrucțiuni, ordine și decizii pri
mite de la minister, organizarea 
diferitelor ședințe și a oricăror 
alte activități să aibă loc numai 
în afara orelor de program pen
tru creșterea gradului de utili
zare a fondului de timp se va 
trece la folosirea cadrelor cu 
pregătire superioară în scopuri 
direct productive, la extinderea 
activității maiștrilor de producție 
și în sectorul de intervenții, se va 
asigura policalificarea operatori
lor, pompagiilor, fochiștilor și a 
altor categorii de muncitori. 
Analiza făcută în schelă, ca și 
experiența acumulată, arată că 

(Continuare in pag. a lll-a)
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’ ancheta' Biroul U.T.C. în căutarea
■ NOASTRA j 
Li Ă „formulei eficienței“

Pare neverosimil. Și totuși...
O clasă fruntașă. Un colectiv unit. Elevi inteligenți, cu 

preocupări multilaterale, serioase. Unor asemenea elevi or
ganizația de bază U.T.C. a clasei le oferă — in locul unei ac
tivității pasionante, care să le trezească interesul, să-i con
vingă să-și aducă contribuția la îmbogățirea ei — acțiuni 
care se reduc la... enunțarea unor principii teoretice arhicu
noscute.

Adresăm o întrebare elevilor clasei a X-a A de la Liceul 
„Spiru Haret“ din București : ÎN CE MĂSURĂ REZULTA
TELE FRUMOASE LA ÎNVĂȚĂTURĂ OBȚINUTE DE CO
LECTIVUL CLASEI REFLECTA ACTIVITATEA ORGANI
ZAȚIEI DE BAZA U.T.C.? Iată cîteva răspunsuri.

4

Construcții noi în Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Foto : FLORIN ȚAGA

„Dacicc-200“

FILATURĂ ÎN CONSTRUCȚIE

început con-A
strucția Filaturii „Ol
tenița", cea mai mare 
unitate din sector și 
unul dintre cele mai 
importante obiective 
ale industriei ușoare 
prevăzute să se exe
cute în actualul cin
cinal. Constructorii 
grupului II aparți- 
nînd Trustului nr. 1 
București au și efec-

tuat diferite lucrări a 
căror valoare depă
șește 7 milioane lei, 
graficul la zi indi- 
cînd un avans de o 
jumătate milion de 
lei.

După cum ne in
formează direcția de 
specialitate din Mi
nisterul Industriei U- 
șoare, această unita
te urmează să reali-

zeze fire extra fine 
din bumbac și în 
amestec cu fibre poli- 
esterice. Capacitatea 
anuală a filaturii — 
3 600 tone fire car- 
date și 3 800 tone 
fire pieptănate, va fi 
realizată începînd din 
cea de a doua jumă
tate a anului viitor.

(Agerpres).

C. G. — secretara biroului 
U.T.C. al clasei : „Elevii din cla
sa noastră au participat la adu
nări generale U.T.C. care, chiar 
dacă nu au avut ca temă învăță
tura, au abordat aspecte legate de 
această temă („Lipsa idealului 
— izvor al mediocrității“ ; „Ta
lente și pasiuni" ; „Ce vom de
veni ?“). Asemenea adunări ge
nerale și-au dovedit eficiența ; 
numărul elevilor cu goluri în cu
noștințe a scăzut".

Gospodăria agricolă de 
Domnești are un profil legumi
col. Anual, unitatea agricolă 
produce pentru piața Capitalei 
și pentru export peste 4 600 t 
legume. Fotografia redă un as
pect din timpul executării co
pilitului roșiilor timpurii pro
tejate cu folie de polietilenă.

Matematicienii și inginerii 
electroniști de la Institutul de 
calcul din Cluj al Academiei 
au elaborat proiectul și au în
ceput construcția celui mai 
mare calculator electronic ro
mânesc ,.Dacicc-200“. Succe
sul deosebit al oamenilor de 
știință din Cluj constă în de
pășirea, intr-un timp relație 
scurt, a tuturor performanțe
lor primei mașini electronice 
de calcul realizată aici. Spre 
deosebire de „Dacicc-l", care 
avea o viteză de calcul de 
2 000 operații pe secundă, 
noua mașină va putea efectua 
într-o singura secundă 200 000 
de operații.

(Agerpres)

C. M.: „In adunările generale 
U.T.C. vorbim prea mult și fa
cem prea puțin".

D. D.: „Intr-o foarte mică mă
sură".

G. C.: „Numeroase acțiuni se 
dovedesc a fi lipsite de eficiență".

M. D.: „Sincer vorbind, tre
buie să spun că organizația 
U.T.C. din clasa noastră nu a 
contribuit într-o măsură prea 
mare la îmbunătățirea situației la 
învățătură. De altfel, se inițiază

Am adresat această întrebare 
unor directori de cămine cultu
rale din raza orașului Suceava. 
Spre suqjrinderea noastră, am 
primit niște răspunsuri foarte 
aproximative, de genul acestora : 
„Educație estetică ? N-am încer
cat I (Mircea Constantin — Bo- 
sanci) ; sau: „N-am prea făcut 
cine știe ce în sensul acesta. Am 
avut alte sarcini". (Floarea Bi- 
liuș — Salcea). De la bun în
ceput, deci, tema anchetei noas
tre a produs nedumeriri și... 
scuze.

puține acțiuni. Și acestea nu prea 
reușite".

Observăm o deosebire de pă
reri. Care exprimă situația exactă?

...Răsfoim planul de muncă al 
biroului organizației de bază 
U.T.C. Nimic despre calitatea su
perioară a studiului, despre par
ticiparea elevilor la cercurile pe

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Am răsfoit cîteva jurnale de 
activitate pe filele cărora se în
registrează, ca-n niște ciudate 
cronici, tot felul de acțiuni : de 
la repetiții și informări politice 
pînă la spectacolele artistice sau 
concursuri „Cine știe, cîștigă". 
Care a fost prima impresie pro
dusă de această investigație ? 
lat-o: dincolo de stereotipia u- 
nor înregistrări formale, abunda 
conferințele. Nu-i nimic rău în 
asta. Dar cc fel de conferințe ? 
„Cutremurele de pămînt, trăz- 
nelul și fulgerul“, „Cum se for
mează norii, ploaia și zăpada" 
(Pătrăuți), „Originea și evoluția 
omului", „Circuitul apei în natu
ră“ (Salcea), „Cum se formează 
căldura, lumina, fulgerul", „Cum 
putem mări producție de lapte" 
(Bosanci).

Nu e, oare, anacronio să vor
bim an de an despre fulgere, 
trăznete și cutremure ? Țăranul 
coperator, tinăr sau vîrstnic, nu 
știe nici astăzi să-și explice aces
te fenomene ? Toți directorii do 
cămine au fost de acord că ase
menea expuneri nu mai pot stîr- 
ni curiozitatea și nu-și explică 
utilitatea. $i atunci ? („Păi, ce 
6ă facem dacă din astea ni se 
trimit ?"). Totuși, am reușit să 
găsim și cîteva preocupări apro
piate de tema anchetei. La Sal
cea, spre exemplu, a fost organi
zată expunerea „Ciprian Porum- 
bescu — compozitor și Inter
pret", iar la Bosanci, conferința

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

(Continuare in pag. a III-q)
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ÎN Elevi de la Liceul Pedagogic din Pa căii in 
regional care aniversează un deceniu de existență.

IMPROVIZAȚIE

STEARPA
CîHtnml elev «re. de predilec

ție, și o literatură a lui, a ado
lescenței. prin care ioțt’lvgein nu 
numai recomandările bibliograli- 
cc anexate manualelor școlare cît 
și cărțile inspirate din evenimen
tele vîrstcr cuprinse intre 14— 
18 ani. Acest amănunt ține dc te
matică și uu e decit o invitație 
în plus la lectură și deloc un cri
teriu estetic.

Mobilitatea datelor moral-spi- 
rituale ale eroului adolescent, 
personaj literar, cit și a lectoru
lui. e lesne de explicat la o ase
menea xarstâ. De aceea, unor 
astfel de volume le este carac
teristică, în primul rind grafia 
mutațiilor sufletești, devenirea 
personajelor fiind o lege inevita
bilă. O devenire prin care lumea e 
descoperită și acceptată și înțe
leasă cu sentimentul că, în același 
timp, această lume descoperă și 
înțelege și acceptă în adolescent 
un om. Cîteva din volumele apă
rute de curînd în librării și adre
sate în mod „expres" elevilor 
constituie și tema articolului de 
față. Pentru eroii volumului de 
schițe ..MINCIUNA“ de Cons
tantin Mateescu. această deveni
re. de care aminteam, nu e lip
sită de un dramatism autentic. 
Pentru unii. întrebările tulbură
toare ale adolescenței capătă răs
punsuri dure. De cele mai multe 
ori ei descoperă pe cont propriu 
semnificația unor noțiuni abstrac
te, de bine și rău. Cea mai bu
nă schiță a volumului, „Ultima 
vacanță", surprinde un examen 
de conștiință. A fi responsabil 
devine pentru unicul personaj un 
mod de a acționa, de a comuni
ca un adevăr doar de el știut 
Vn adevăr care înseamnă de fapt 
că fratele său mai mare s-a făcut 
Mnovat de crimă. în fiecare schi
ță, eroii au revelația cîte unui a- 
devăr. Teribil și înfricoșător, ca 
în cea sus-amintită, ori calm dar 
plin de înțelesuri ca în „Secre
tul". „Examenul", „O partidă de 
bile" sau ca în „întoarcerea“. Au
torul știe să-și observe persona
jele, intima lor dialectică și nu se 
ferește să-și incite lectorul la o 
discuție, pe deasupra textului, în 
care, oferindu-i întotdeauna un 
caz ori altul, îi dă conturul li
nei stări morale care sâ nu con
ducă la generalizări forțate.

Cu „PLANETA DE ADOLES
CENT“ luliu Rațiu încearcă un 
roman. Fișele de observație ale 
personajelor sint rezultatele unei 
construcții artificioase, de un di
namism simulat Elevul Șerban 
are un proces. E acuzat nici mai 
mult nici mai puțin, de viol. A- 
cest senzațional început de car
te este anulat după numai cîteva 
pagini. Ce se întîmplase ? Era 
vorba doar de un sărut și, mai 
ales, era vorba, în intenția auto
rului, de a polemiza cu eroii 
schematici, elevii buni la învăță
tură și cuminți dar fără proble
me personale. Și eroul acesta, 
elev în clasa a Xl-a, este investit 
acum cu atributele teribilismului 
intelectual, ca un atotștiutor 
care rezolvă întotdeauna proble
mele sale și ale altora în două, 
trei replici. Stilul cărții este pre
țios. Cînd desuet — romantic, cînd 
livresc, cînd cinic. Eroul e pus 
în toate situațiile posibile ale u- 
nui adolescent, și bune și rele, 
culminînd cu convertirea unui 
profesor, la ideile unui manifest 
zgomotos care proclamă : „ado
lescenții pornesc la luptă fără e 
ști cum arată o armă și mor a- 
părind viața".

Vrînd să polemizeze cu eroii 
schematici, eroii din „Planeta de 
adolescent“ cad și ei într-un 
schematism la fel de întristătoi, 
fiind puși să ilustreze contrafa
ceri. Ca la un simultan de șah, 
Șerban, personajul principal, cîș- 
tigă toate partidele. „Mutările" 
lui sînt însă dc o naivitate care 
dezarmează pe cel mai binevoitor 
lector. Ca să ni-1 arate complex, 
autorul îl instalează (în afară de 
introducerea unei filozofii de ge
nul : „Adolescentul are dimineața 
39 de grade, la ora 5 dupâ-a- 
miază 36, iar seara, ceva sub 
41... Cind suferă e îndrăgostit. 
Iar dragostea-i ca guturaiul 
ca bătătura sau ca > 
rea") în situații limită : 
să nege cu ajutorul cuan
ticei universul molecular dai a- 
junge, după niște tribulații deloc 
interesante, doar să „recupereze" 
moral o prostituată și pe intimul 
ei. imediat după ce le-a ținut o 
mică alocuțiune despre fericire.

Pentru atenuarea vinilor de 
construcție ale romanului. Tuliu 
Rațiu apelează, pentru coloratu
ră, la dialoguri ca acestea ■■ ..Dar 
ce ai ? Ești sunărată 5 M-a Indis
pus cretinul ăla de lori. Dansea
ză numai cu vaca aia de la Emi- 
nescu“. or la notații precum : 
„Toana era în brațele lui caldă, 
pufoasă, răspindind în jur mireas
ma dulce a cîtorva picături de 
Chanel. amestecat cu cîteva per
le de transpirație. Beat de fru
mos. simți că amețește și dege
tele lui fremătătoare alunecară pe 
brațele fetej. pe talie și de-a lun
gul cnldurilnr, ca pe o claviatură 

I vie"
Cochetăria la acest mod cu 

lumea adolescenței nu poate sal
va cartea de mediocritate Dim- 

I potrivă ‘îi nr-eacta se întîmplă și 
în „STRICATUL" lui Corneliu

I sau 
dure-

vrea

Expoziția inovatorilor

PITEȘTI (de In corespon
dentul nostru).

în holul Palatului culturii 
din Pitești a fost deschisă o 
expoziție care ilustrează dina
mica activității de inovații în 
întreprinderile argeșene Ea 
cuprinde exponate în mărime 
naturală sau în miniatură, 
grafice șl fotografii nle ino
vatorilor fruntași. Numărul 
inovațiilor înregistrate în în
treprinderile argeșene, precum 
și aplicarea lor în întreprinderi 
a crescut de la un an la altul. 
Numai anul trecut din cele 
1619 inovații s-au aplicat 983, 
cu o economie de peste 
milioane lei.
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90 DE ANI DE LA RĂZBOIUL

PENTRU INDEPENDENTĂ

Sc împlinesc 90 de ani de la Războiul pentru independentă națională. Anul 1877 e una 
din datele cele mai importante din istoria poporului român.

Evenimentul a avut un ecou deosebit in viața poporului român și presa, ziariștii, scriito
rii, pictorii l-au comentat pe larg reliefînd eroismul ostașilor noștri. Din scrierile lui 
Mlhail Sadoveanu reproducem mai jos un fragment dedicat Luării Griviței.

LUAREA GRIVIȚEI
de Mihail Sadoveanu

CĂRȚILE DESTINATE

ADOLESCENȚILOR
Buzin.schi, un fel de jurnal stra
niu al unei fete de o urîțenie 
„proaspătă și materială" în fi
nalul căruia eroina se mărturi
sește cu franchețe „Am stat 
in fața oglinzii. E grozav să te 
îmbraci pentru cineva... Apoi am 
tăcut. Nu pol spune niciodată 
ce bine te simți cînd te plimbi 
cu cineva“.

Aceasta-i de fapt toată cartea. 
A fost nevoie de zeci de pagini 
de notații maladive pentru ca sa 
constați un fals artistic. Tn „Stri
gătul“ abundă un psihologism de 
cea mai banală extracție, împă
nat din cînd în cînd și cu o 
„luciditate“ ca acestea „Să spun 
ceva ; eu mi-am băgat ghiațâ 
între sîni. Aveam nevoie de ceva 
rece și tare. E grozav. îți dă 
niște senzații de-ți vine să urli" 
Nu lipsesc nici transcripții de un 
absurd de circumstanță, precum : 
„Mama e o femeie frumoasă. își 
face singură rochiile", ori „Pisi
ca doamnei Petrov crește un șoa
rece și nu mă miră de loc. Are o 
pisică siameză, frumoasă ca și 
dînsa”.

Se face o tristă confuzie între

răscrucea de vîrstil o pubertății 
și contorsiunile sterile ale unui 
gen dc proză care doar înregis
trează senzații disparate, epider
mice și le alătură unor comen
tarii pe marginea lor. O lume 
ciudată prin care eroina lunecă, 
un fel de panopticum cu oame
nii vjăguiți și peste care, din 
cinci în cinci pagini, se proiec
tează o metaforă sau două a soa
relui ori a vîntului. Și de la 
început pînă la sfîrșit o spumă 
verbală care trece pe lîngă citi
tor, ne avînd nici o încărcătură 
emoțională.

Cele două cărți, „Planetă de 
adolescent" și „Srigătul" pe care 
le-a oferit Editura tineretului 
adolescenților într-un tiraj de ma
să, 22 0(10 și respectiv 34 000 e- 
xemplare. nu fac decît să amine 
dorința de a citi o literatură au
tentică în care tînărul să se re
găsească într-o dublă postură : 
așa cum este și mai ales așa cum 
și-ar dori să fie.

Tot recent a apărut volumul 
de versuri „DECOLARE" de Ion 
Rohoveanu. O versificare grăbi-

tă duce la o poezie de un idilism 
vehiculat pe roțile a trei sau patru 
cuvinte ; senin, plai, înalt, ferm, 
nu lipsește aproape din nici o poe
zie. O asemenea penurie banali
zează chiar și temele, lăcînd din 
„tratarea" lor rimări mai mult 
ori mai puțin corecte. O 
sărăcie de idei face bună pere
che cu o recuzită imagistică de 
cel mai comun uz : „Cred că aici, 
frumusețe, ai făcut eîndva baie / 
Ca-ntr-un vis limpede și afund, / 
revăd mîinile tale gingașe cum 
se-ndoaie / și iau și aruncă amin
tirile de pe acest prund" (Cred 
că ici) ; „Albastră, dimineața 
e-mbrăcată 1 în salopetă de strun
gar înalt / în drum neobositului 
meu tată / îi văd răsfrîntă um-

bra în asfalt" (îmi place dimi
neața) sau „Ulcioi — amforă ro
mânească, 1 adu 
nă, în fereastră, 
estetice zile / și 
peste Iile"

Și exemplele 
Cum nu avem 
ne vom opri, i 
legitimă . ’ 
leuția deosebită pe care o impli
că apariția unui volum de ver
suri „pentru tineret" Eticheta a- 
ceasta nu numește de fapt exis
tenta unui gen literar întruoît, 
se știe, există doar versuri bune 
și rele, ci doar o formulă la care 
se apelează în grabă atunci cînd 
un volum nu are decît meritul 
unor explicări strofice la temele 
școlare.

flori cu rădăci-
1 trudei acestei 
umbră modelată

pot continua, 
această intenție 

exprimîndu-ne o 
nedumerire privind a-

TUDOR STÄNESCU

Zile ploioase

EUGEN FLORESCU

k

■agendă

Am auzit foarte mulți oameni vorbindu-le tinerilor, 
vîrstă, cu avantajul net al experienței de viață care este aproape 
întotdeauna seducătoare. Cei mai mulți însă tot tineri, poate doar 
cu un plus de cîțiva ani și un plus dosit de pregătire și inițiativă.

Țin minte vremea lui 1947—1948, cînd în sala unui cinemato
graf de provincie se puteau asculta cuvîntări care subțiau tim
pane și electrizau inimi. Se vorbea despre socialism, despre comu
nism și totul era atît de nou, atît de proaspăt îneît un simplu și 
cunoscut îndemn la luptă, la muncă — „veniți cu noi, tovarăși, 
sîntem chemați să construim viitorul I” — declanșa cavalcade de 
entuziasm, năștea coloane în marș.

S-au schimbat lucrurile de atunci ? Da. In și mai bine. Pe vre
mea aceea poate că nu-i vedeam pe cei ce nu răspundeau în
demnului, și erau destui și aceia care stăteau după sobă. Azi răs
pund milioane, avem mult mai clar reprezentat ecoul chemării, 
nu mai avem nici un fel de dubii asupra unanimității participării 
la acțiuni

Aș spune, totuși, că sarcina aceluia ce vorbește celor tineri nu 
este de loc mai ușoară, iar greutatea ivită ne face, zic, cinste : 
generațiile noi sînt, prin natura lucrurilor, mult mai bine pregă
tite din toate punctele de vedere și, prin aceasta, mult mai pre
tențioase. Faptul trebuie să fie subliniat și iar subliniat, mai ales 
pentru aceia care nu sesizează momentul evoluției și care, după 
părerea noastră, aduc nu plusuri, ci minusuri activității însăși în 
rîndul celor tineri. Mi s-a întîmplat, nu rareori, ca discutind cu 
băieți și jele care ocoleau o anumită convorbire pe o temă la care 
ar fi trebuit să reflecteze, să primesc replica . „de ce să mă duc ? 
cel ce conduce discuția nu poate spune ceva care mă interesează...“ 
Am dorit să-i ascult pe acești vorbitori necăutați și-mi dădeam 
seamo de nesesizaiea faptului că. azi, trăim mai mult ca oricând 
o perioadă a nuanțărilor, că principiile — fără a abdica de la ele I 
— se cer explicate cu sensibilitate și inteligență, că, mai ales ceea 
ce denumește acest ultim termen, se caută cu insistență.

Oamenii, fie ei și foarte tineri, sînt conștienți de ceea ce știu, 
de propria capacitate de gindire, nu vor să-și piardă vremea cu 
lucruri pe care le-au mai auzit de zece ori. Să nu uităm că absol
vesc școli, citesc ziare, ascultă radioul, urmăresc televizorul, merg 
la teatru, cinematograf, citesc cărți... Vorbitorul intră într-o para
lelă fomudabibî cu tot ceea ce, cultural, profesional eto. stă la 
îndemîna tuturor. „înțeleg, îmi spunea un tînăr, să-l ascult pe 
cineva care mă face mai deștept, dar să-mi irosesc timpul ca să 
mă tragă înapoi .

lată de ce — mă întreb pentru cei ce vorbesc aproape zilnic în 
colective de tineri — reflectăm noi cît trebuie dacă ceea ce le 
dăm ascultătorilor noștri in unitatea dc timp cît ir avem in față, 
măcar ceva mai mult decît ei înșiși știu ? A venit vremea cînd 
oamenii sînt atenți chiar la alesătura de vorbe, de imagini, la ori
ginalitatea argumentelor cu care ne susținem un gînd, ca să nu 
mai vorbim de înțelepciunea ideilor înseși.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA STUDENȚEASCA
La Institutul de arhitectură 

„Ion Mincu" din Capitală, au 
început sîmbătă lucrările celei 
de a XI-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești. Vor fi 
prezentate 34 dintre cele mai 
bune lucrări elaborate de stu- 
denți în cadru! cercurilor de 
„teoria arhitecturii", „arhitectura 
interiorului", „arhitectura indus
trială", „urbanism", „istoria ax-

hitecturii", „construcții“, „științe 
sociale" și „fotografie“. Comuni
cările au fost selectate și grupate 
în funcție de patru teme gene
rale ; „Formația și personalitatea 
arhitectului“, „Relațiile poliva
lente ale arhitecturii“, „Proble
me actuale ale arhitecturii și ur
banismului“, „Tradiție și inovație 
în arhitectură și urbanism. Spe
cific național".

PREMIERA
LA OPERĂ

Este interesant faptul că 
Teatrul de Operă și Balet 
a revalorificat pe scară 
largă în această stagiune 
comedia muzicală și, in a- 
•est fel, repertoriul se 
bucură din ce în ce mai 
mult de imprimarea unei 
nuanțe policrome.

„Ora Spaniolă“ de Mau
rice Ravel, despre care au
torul afirmă că nu este alt
ceva decît... „un fel de con
versație transpusă în mu
zică, cu intenția vădită de 
a reînnoi tradiția operei 
bufe“, posedă un conținut

Dragii mei, ziua de treizeci 
august a fost o zi de groază și 
de sînge. Nici o minte omeneas
că nu-șl poate închipui cită vred
nicie s-a desfășurat atunci și 
ciți flăcăi de-ai noștri au căzut 
ca să nu se mai scoale I

O ploaie rece și subțire că
dea neîntrerupt și-n văi și pe 
dealuri plutea ceață lăptoasă. 
Pămîntul desfundat era moale șl 
cleios. Prin văzduhul închis ve
neau, de departe, împușcături 
înăbușite. Tunurile izbucneau des 
fără să se știe unde , se auzea 
numai șuierul ascuțit, ca de biet, 
al ghiulelelor.

Batalioanele noastre porniseră, 
la ceasurile trei, cu dorobanții 
din Regimentul 10 in frunte. 
Flăcăii erou tăcuți și cu fețele 
ingrijate. dar în toate rîndurile 
se simțea o îndîrjire sălbatică, 
fiorul așteptării umplea toate 
piepturile Ofițerii tineri erau 
foarte ațițați, necontenit se ple
cau spre semiplutoanele lor, le 
zvirleau vorbe repezi cu glasuri 
înăbușite, apoi își îndreptau 
piepturile, căutau sâ pătrundă 
negura depărtării, își pipăiau 
revolverele de la coapsă și-și 
întăreau, în jurul pumnului, la
țul dragonului

Măntăile dorobanților, ale „o- 
pincaiilor“ și tunicilor infanteriș
tilor erau ude și presărate de 
pulberea albă a burei.

Așa înaintară prin umezeala 
rece. Suiră, într-o jumătate de 
ceas, dealul spre redută. Acolo 
tăcere. In redutele turcești, nici 
o mișcare. Și de-acolo, de pe 
coastă, văzură cu toții valea la 
care nu se aștepta nimeni, Va
lea Sîngelui.

Coborîră repede în vîlcea, își 
alcătuire din nou rîndurile și 
prinseră a sui costișa cealaltă. 
Suiș greu : se cățărau de tufe, 
se sprijineau în baionetă, își dă
deau unii altora mîna — dar 
mergeau cu grabă, se apropiau 
în tăcere de dușman.

Deodată izbucniră cele din
ții focuri ale paginilor, drept 
de deasupra. Parcă ar fi strigat 
cineva: înainte. Toți se zvîrlirâ 
spre creastă cu înverșunare. Ma
iorul Șonțu căzu: dorobanții a- 
părură într-un salt fierbinte pe 
culme, tăcuți, încruntați, cu 
căciula buboasă pe ochi, cu ba
ioneta lungă amenințătoare. Tur
cii din șanțul de dinafară 
trăseseră îndărăt,

Și, pe cînd puștile turcilor 
pocneau 
junși pe culme văzură și celălalt 
lucru grozav la care nu s-aștep
tau : două redute în loc de una, 
două redute în care mișunau pă- 
ginii, în care fulgerau oțelele, 
de unde trebuia să se prăvăleas
că moartea, ca un vifor.

Ce era de făcut ? înainte I O- 
fițerii își înălțări glasurile, băie
ții se avîntară I Atunci reduta 
dinainte parcă se înălță în pi
cioare. Un șir de păgîni se zvir-

și muscalii. O fiferii se

băieți I Nu vă dați. Să 
ce putem și noi.
încuvințau :

nu

se
în intărituri.

repede, năvălitorii a-

li pe parapet, alte două șiruri 
râmaseră dedesubt, tunurile în
cărcata cu șrapnelc își dezlăn
țuire Irăznetelc, și trei șiruri u- 
cigăloarc de foc începură a 
dobori rîndurile noastre. Era 
un uragan de gloanțe, de sfări- 
mdluri de schijă, dc urlete, de 
răcnete, de valuri de fum, de 
licăriri de fulgere șl dc trăsnete 
parcă venise sfîrșit ui lumii I Pă- 
mînlul dudui, văzduhul se zgu
dui ca intr-un geamăt uriaș, flă
căii se Izbiră intr-un iureș cum
plit — dar se retraseră amețiți 
îndărăt. Eămîntul umed se umplu 
îndată de sînge ; morțil rămaseră 
in fină grămădiți asupra armelor, 
răniții căzuți îndreptau ochi de 
foc spre gura de iad care zvâr
lea trăsnet și flacără, ceilalți se 
întoarseră cu fețele încrețite de 
minie și durere.

La patru șl jumătate începură 
a sui și șepcile rușilor la atac. 
Un sergent zise ■

— Vin 
ridicară ,

— Sus, 
le arătăm

Flăcăii
— Vin, mă, muscalii. Să 

ne dăm!
Și iar porniră, odată cu rușii. 
In sfîrșit porniră a patra oară. 
Așa de iute se cățărarâ pe 

culmi, îneît ofițerii cei sprinteni 
de-abia se puteau ține de ei. Si 
sus, se zvârliră spre parapet în
tr-o tăcere așa de înfiorătoare 
și de mînioasă și într-un avînt 
așa de sălbatic, îneît pămîntul se 
zgudui. O volubură de foc se 
deschise. Nu era o pîritură de 
arme, ci un tunet neîntrerupt ; 
parcă toată reduta, presimțind 
ceva grav, se ridicase în picioare 
și zvîrlea foc și moarte.

Imamii gemeau cu brațele la 
cer, ostașii pagini stăteau neîn
duplecați în picioare, în fulgerul 
orbitor al împușcăturilor. Dar, 
prin umbra deasă a înserări, șu
voiul negru de flăcăi venea zgu
duind pămîntul plin de apă; 
veneau cumpliți ca răzbunarea; 
venea puterea cea mare și cea 
din urmă a răbdării sleite. Intrară 
în șanțul dinafară, se zvîrlirâ la 
metereze, se suiră deasupra. A- 
colo se deslănțui mînia lui Dum
nezeu I Pușca avea două capete: 
stratul și baionetele ; omul avea 
două brațe ■ unul cu pușca și ți
nui cu pumnul care cădea ca 
un buzdugan de plumb. A fost 
izbitura de trăsnet. împușcătu
rile conteniră Cei de pe crea
sta parapetului se prăvăliră de
odată în șanț. Flăcăii săriră după 
ei, cu ochii mari, răcnind, scrîș- 
nind, izbind. O furnicare repede, 
o învălmășald cu tălăzulri a- 
dînci, o ploaie fierbinte de sînge. 
Din șanț, soldații turci se năpu
stiră îndărăt. Dar mînia tăcută a 
flăcăilor nu-i lăsa. O înfricoșată 
izbucnire spre ei le cutremură 
rîndurile slăbite ; dușmanii se 
risipiră ca suflați de vifor.

Acum începură împușcăturile 
noastre. Cei din urmă dușmani

cădeau ; cel dinainte fugeau. Ai 
noștri puseră mina pe tunuri. 
Intrară iii șanțuri, scoaseră la 
margine nenumăratele leșuri tur
cești, se așezară în infărilurile 
cucerite cu elita trudă și sînge, 
își pregătiră armele șl așteptară.

Era tlrziu după luptă, și eu <•- 
rum așa de trudit, că nu-mi mai 
simțeam picioarele, din încheie
turi. Mă așezasem între doi do
robanți. Intre mănlăilr lor, o 
căldură umedă nia învăluise, și 
genele parcă-mi erau dc plumb. 
Un somn dulce, moleșifoi, mă 
cerca. Sabia îmi scăpă din dreap
ta și rămase aliniată numai de 
dragon. Mă simțeam așa de 
bine și, în piroteala mea, eram 
foarte fericit că flăcăii noștri 
s-au purtat cu o vrednicie așa rle 
înspăimîntătoare. Mă gîndeam 
la cel din Țară, care așteptau cu 
grijă veștile războiului . mă gin- 
deam la un răsărit nou de soare 
pentru Moșia 
îmi era cald 
o abureală de 
zea ploapele. 
tata departe, .
din fundul Moldovei. .A ieșit în 
cerdac, s-a așezat în jilț, desface 
gazeta, își așează ochelarii și ci
tește... Are să se știe că și eu am 
fost botezat în sînge. Are să vie 
mama și, cînd va afla vestea, 
are să înceapă a geme și a plin- 
ge. Iar tata își va pune ochela
rii dinainte pe masă și va începe 
a da din mîini cu tot cu gazetă 
și a-i vorbi despre strămoșii no
ștri și despre vrednicia trecută. 
Dar mama nu vrea să știe de 
nimic, ea bocește pe Mitică al 
ei, care poate a căzut in cimpiile 
bulgărești.

Deodată aud un glas ușor:
— A adormit ?
— Da. a adormit. Era și os

tenit, săracul I — răspunde în
cet cineva de Ungă mine.

— Ce crezi ? zice celălalt 
glas; doar muncă am avut nai 
azi. Și el nu-i deprins. Om trăit 
altfel, nu ca noi...

Urmează cităva vreme de 
cere. Iar aud :

— Măi Mihai, de la noi 
sat a mai scăpat cineva ?

— Nu, numai noi doi am 
mas. Cumplit vifor a fost

— Da, măi frate /... Ș-are să 
mai fie I

Iar tac. Intr-un tirziu, glasul 
de Ungă mine vorbește din nou:

— La noi trebuie să fi început 
clăcile. Dar fără flăcăi nu-i ni
mic de seamă. Și fetele, și ne
vestele, și mamele, toate plîng...

— Ce să le 
rile, slabe de 
maica tot mi-i 
duc aminte...

Pe urmă, tăcură și nu-i mai 
auzii vorba Și mă gîndii la po
porul cel năcăjit și nebăgat in 
samă în care fierbe putere ne
mărginită, și iar mi se umplu 
sufletul de mîngîiere: vrednicia 
noastră a izbucnit și tună în țăr
murile străine, și nu-i departe 
ziua învierii.

noastră. Pieptul 
și plin de fiori ; 
lacrimi îmi urne- 
Uite, vedeam pe 
intr-un tirgușor

if-

din

ră- 
azi.

faciP Așa-s muie- 
tnger... Dar de 
jele cînd imt a-

CRONICA

iberic dar cu evidente ele
mente do formă franceze, 
în care se relevă un dis
curs muzical rafinat, trecut 
prin filiera curentului im
presionist, Iară ostentație 
și elemente exterioare. Toc
mai aceste aspecte le-au 
intuit conducătorii specta
colelor : dirijorul Paul Po- 
pescu — care a obținut o 
paletă orchestrală realizată 
cu o fină muzicalitate, stră
bătută de transparențe cal
me, reliefînd combinații 
splendide de timbre instru
mentale — și regizorul 
Hero Lupescu.

Dintre soliști amintim pe 
Magda lanculescu, Ladis- 
lau Konya, Valentin Teo- 
dorian și Constantin Ga- 
bor, ce au alcătuit un a- 
greabil ansamblu, de o 
justificată nuanță camerală, 
pigmentat discret cu un 
suculent umor francez, du
blat de o sensibilitate mu
zicală adecvată.

Jn „Gianni Schiclii", s-a 
impus în prim plan tălmă
cirea viguroasă, cu remar
cabil simț al scenei, a ba
ritonului Octav Enigă- 
'escu, indiscutabil unul din
tre cei mai maturi artiști 
ai primei noastre scene li
rice. La aportul său se a-

danga contribuțiile onora
bile ale tinerilor soliști — 
Maria Șindilaru, Vasile 
Moldovan, Lucia Mari
nescu, un subtil creator de 
roluri de compoziție și 
mulți alții.

O oarecare îngroșare a 
elementelor comice a con
stituit o notă discordantă, 
deficientă ușor de reme
diat în viitoarele specta
cole.

Donu popovici

soliști
Lipsa de Interes a 

agendelor muzicale bucu- 
reștene din ultimul timp 
(chiar și numărul prime
lor audiții de muzică ro
mânească au scăzut la 
cifre incomparabile cu

prima parte a stagiunii) a 
fost conipensată de o ma
sivă programare a unora 
dintre cei mai interesanți 
reprezentanți ai celei mai 
tinere generații de inter
preti români.

Intr-adevăi, de la con
certul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziiinji 
în care violonista Corne
lia Bronzetti a atacat atît 
de dificila partitură a lui 
Brahms, la recentul sim
fonic în care Dumitru 
Moțatu a tălmăcit cu ma
turitate și momente 
ireproșabilă tehnică 
loncelistică Concertul lui 
Anatol Vieni, viața muzi
cală a tării a permis timp 
de zece zile hotărîtoare 
confruntări cu publicul 
ale unor tineri instrumen
tiști caro vor ocupa, fără 
îndoială, într-un viitor a- 
propiat, locuri de frunte 
pe afișele de concerte.

Punctul culminant al 
acestor suite de concerte 
într-un fel închinate ti
nerilor soliști, l-a avut, 
fără îndoială, ultima „Tri
bună a tinerilor" în care 
trei dintre cei mai ta
lentati reprezentanți ai 
claselor instrumentale ale 
Conservatorului bucureș-

do 
vio-

tean — violoncelistul Va
lentin Hirsu (Variațiunile 
pe temă rococo de Ceai- 
kovschi), harpista Adria
na Anca (concertul de 
Renier) și pianista Anca 
Rahmuth (concertul iu. 21 
de Mozart) au avut pri
lejul unui cuvînt public.

a 
o

Concertul mozartian 
găsit în Anca Rahmuth 
remarcabilă naturalețe.

Chiai nesusținută de o 
partitură de deplină sub
stanță artistică, harpista 
Adriana Anca s-a impus 
prin impecabila formație 
tehnică, autentică capaci
tate de creare a unei 
atmosfere muzicale.

Revelația acestor „săp- 
tămîni ale tineretului" a 
fost însă fără îndoială 
mesagerul unui instrument 
așteptat pe estrada solis
tică a sălilor noastre de 
concert — violoncelistul 
Valentin Hîrsu. Adîncă 
muzicalitate, un acut sen
timent al valorilor dina
mice, perfectă degajare, 
grija cu care reliefează 
fiecare idee muzicală, 
permanenta preocupare 
pentru acuratețea intona- 
țională, îl atestă de la 
prima fază drept o reală 
natură solistică.

Di facultățile partiturii 
lui Ceaikovski au trecut 
invizibile. (Pâeat că In
strumentul nu-i permite 
valorificarea frumuseții și 
căldurii tonului său). La 
cei 19 ani ai săi. Valentin 
Hîrsu cultivă maica mu
zică cu ardoarea dăruiți- 
lor. In cîntul său patetica 
confesiune ceaikovskia- 
nă a fost conturată în 
plenitudinea romanticelor 
ei coordonate. (Din păcate 
cu ezitările unui acom
paniament orchestral care 
n-a depășit stadiul unei 
lecturi In prima visita).

în condițiile în care aș
teptam de ani noile valori 
violoncelistice ale estrade
lor de concert Valentin 
Hîrsu (și Dumitru Moțatu 
prin arta sa plină de inte
riorizare, prin curajul cu 
care a atacat o partitură 
modernă) ne dau certitu
dinea a doi viitori soliști 
ale căror valențe trebuie 
la maximum folosite.

Valorile solistice promi
țătoare pe care ni le-au 
reliefat săptămînile trecu
te (zilele acestea am mai 
avut prilejul să ascult la 
Craiova într-un simfonic 
al Filarmonicii locale pe 
Vlad Conta, in vîrstă de 
13 ani, înzestrat pia
nist bucureștean) impun 
înainte de toate, desigur, 

' lor valorificare de-a 
unor viitoare sta-

ampla 
lungul 
giuni.

IOSIF SAVA
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ACTUALITATEA
vixiteoză P< evna, 
vițo și Pordino

Cîteva sute 
Ic vi din Bucu 
din țară, vtzib 
aerste ^ile h 
țile Plevna. 
«i Pordina dir 
Bulgaria, un 
noua decenii 
mă ostașii ron 
pecetluit cu

lor înfăptuire» inde
pendenței de stat a 
României.

Excursiile, organi
zate de Uniunea Ti- 

•ctulul Comunist, 
Încheie la 12 mai.se

(Agcrpres)

Concursul
..Juniorkamera

M. F.-07“
Ziarul tineretului ceho

slovac ..Mlada Fronta“ orga
nizează un concurs fotogra
fic „Juniorkamera M.F. 67“. 
împreună cu cititorii cotidi
anului praghez. sini invitați 
sâ ia parte la concurs și ci
titorii ..Scinteii tineretului“ 
precum și ai unor ziare de 
tineret din alte țări socialis
te.

CONDIȚIILE CONCURSU- 
.VI :
1. Poate participa orice 

fotoamator. indiferent de 
vîrstă.

2. TEMA : Aspecte de ac
tualitate din viața tineretu
lui.

S. Formatul fotografiilor : 
minimum 13/18 cm. maxi
mum 24’30 cm. alb-ncgru. 
în caz extrem vor fi accep
tate și formate mai mici.

1. Pe verso fotografici tre
buie specificate următoa
rele date : numele si prenu
mele. adresa exacta, ocupa
ția si virsta autorului ; genul 
de materiale de film (marca 
aparatului, hîrtiei fotografi
ce) precum și durata expu
nerii și ora la care a fost 
făcută fotografia : scurtă 
descriere a imaginii, a locu
lui unde a fost realizată și 
relatarea a ceea ce reprezin
tă (în cazul cînd unele din 
aceste date lipsesc va rezulta 
neincluderea fotografiei în 
concurs). Indiferent dacă vor 
fi premiate sau nu fotogra
fiile nu vor fi înapoiate.

Cele mai bune fotografii 
vor fi publicate în „Mlada 
Fronta“ iar autorii lor vor 

mi premii. ..Mlada Fronta“ 
oferă 10 premii în aparate 
de fotografiat și materiale 
fotografice. Concursul va 
dura un an de la data anun
țării. Premialii se vor în- 
tîlni la o reuniune a celor 
mai buni fotoamatorl care 
va fi organizată la Praga de 
redacția ..Mlada Fronta".

Fotoamatorii din tara 
noastră care vor să participe 
la acest concurs sînt invi
tați să expedieze fotografiile 
executate, conform condiții
lor anunțate, pe adresa : 
..SCÎNTEIA TINERETULUI" 
Piața Scînteii nr. 1. Bucu
rești — pe plic, fiind făcută 
specificația „PENTRU 
CONCURSUL ..JUNIORKA
MERA M.F. 67“.

„Fiecare minut fructificat

OPERE COMPLETE
sol. 44

în Editura Politică a apărut : 
V. 1. Lenin

Volumul conține lucrările scriso în pe
rioada iunie 1921 — martie 1922. Aceste 
lucrări reflectă activitatea multilaterală des
fășurata de V. I. Lenin la conducerea tre
burilor interne și externe ale statului so
vietic.

încheierea semănatului 
și întreținerea culturilor
(Urmare din pag. I)

Se apreciază că există toate 
condițiile ca în zilele următoare 
să se încheie în toate regiunile 
tării semănatul porumbului și al 
floni-soarelui. Timpul s-a în
călzit peste tot, pămîntul s-a 
zvintat. foarte multe mașini agri
cole au fost eliberate de la efec
tuarea lucrărilor dc arături. Stă 
în puterea tinerilor mecanizatori 
din S.M.T. Sibiu, din celelalte 
stațiuni de mașini și tractoare 
din regiunea Brașov și din cele
lalte regiuni rămase în urmă cu 
lucrările agricole de primăvară, 
să reducă aceste întîrzieri, pre- 
luînd experiența mecanizatorilor 
de la S.M.T. din Oltenia, care, 
în toate brigăzile, au folosit în 
agregat semânălorile de porumb, 
grapele stelate și alte utilaje, 
contribuind astfel la sporirea cu 
peste 50—60 la sută a produc
tivității muncii zilnice pe trac
tor.

Insămîntarea ultimelor supra
fețe coincide cu declanșarea 
altor lucrări de o deosebită im
portantă pentru soarta recoltei 
din acest an — prășitul cultu
rilor semănate în prima epocă, 
efectuarea tratamentelor împo
triva dăunătorilor. în cea mai

mare parte a tării s-a și început 
executarea acestor lucrări. în 
raioanele Calafat, Corabia și 
Băilești. din regiunea Oltenia 
prima piașilâ la floarea-soarclui 
și sfecla dc zaliăi s-a și încheiat. 
Foarte avansată este această lu
crare și in regiunile București, 
Dobrogea și Galați. Peste tot c 
nccesni însă sâ se intensifice rit
mul la prășit și la combaterea 
dăunătorilor. în deosebi în re
giunile Ploiești. Argeș și Oltenia 
se observă mari atacuri de dău
nători. iar timpul ploios a favo
rizat peste tot dezvoltarea buru
ienilor. Se pretind, astfel, efor
turi în plus. $i tineretul trebuie 
să se afle în primele rînduri ale 
celor ce participă la lucrările de 
sezon. Acum, nu numai fiecare zi, 
ci fiecare oră are o importanță 
deosebită asupra producțiilor. E 
bine să se preia inițiativa cu
noscută în anii precedent! și 
din rîndul tinerilor sâ se forme
ze echipe speciale de intervenții 
pentru efectuarea tratamentului 
împotriva dăunătorilor, pentru 
săparea canalelor de scurgere a 
excesului de apă ce băltește în 
tarlalele cultivate ; nici un tînăr 
să nu rămină în sat in aceste 
momente cînd timpul il cheamă 
la muncă.

Pe colina dobrogeană din Gradina Botanică, un grup de stu
denti din anul ìli — [■'acuitatea de biologie in timpul lucră

rilor practice de fitopaiologie.
Foto: AGERPRES

cu valoare maximă

pentru producție“
Schela de extracție Boldești

(Urmare din pag I)

brigăzile de intervenție pot fi 
folosite cu bune rezultate și la 
reparațiile capitale ale sondelor, 
la probele dc- punere în produc
ție.

Prin aplicarea măsurilor dc 
îmbunătățire a folosirii timpului 
dc lucru, prin perfecționarea 
producției și a muncii, ne anga
jăm, în cinstea celei dc-a XX-a 
aniversări a Republicii, să reali
zăm peste plan 3 400 tone de 
țiței, 10 000 000 mc. de gaze 
utilizabile și 1 000 tone de gazo
lină. o producție globală de 
1 410 000 lei și o producție marfă 
vîndiilă și încasată de 1 523 000 
lei, să sporim productivitatea 
muncii cu 1,05 la sută.

înfăptuirea cu succes a sarci

nilor planului cincinal prin dez
voltarea economiei naționale șl 
ridicarea continuă a bunăstării 
celor ce muncesc depind nemij
locit de aportul fiecărui colectiv 
la sporirea avuției țării. De aceea 
credem că în fiecare schelă, se 
pot lua măsuri care sâ asigure 
folosirea eficientă a timpului de 
lucru.

In numele colectivului Schelei 
de extracție Boldești

Ing. VASILF, ARDELEANU 
director

GH. RIZEA 
secretarul comitetului de partid

ION MIHALCEA 
președintele comitetului 

sindicatului

ION CIUCA 
secretarul comitetului U.T.C.

Uzina metalurgică 
lași

(Urmare din pag. 1)

la locul dc muncă, crearea unei 
opinii de masă împotriva tuHj- 
ror celoi caic încalcă disciplina 
de producție, colectivul Uzinei 
metalurgice din Iași se anga
jează ca. in cinstea celei d< 
XX-a aniversări a 
Republicii noastic, sâ 
peste plan :

:-a 
proclamării 

realizeze

lei la producila— 12 445 000 
globală •

— 12 445 000 
marfă ;

— 2.1 la sută 
muncii;

— 024 400 Ici 
țul de cosi ;

■— 1 550 000 lei la beneficii.

Iei la produc|ia

la productivitatea

economii la pre-

Concursul pronosport 
nr. 18

La etapa din 7 mai 1967 pro
nosticurile sînt oferite dc maes
trul emerit al sportului ion 
X uincscu :

1. Rapid — Steagul Roșu 1
2. Petrolul — Progresul 1
3. C.S.M.S. — Dinamo Buc. x 2
4. Steaua — Univ. Clu.i 1 x
5. „U“ Craiova — Din. Pit. 1
6. Jiul - U.T.A. x 1
7. Poli. Timi. — Farul 1
8. C.F.R. Pașcani —

Siderurgistul 2 x
9. Poiana Cîmpina —

Chimia Suceava 1
10. Ind. Sîrmei C. T. —

C.S.M. Reșița x
11. Juventus — Inter. 2
12. Lazio — Brescia 1
13. Napoli — Florentina x

Debut 1967 pe lacul Herăstrău

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Ce loc ocupă 
educația 
estet că ?

„Locuri care evocă pagini glo
rioase din istoria poporului nos
tru“ Ambele acțiuni, susținute 
de profesori de specialitate și în
soțite de un bogat material intui
tiv, au reținut atenția și intere
sul suteloi de auditori (deși, au
torii nu și-au propus scopuri de 
ordin estetic).

Se știe însă, că organizarea u- 
nor activități plicticoase, formale, 
nu se mai împacă astăzi cu exi
gențele și preferințele sătenilor. 
Cum se asigură, lotuși, mobiliza
rea la conferințele de genul celor 
despre nori și ploaie ? La Bo- 
sanci, după cum ne mărturisea 
directorul Mircea Constantin, s-a 
găsit un procedeu „ingenios“. 
Ele se prezintă înaintea începerii 
filmului. Cu asta, directorul că
minului, ca și conferențiarul res
pectiv. cred că și-au rezolvat 
misiunea Dar oamenii cărora 
ne-am adresat cu ce s-au ales ?

Cu filmul, lucrurile se prezintă 
cam tot așa Toți directorii de 
cămine culturale cu care am dis
cutat, ne-au asigurat că în ma
joritatea cazurilor, filmele sini 
însoțite dc scurte prezentări Jur
nalele de activitate nu înregis
trează. însă, decît cîteva dintre 
aceste ..prezentări“ si acelea pri
lejuite de Festivalul filmului la 
sate Doai la Sakea. profesoara 
Elena Axinte a vorbit cu ocazia

unul matineu pentru elevi, des
pre modul cum trebuie înțeles 
un film. Atît I

Se pot organiza asemenea ac
țiuni în toate căminele culturale? 
Da, dar înainte de toate sînt ne
cesare pasiunea. perseverența, 
priceperea. Contribuția cadrelor 
didactice, a intelectualilor în ge
neral, nu-i încă pe măsura posi
bilităților. La Salcea din 60 de 
cadre didactice, peste 40 fac 
naveta, iar la Boscani din 43, 
doar 13 locuiesc în comună. 
Și atunci ? Totul rămîne pe sea
ma directorului. bibliotecarului și 
cîtorva profesori sau învățători 
mai activi.

*
Ce loc ocupă, deci, educația 

estetică în activitatea căminelor 
culturale ? Am adresat aceeași 
întrebare și secretarului comite
tului orășenesc pentru cultură și 
artă Suceava. Trifan Mâcioară.

— Atenția noastră — ne-a 
spus dînsul — a fost îndreptată 
mai mult spre problemele de 
propagandă științifică, iar din a 
doua jumătate a lunii ianuarie și 
apoi toată luna februarie, pînă 
la alegeri, am insistat pe educația 
cetățenească. In privința educa
ției estetice — mai puțin. Au 
fost aceste acțiuni care au primat 
și apoi nici n-am avut materiale 
In sensul acesta.

Deci, din nou scuze.
O discuție asemănătoare am 

avui și la comitetul regional 
pentru cultură și artă, cu tova
rășul Mtbat Tușciuc, secretarul 
comisiei regionale pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, care ne-a declarat:

— Conform planului de mă
suri pe lunile de iarnă, cămine
lor culturale li s-au indicat două 
cicluri de conferințe: științifice

și agrozootehnice. Fără îndoială 
că în activitatea culturală trebuie 
să intre și educația estetică. Ale
gerea altor expuneri sau confe
rințe a rămas la latitudinea cămi
nelor culturale și comitetelor ra
ionale și orășenești pentru cultu
ră și artă, în funcție de cerințele 
concrete ale satului,

— Dar pe plan regional a fost 
elaborată vreo expunere de felul 
acesta ?

— Nu I Toate conferințele noi 
le primim prin Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

— Comisia regională pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, dispune de un ac
tiv însemnat de intelectuali, spe
cialiști din toate domeniile de 
activitate. Cîți oameni de cultu
ră și artă au fost trimiși la sate 
pentru a se întîlni cu țăranii 
cooperatori și pentru a le vorbi 
despre poezie, teatru, sculptură, 
literatură ?

— S-au organizat asemenea 
întîlniri, dar nu pe teme de ge
nul acestora.

Am consultat și tematica ci
clurilor de conferințe, tematica 
întocmită conform indicațiilor 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. N-am întîlnit nici o 
temă privind educația estetică. 
Așadar, anomalia nu pornește 
numai de la căminul cultural. 
Comitetele pentru cultură și 
artă s-au limitat la recomandă
rile pnmite. s-au conformat aces
tora și nimic mai mult. Fap
tele sesizate reclamă o inter
venție hotărită pentru înlă
turarea acestei situații și Impun 
înlocuirea activităților stereotipe, 
anoste, organizate în mod meca
nic, cu o muncă de concepție, 
interesantă, multilaterală.

Biroul U.T.C. 
în căutarea 

„formulei 
eficienței“

materii, la concursurile de mate
matică, fizică, chimie, limba și 
literatura română, despre orien
tarea profesională. Un singur 
punct al planului, primul, preci
zează : „Sarcina principală care 
ca sta in atenția biroului este, ri
dicarea nivelului la învățătură al 
clasei noastre, hi acest scop ne 
propunem ca uteciștii să obțină 
note peste 6 la toate disciplinele, 
îndeosebi la matematică și fizică, 
să participe cu regularitate la 
toate consultațiile".

Se pare că lucrurile stau așa : 
trebuia făcut un plan de muncă 
...și s-a făcut. Dar includerea 
unei prevederi ca „utectștii să 
obțină note peste 6“ drept de
ziderat al unui colectiv care își 
măsoară rezultatele în note de 8, 
9 și 10 dezvăluie concepția for
malistă a biroului — dovedită 
prin faptul că se acordă mai mul
tă importanță laturii exterioare a 
activității organizației U.T.C. 
(întocmirea planului... ca să fie) 
decît rezultatelor concrete ale a- 
cestei activități. In același timp 
aceasta arată că biroul U.T.C. 
ignoră situația reală, bună, pro- 
punînd în chip straniu un ba
rem de muncă mai mult decît 
mediocru care este cu mult în 
urma posibilităților dovedite ale 
elevilor. Elevilor din clasa a X-a 
A le este desigur cunoscută ma
xima ,.Ad augusta per augusta" 
(Spre rezultate mărețe pe căi în
guste). Planul de muncă nu tre
buie să fie o „arhivă“, un dosar

DIN ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC (IV)

Colectivul nostru este hotărît 
să îndeplinească în mod exem
plar sarcinile de plan și anga
jamentele luate, contribuind la 
sporirea continuă a avuției na
ționale, la înflorirea economiei 
patriei noastre socialiste și ridi
carea nivelului dc trai al celor 
ce muncesc.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolac Ceausescu, că vom 
munci și mai bine pentru ridi
carea la un nivel superior a în
tregii noastre activități econo
mice.

In

Fotbal s-a jucat pentru pri
ma dată in țara noastră în ul
timii ani ai secolului trecut ; 
primele orașe in caie a apărut 
fiind Bucurcștiul și Aradul. în 
Capitală, prin anii 1898 1899. 
fotbalul era practicat sporadic 
de cîteva echipe formate „Ia 
moment", pe maidanul de la 
Bolta Rece care se afla la ..Ca
pul Podului Mpgoșoaia", adică 
în jurul pieții Victoriei de azi. 
Dar apariția efemeră a unor e- 
chipe care jucau destul de rar, 
nu înseamnă că jocul era cu
noscut de mase. Primii ani sînt 
dc anonimat, singurii spectatori 
fiind cei care se plimbau pe 
șosea și care îritîmpIStor găseau 
echipele jucînd. Mario Gebauer 
unul dintre primii notșri jucă
tori, ne redă modul de alcătui
re a echipelor din acea vreme : 
,,Pe atuncea un căpitan, ca să-și 
aleagă echipa pe teren, trebuia 
să promită echipierilor cel pu
țin cîte o friptură și o halbă de 
bere — și dacă echipa ieșea în
vingătoare, un butoi cu bere era 
pus la bătaie... Ca să se adune 
echipa era altă dandana. Un 
birjar, și încă unul de lux. era 
angajat cu ziua ca să treacă pe 
la fiecare echipier și să-1 pof
tească pe teren".

Primele formații organizate 
au fost Olimpia și Colentina, iar 
la Ploiești „United F. C.‘‘ Cîți- 
va ani între ele se dispută 
numai meciuri amicale, iar 
în 1906 se desfășoară o cupă cu 
ocazia unei expoziții la Bucu
rești. în 1909 o echipă turceas
că, în trecere prin tara noas
tră, joacă cu o selecționată a 
Capitalei pe care o învinge la 
scor. Tot în acest an cele 3—4 
echipe existente își crelază un 
for conducător : Asociațiunea 
cluburilor de fotbal. De acum 
în colo se vor organiza compe
tiții anuale dotate cu cupe :

prima cîștigătoare — echipa O- 
limpia. Fotbalul începe să se
răspîndească din ce în ce mai
mult. înființîndu-se echipe la
Oradea. Cluj, Lugoj ctc. în
anul 1912 fotbalul pătrunde și 
în rîndul elevilor, organizîndu- 
se primul campionat școlar în 
Capitală. Peste doi ani. selecțio
nata bucureșteană se deplasea
ză la Constantinopol unde joacă 
cu o selecționată locală cîști- 
gînd cu 1—0. în preajma pri
mului război mondial fotbalul 
era deja cunoscut în toată țara.

Fmm
Bucureștiul avea 8 echipe bine 
consolidate, angrenate în com
petiții. In timpul războiului ac
tivitatea a fost întreruptă, cu 
excepția unor meciuri de fotbal 
redus (miuță), care in anii post
belici a luat o mare amploare. 
Imediat după război o echipă 
selecționată participă in 1919 la 
Jocurile INTERALIATE de la 
Paris, unde datorită lipsei de 
pregătire obține rezultate slabe.

Fotbalul Intern renaște cu re
peziciune astfel că în 1920 în 
București numărăm 26 echi
pe împărțite în trei serii în ca
drul unui campionat local. Tn- 
cepînd din 1921 se organizează 
în aproape toată țara campio

nate districtuale și începe pri
mul campionat național (1921— 
1922) ciștigat de echipa timi
șoreană Chinezul care își va 
menține titlul pină în anul 1927. 
In 1922 consemnăm primul meci 
internațional al echipei Româ
niei care învinge Iugoslavia cu 
2—1. Selecționata noastră parti
cipă pentru prima dată la tur
neul olimpic. în anul 1924 la 
Paris, iar la Campionatul Mon
dial în 1930. în Uruguai.

Pe plan intern fotbalul se 
consolidează din punct de ve
dere organizatoric prin înfiin
țarea Federației de fotbal. în 
1930 și a campionatului divi
zionar, în 1932. Incepînd cu 
anul 1931 se organizează Cupa 
României, competiție ce angre
nează an de an toate echipele 
din țară. Prima ediție a fost 
cîștigată de Liga de Nord, iar 
după reorganizarea ei, în 1933— 
1934. de celebra echipă timișo
reană Ripensia.

După cel de al doilea război 
mondial fotbalul ia o dezvolta
re nemaiîntîlnită în țara noas
tră. Pe lingă echipele de cate
gorie A. B. C. se organizează 
campionatele regionale, raiona
le, orășenești, de juniori, de 
copii etc. Așa cum se știe — 
ziarele au consemnat la timpul 
lor — echipe de club românești 
au obținut victorii de prestigiu 
în fața unor mari echipe din 
străinătate, iar reprezentativa 
noastră a reușit să învingă une
le echipe celebre ca cea a Spa
niei, Portugaliei, Uruguaiului,

numele colectivului Uzinei 
metalurgice Iași

Ing. ION SĂLAJ AN 
director

ION FRONEA 
secretarul comitetului de partid 

N1COLAE IONESCU 
președintele comitetului 

sindicatului
Ml HAI COCEA 

secretarul comitetului U.T.C.

DUMINICA 7 MAI

9.00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ? ; 9,02 : Gim
nastica de dimineață ; 9.10 i
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar ; 10,45 : Emisiune 
pentru sate ; 12,15 : Concert)
simfonic. După-amiază: Trans
misiuni sportive ; 18,30 : Ma
gazin 111 : 19.30 : Telejurnalul 
de seară. 19,45 : Cîntare parti
dului. 
20,00 : 
20.30 : 
nească

Recital de versuri ; 
Documente de piatră ;
Muzică ușoară româ- 

în primă audiție.

înspăimîntător — ci notarea o- 
perativă a unor țeluri precise 
(nu însă obținerea unor note) iz- 
vorite din realitatea clasei. In 
stabilirea unor asemenea țeluri 
uteciștii au nevoie, se vede, de 
sprijinul comitetului U.T.C. al 
liceului, poate și de cel al comite
tului raional al U.T.C. — sprijin 
care să nu se reducă la... instruc
țiuni și indicații.

...Uneori, în adunările generale 
U.T.C. se prezintă referate gre- 
fieristice, care plutesc în genera
lități, fără nici un efort de par
ticularizare. Nu ne referim, fi
rește, la „particularizări“ de ge
nul celei din referatul cu tema 
„Preocupările extrașcolare — re
zultat firesc al lărgirii orizontului 
științific și cultural al elevilor" 
prezentat într-o adunare ge
nerală : „Am putea cita acti
vitatea tov. Lâzârcscu Anca 
Monica, care în timpul liber își 

completează cunoștințele citind lu
crări din literatura națională și u- 
niversală, consultîncl tratate în do
meniul preocupărilor viitoare — 
chimia. Tov. Ciubotarii Mariana, 
Nicolae Silvia, Dulgherii Anca, 
sînt, de asemenea, preocupate dc 
a-șl forma o cultură multilaterală, 
de a se pregăti pentru profesia pe 
care vor s-o exercite în viitor. 
Sînt însă și exemple negative in 
organizația noastră. Astfel, tov. 
Mlhăilescu Dorina șl Scraba Car
men, deși au posibilități, nu dau 
rezultatele scontate, deoarece nu 
reușesc să-șl împartă timpul în 
așa fel îneît să răspundă măcar 
cerințelor școlare”... „Alte măști 
aceeași piesă“. A îmbrăca în 
„haina“ unui referat două sau 
tiei amănunte cunoscute de toți 
elevii clasei înseamnă în reali
tate irosirea timpului acestora, 
înainte de a ne întreba ce ecou 
au referatele în masa utecișlilor 
trebuia să ne întrebăm ce ecou 
au uteciștii în referate. Credem 
că în adunarea generală cu tema 
amintită mai sus altul ar fi fost 
efectul dacă la baza referatului 
stătea o anchetă în rîndul elevi
lor — o anchetă care să aibă în

vedere organizarea timpului li
ber, preocupările privind lectura, 
vizionarea spectacolelor, audierea 
concertelor, vizitarea expozițiilor 
etc., merigîndu-se pînă la a se 
demonstra, în cazurile cele mai 
semnificative, cum se reflectă 
toate acestea în personalitatea e- 
levului.

★
Așadar, în obișnuința biroului 

nu intră sondarea opiniei colecti
vului clasei cu privire la conținu
tul și eficiența acțiunilor desfă
șurate. In ce măsură se poate 
vorbi de această eficiență se 
va înțelege mai bine din ur
mătoarea situație. Discutînd cu 
mai mulți elevi constatăm 
că pentru unii dintre ei vii
toarea profesiune se „ascunde“ 
după semne de întrebare. Elevii 
răspund cu sinceritate : M. Mul- 
țescu — „învăț într-o clasă de 
real, dar îmi dau seama abia a- 
cum că am aplicații pentru do
meniul umanisticii" , D. Dinescu 
— „Încă nu m-am hotărît ce voi 
face după absolvirea liceului" . L. 
Băjenaru — „Sînt mulțumită de 
rezultatele obținute în acest an 
școlar. Mi-a plăcut întotdeauna să 
învăț, să cunosc lucruri noi, să 
dtesc... Nu știu însă ce voi face 
după absolvirea liceului. Nu 
mi-am descoperit încă aptitudi
nile". Sînt afirmații care do
vedesc cît de complexă este 
munca de observare și înțe
legere a elevilor, și indică în ce 
direcții trebuie orientată activi
tatea biroului. Pe secretara bi
roului U.T.C. n-ar trebui să n 
îneînte rezonanța titlurilor unor 
referate și nici să creadă că în 
aceasta eonstă eficiența activită
ții desfășurate în cadrul organi
zației clasei. Comitetul U.T.C. 
al liceului poate interveni 
sprijinindu-i pe uteciștii din clasa 
a X-a A să vadă mai realist ce 
trebuie să discute între ei, iar 
pe membrii biroului să înțeleagă 
că îndeplinirea propriei datorii 
nu înseamnă decît îndeplinirea 
datoriei față dc colegii care i-au 
învestit cu încrederea lor.

Ungaria, Cehoslovacia etc. A- 
supra acestora nu insistăm în- 
trucît sînt încă vii în amintirea 
cititorilor.

Asistent IOAN TODAN 
Institutul de cultură fizică

Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii ; 
22,30 : Telesport. 22,45 : Ritm 
și melodii de muzică ușoară. 
Film muzical (R. D. Germană); 
23,05 : Telejurnalul de noapte.

TEZE 
DE DOCTORAT

Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghju-Dej“, aduce la cu
noștință că în ziua de vineri 
19 mai 1967, în sala F-202 din 
localul institutului din str. 
Polizu nr. 1 va avea loc sus
ținerea publică a unor teze de 
doctorat astfel :

La ora 18.00 teza de docto
rat aparținînd tov. ing. IRINA 
CORNEA, intitulată :

„STUDII ASUPRA RELA
ȚIILOR DINTRE STRUCTU
RA METALELOR Șl ALIA
JELOR ȘI COMPORTAREA 
LOR LA COROZIUNEA E- 
LECTRO-CHIMICĂ“ pentru 
obținerea titlului de doctor in
giner în specialitatea Coro
ziune.

Conducător științific prof. 
dr. docent în științe inginer 
ION ATANASIU, profesor e- 
merit al Republicii Socialiste 
România, de la Institutul poli- 
tehnio „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“.

Referent! științifici oficiali :
— Prof. dr. docent în știin

țe, FLORfCA BARBULESCU, 
de Ia Universitatea Bucu
rești ;

— Prof. dr. inginer GHEOR
GHE FACSKO, de la Institutul 
politehnic din Timișoara ;

Prof. inginer ȘTEFAN MAN-

TEA. de la Institutul politeli 
nic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” 

*
La ora 20: Teza de docto

rat aparținînd tov. ing. STE
RI AN LUNGI), intitulată :

„COMBUSTIBILI NUCLE
ARI VITROCERAM ICI“, pen
tru obținerea titlului științific 
de doctor inginer în specialità 
tea Chimia și tehnologia ma 
terialelor de construcții.

Teza de doctorat a fost în
tocmită în conformitate cu 
prevederile art. 28 din H.C.M. 
Nr. 1558/1965.

Referenti științifici oficiali :
— Prof. dr. docent în știin

țe FLORIN C1ORASCU, mem
bru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste 
România de la Universitatea 
București.

— Prof. dr. docent în știin
țe inginer ȘERBAN SO- 
LACOLU. membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, de la In
stitutul Politehnic „Gheorghe 
Gheorghlu-Dej".

— Conf. dr. ing. ALEXAN
DRU BALABAN membru co
respondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, de la 
Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

Tezele pot fi consultate la 
bilbioteca Institutului.
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ZILNIC

hi bombardamente 
asupra Hanoiului

| Aspect din timpul unei 
demonstrații dc la Paris 
împotriva bombardamente

lor americano asupra
R. D. Vietnam

Fază după fază, numeroasele reprize ale 
partidei dintre negociatorii „rundei Ken- 
nody" s-nu consumat fură ca problemele 
aflate în suspensie să-și găsească o solu
ționare. O ultimă tentativă (intr-adexar ul
tima ?) pentru încheierea unor acorduri ta
rifare. se încearcă. începînd de joi, la Ge
neva.

I.uind startul cu trei ani in urmă, nego
cierile lansate din inițiativa fostului pre
ședinte Kennedy avenu drept scop redu
cerea cu 50’/» a tarifelor vamale. Dificul
tățile ivite pe parcursul îndelungatelor tra
tative nu determinat delegațiile partici
pante (din 51 de țări) sa-și ajusteze con
tinuu pozițiile inițiale intr-o asemenea ma
niera incit în prezent nici chiar cele mai 
optimiste cercuri nu cred că ar mai fi po
sibil altceva docil o diminuare a tarifelor 
de numai 20—25 la sula. Aceasta, bineîn
țeles-. numai in cazul in care se va ajunge 
in cele din urmă la un aranjament. Men
ținerea unor serioase divergențe intre prin
cipalii parteneri (S.U.A., Anglia. Piața co
mună), apropierea dalei fatidice de 30 iu
nie. la care expiră împuternicirile Congre
sului acordate președintelui S.U.A. privind 
aceste tratative, au făcut ca unele dele
gații să exprime serioase îndoieli în legă
tura cu un succes, fie el și parțial. După 
opinia ziarului francez 1.1*’ MONDE „cri
za (tratativelor — n. n.) are la origine in
capacitatea celor doi protagoniști. S.U.A. 
și Piața comună, de a ajunge la un acord 
asupra problemei produselor chimico .și a 
celei referitoare la un aranjament asupra 
cerealelor“. Neînțelegerile în problema 
produselor chimice derivă din faptul că

sistemul American Selling Price este apre
ciat de vcsl-europeni drept o ..bariera co
merciala nelarifară“ care împiedică pene
trația produselor lor pe piața nord-amori- 
cană. Washingtonul invoca motive de or
din procedural in vederea sminarli satis
facerii cererii vesl-eiiropenilor de a aboli

Bătălia

această lege care protejează industria chi
mică americană de concurența străină, in 
ceea ce-i privește pe americani (cărora li 
s-au alăturat Canada și Argentina) ci soli
cită, în special I’icțci comune, să le asi
gure în continuare debușeuri sporite pen
tru cereale pe piața Europei occidentale. 
Din acest punct de vedere, negociatorii

americani doresc o înțelegere numai asu
pra anumitor produse agricole. în timp ce 
Piața comună revendică un acord general 
asupra tuturor produselor agricole. Limi
tarea exporturilor dc cereale spre Piața co
mună (carc-i interesează in cel mni înalt 
grad pe americani) la un procent dc 10 la 
sulă din totalitatea necesităților sale, a 
complicat și mai mult calea spre un acord 
in cadrul „rundei Kennedy".

După „maratonul“ tarifar de luna tre
cută. la capătul unui șir dc convorbiri bi
laterale și multilaterale, după consultări- 
fulgcr la Washington ale șefului delegației 
americane, William Roth, cu președintele 
Johnson. s-a stabilit un nou termen, ter
men limită pentru încheierea unui acord. 
După scadența de la 30 aprilie a fost ho* 
tărîtă o alta, pentru 10 mai.

Comentatorii prezenți la Geneva rela
tează că pe măsură ce se desfășoară fie
care ședință sau întrevedere se constată o 
intensificare a nervozității generale. „Bă
tălia finală a nervilor" cum o denumește 
agenția americană UNI IT’.D PRESS IN
TERNAȚIONAL, a angajat parteneri in
tr-o nouă etapă, pe care mulți o văd a fi 
ultima. O mare parte din observatori în
trevăd posibilitatea ca negocierile să ia 
sfîrșit prin una din următoarele două va
riante : fie un compromis care să realizeze 
o parte a obiectivelor inițiale ale „rundei“, 
fie un eșec total al tratativelor. Cursa con- 
tra-cronometru se apropie în orice caz dc 
punctul final. Ultimele faze se sădesc a fi 
și cele mai dificile.

IO AN TIMOFTE

Relof arile corespondentului Agerpres
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din capitala R. D. Vietnam

1 a 5 mai aviația americană a întreprins noi rai
duri asupra Hanoiului, printr-un atac desfășurat de 
30 de avioane care au bombardat în trei valuri 
timp dc aproximativ 20 de minute. In afară de 
cartierul Gia Lam. au fost lovite și alte cartiere ale 
orașului, situate la numai opt kilometri de centrul 
propriu zis. Printre obiectivele economice vizate se 
află uzina mecanică și fabrici de bunuri de consum. 
Deocamdată, nu este cunoscut numărul victimelor 
și proporțiile distrugerii.

Potrivit primelor informații, 
șapte avioane au fost dobori- 
te, iar mai mulți piloți au fost 
luați prizonieri. Numărul total 
al avioanelor americane dobo- 
rite in Vietnamul de nord de 
la 5 august 1964, se ridică ast
fel la 1856.

Unul din raidurile de vineri 
a avut loc în timp ce cores
pondenții a peste 25 de agen
ții și ziare străine au luat 
parte la conferința de presă 
în legătură cu atacurile recen
te ale aviației americane asu
pra orașului Hanoi. Alarma 
s-a dat exact la orele 16,30, în 
momentul cînd era prezentat 
un film ce înfățișa imagini 
surprinse la scurt timp după 
un bombardament anterior a- 
supra cartierului Gia Lam și 
a unor puncte din suburbiile 
Hanoiului.

Obiectivul raidului la care 
am asistat vineri l-a constituit 
același cartier Gia Lam văzut 
în film, precum și zone dens 
populate din districtele Dong 
Ha. Dong Anh și Than Tri, 
ce aparțin de oraș. După cum 
au fost informați ziariștii, ime
diat după reluarea conferinței 
de presă, mulți pirați ai aeru
lui au fost doborîți.

Președintele Comitetului o- 
rașului pentru anchetarea cri
melor comise de americani in 
Vietnam a înfățișat corespon
denților bucăți, încă fierbinți, 
dintr-un avion prăbușit dea
supra acelui cartier în care 
se află și clubul internațional 
unde se ținea conferința noas
tră de presă. Prăbușirea și 
explodarea aparatului au fost 
de altfel văzute de noi toți 
cei care urmăream lupta ae
riană ce s-a dat deasupra 
Hanoiului. După terminarea 
bombardamenului, trîmbe de 
fum ce acopereau tot cerul din 
partea de sud-est a capitalei 
marcau locul obiectivelor atin
se.

In continuare, la conferința 
de presă au fost prezentate noi 
mărturii grăitoare alp crimelor 
săvârșite de aviația Statelor 
Unite împotriva populației ci
vile în timpul atacurilor din 
ultimul timp. S-a subliniat că 
numai în perioada 24—29 a- 
prilie, deci în decurs de cinci 
zile, au fost lansate asupra 
suburbiilor Hanoiului 176 de 
bombe. S-a relevat că pentru 
prima oară s-au întrebuințat 
împotriva populației Hanoiu
lui bombe cu bile. 52 de bom
be mari, din cîte au fost lan
sate, conțineau peste 30 000 de 
mici bombe cu bile. Numărul 
victimelor s-a ridicat în a- 
ceastă perioadă la 212 morți 
și răniți. In fața participanți- 
lor la conferință au fost aduși 
oameni mutilați de bile. Erau 
învățători, doctori, tinere, ță- 
rănci cu răni ale căror conse
cințe grave vor dăinui toa
tă viața și pe care bombar
damentul i-a surprins la locu
rile lor de muncă în timpul 
lecțiilor și consultațiilor, sau 
pe cîmpurile de legume de 
lingă oraș. Deosebit de impre
sionant a fost momentul cînd 
au fost înfățișate pe viu răni
le copilului Nguyen Giap, 
unul din micii școlari ce au 
putut scăpa în timp ce era 
bombardată școala lor.

ADRIAN IONESCU

• RECENT, a fost semnat la 
Londra un tratat între industria 
poloneză constructoare de ma- 
șini-unelte și concernul britanic 
„Stevely Industries" cu privire 
la colaborarea in domeniul pro
ducției și desfacerii cîtorva ti
puri de mașini-uneltc.

Tratatul prevede printre alte
le, ca firma „Craven" care face 
parte din concernul britanic să 
transmită uzinei poloneze ..Ra- 
famet“ producția cîtorva tipuri 
de mașini-unelte care vor fi li
vrate într-o cantitate corespun
zătoare necesităților celor doi 
parteneri. Tratatul prevede, de 
asemenea, efectuarea în viitor a 
unor lucrări comune polono-bri- 
tanice în legătură cu construc
ția și asimilarea producției unor 
noi tipuri de mașini-unelte ne
cesare celor doi parteneri.

• POLIȚIA vest-germană a 
arestat pe un fost ofițer nazist 
austriac. Herbert Mayer-An- 
dorfer, urmărit de autoritățile 
austriece pentru complicitate la 
asasinarea a 3 000 dc persoane, 
în 1942, la Semlin, în apropiere 
de Belgrad. El va fi extrădat, 
pentru a fi judecat

lui Kotoka, fostul comandant 
șef al armatei ghaneze. Doi din
tre inculpați au fost condam
nați la moarte, iar al treilea la 
închisoare pe un termen de 30 
ani, informează agenția Reuter.

în Austria.

pan-ameri- 
sediul în 

un

O. N. U. :

Dezbaterile 
privind Africa 

de sud-vest
Dezbaterile în problema 

Africii de sud-vest din 
cadrul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au fost aminate vineri 
noaptea, fără să se stabi
lească data viitoarei șe
dințe. In cercurile de la 
Națiunile Unite se consi
dera că sesiunea va fi re
luată la mijlocul săptămî- 
nii viitoare, rămînind ca 
pină atunci delegațiile să 
aibă consultări în vederea 
realizării textului definitiv 
al rezoluției în problema 
Africii de sud-vest. Din 
intervențiile de vineri, s-a 
remarcat poziția reprezen
tantului Cubei, Ricardo A- 
larcon Quzsada, care a su
gerat ca O.N.U. să sprijine 
lupta de eliberare a popu
lației din teritoriul Africii 
de sud-vest.

Arestări
la Pireu

ATENA 6 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, cinci persoane 
au fost arestate la Pireu, sub 
acuzarea că au răspindit ma
nifeste antiguvernamentale.

BUENOS AIRES 6 (Ager-
- Liga argentiniană 
apărarea drepturilor 
a cerut guvernului

preș), 
pentru 
omului
Greciei punerea în libertate a 
lui Manolis Glezos și altor pa- 
trioți greci, arestați în cursul 
loviturii de stat militare. Co
mitetul național al Ligii a a- 
dresat, totodată, un apel po
porului argentinian, chemînd 
la organizarea de acțiuni de 
protest împotriva represiuni
lor din grecia.

s-a impus la 11 aprilie domici
liu forțat, au fost eliberați inter- 
zicîndu-li-se, in același timp, 
accesul în unele regiuni din 
vestul țării, precum și in capi
tala țării, a anunțat vineri Con
siliul Reformei Naționale din 
Sierra Leone.

în cercurile informate din Ba- 
mako, constituie o primă și im
portantă măsură pe calea îmbu
nătățirii situației financiare a 
țării.

• ORGANIZAȚIA 
cană a sănătății cu 
Brazilia a dat publicității 
raport în care se arată că 61 
milioane de oameni din Ameri
ca Latină locuiesc în zone în 
care malaria nu a putut fi încă 
învinsă. Asemenea regiuni în 
care malaria este o maladie 
frecventă continuă să se mai 
afle în Brazilia. Columbia, E- 
cuador, Haiti, Mexic și Nicara
gua.

• IN CAPITALA Kenyel au 
luat sfîrșit lucrările conferinței 
miniștrilor muncii și prevederi
lor sociale din țările Africii. In 
afara unor rezoluții privind pro
bleme sociale și de muncă, spe
cifice continentului african, par- 
ticipanții au adoptat și un do
cument privind situația din 
Rhodesia. In acest document se 
condamnă regimul lui Ian 
Smith, care se bazează pe „ra
sism, injustiție socială și opre
siune“. Se consideră totodată 
că. în ciuda sancțiunilor adop
tate de O.N.U., guvernul lui 
Smith continuă să promoveze o 
politică inumană față de mun
citori și celelalte pături sociale 
africane.

SENTINȚĂ LA ACCRA

• TRIBUNALUL militar din 
Acera a pronunțat vineri noap
tea sentința în procesul intentat 
celor trei ofițeri, acuzați de a 
fi organizat complotul antistatal 
de la 26 aprilie și de a fi res
ponsabili de moartea generalu-

R. P. BULGARIA. — Pe șantierul Uzinei de cauciuc sintetic care se construiește In apro
piere de Burgas se folosesc pe scară largă prefabricatele

Victimele fumatului

Societatea americană pentru cancer a anunțat că fumatul 
ucide anual 300 000 dc persoane și a chemat toate insti
tuțiile medicale și de ocrotire a sănătății să organizeze o 
campanie împotriva țigărilor. Rezoluția adoptată de Consi
liul Național al Societății a chemat „spitalele, clinicile, cen
trele de ocrotire a sănătății, medici si stomatologi să con
tribuie la îndepărtarea automatelor de vindut țigări și să 
descurajeze atit personalul propriu cit și pe pacienți de la 
fumat".

Rezoluția a fost adoptată in urma unei conferințe a So
cietății, ținute la Dallas, în care s-a subliniat rolul fuma
tului ca o cauză a cancerului și a bolilor de inimă.

PARIS 6 — Corespondentul 
agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări a proclamării 
independenței de stat a Româ
niei, 9 mai 1877, la Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Paris a avut loc vineri 
seara o gală de filme oferită 
pentru colonia română din 
Franța. Despre însemnătatea 
proclamării independenței de 

I stat a României a vorbit 
acad. Andrei Oțetea. A urmat 
apoi un cocteil in saloanele 

I ambasadei.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Mexicului, Antonio 
Carrillo Flores, va întreprinde 
la 21 iunie a c. o vizită oficială 
în Anglia și în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, s-a 
anunțat în mod oficial la Ciu- 
dad de Mexico.

Antonio Carrillo Flores 
avea convorbiri cu miniștri 
externe ai celor două țări.

CONTRIBUȚII AMERICANE

„LUNAR ORBITER-4

AMiNAREA ALEGERILOR
LA „CONCORDE" ?

DIN LIBAN

va 
de a• PARLAMENTUL libanez 

hotărit atnînarea cu doi ani 
alegerilor municipale. Acest ră
gaz va fi folosit in vederea ela
borării .și adoptării în parla
ment a legii privind noul statut 
al municipalităților clin Liban.

« CAMERA lunară america
nă „Lunar Orbitcr-4“ lansată 
joi noaptea de la Cape Kenne
dy își continuă drumul spre sa
telitul natural al Pămîntului. 
Vineri la o comandă lansată de 
la Centrul de cercetări spațiale 
din Pasadena (California), tra
iectoria camerei lunare a fost 
corectată cu succes.

„Lunar Orbiter-4*' urmează 
să se înscrie luni pe o orbită în 
jurul Lunii, iar cu cîteva zile 
mai tirziu va începe fotografie
rea suprafeței lunare.

• ALBERT Margal, fost prim- 
ministru în Sierra Leone și 
Siaka Stevens. fost șef al opo
ziției din acest stat, cărora li

Incident
Un incident pe

trecut vineri pe ae
roportul din orașul 
columbian Barran
quilla, în care a fost 
implicată fiica pre
ședintelui Johnson, 
Lynda Bird Johnson, 
și „doi membri ne- 
cunoscuți" ai escor
tei sale, a declanșat 
o furtună politică in 
Columbia. După cum 
relatează ziarele din 
Bogota, ziaristul A- 
mado Blanco și fo
toreporterul Gus- 
tavo Vasquez de la 
ziarul „El Tiempo" 
au fost loviți de în
soțitorii fiicei preșe
dintelui Johnson in

• RICHARD Nixon. fostul 
vicepreședinte al Statelor Uni
te, a plecat vineri spre Lima 
(Peru), prima etapă în cadrul 
unui turneu pe care-1 efectuea
ză într-o serie de capitale lati
no-americane. El a declarat co
respondenților de presă că unul 
din principalele scopuri ale că
lătoriei sale va fi dezbaterea 
problemelor legate de „Alianța 
pentru progres", precum și de 
comerțul S.U.A. cu țările Ame- 
ricii Latine.

• GUVERNUL Republicii 
Mali a anunțat că începînd de 
sîmbătă 6 mai. francul malian 
este devalorizat cu 50 la sută. 
Această măsură, se precizează

la Barranquilla
momentul cînd au 
încercat să se apro
pie de Lynda Bird 
Johnson. Aparatul 
de fotografiat al lui 
Vasquez a fost dis
trus, cei doi alegin- 
du-se cu răni grave.

Ziarul „El Tiem- 
po", care în mod 
obișnuit are vederi 
pro-S.U.A. și repre
zintă Partidul libe
ral de guvernămînt, 
a condamnat com
portarea agenților 
nord-americani, ex- 
tinzîndu-și criticile 
sale asupra guver
nului S.U.A. Un 
membru al congre
sului columbian a

anunțat, de aseme
nea, că acest inci
dent va fi ridicat in 
fa[a parlamentului 
intrucît este vorba 
„de apărarea suve
ranității noastre", 
l'n tribunal din 
Barranquilla a ho
tar ît deschiderea u- 
nei acțiuni judiciare 
împotriva însoțitori
lor fiicei președinte
lui S.U.A.

La Bogota s-a a- 
nunțat că ambasada 
S.U.A. s-a oferit să 
ceară scuze celor 
doi ziariști și să 
plătească contrava
loarea aparatului de 
fotografiat care a 
fost distrus.

Contrabandă 
monetară
Orașul elvețian Zürich are o 

mulțime de bănci și un proverb 
trainic : „Dumnezeu domnește 
in cer, iar banul pe pămint". 
Perceptul, a încetat de multă 
vreme să reflecte „înțelepciu
nea“ bancherilor locali, extin- 
zindu-și sfera de influentă pes
te granițe. Fără a pierde insă le
gătura cu... sursa, adică Zürichul 
și instituțiile sale bancare, care 
oferă mari avantaje celor ce nu 
numai că sînt total convinși de 
atotputernicia banului pe pă- 
mint dar vor să-1 aibă bine și 
sigur depus, chiar dacă altfel 
încalcă legile țării de baștină. 
Și astfel s-au născut contraban
diștii de bani din multe țări ve-

cine Elveției, dar mai ales din 
Italia de unde expertii au calcu
lat că uneori iau calea Confede
rației helvetice, pe canale de ex
patriere clandestine, circa trei 
miliarde lire zilnic. Afară de be
neficiile realizate prin eludarea 
obligațiilor fiscale, depunătorii 
italieni mai au și avantajul sta
bilității francului elvețian, a 
contului cifrat de la băncile hel
vetice care asigură anonimatul 
depozitarului (fie el și evazionist 
fiscal în țara sa), precum și po
sibilitatea de a reexpedia în Ita
lia aceiași bani sub eticheta 
capitalului străin neimpozabil.

Dacă pentru capitaliștii depo
zitari în Elveția e o afacere ex
celentă, nu același lucru se poa
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• ADMINISTRAȚIA Națio
nală pentru Problemele Aero
nauticii și Cercetarea Spațiului 
Cosrìiic (N.A.S.A.) a anunțat 
că la Washington se desfășoa
ră de cîtva timp tratative 
franco-americane la nivel gu
vernamental în legătură cu o 
eventuală cooperare a S.U.A. 
la punerea la punct a avionu
lui supersonic 
„Concorde“.

Doi 
comandanți 

la un... soldat
Porțile cazărmilor luxem

burgheze s-au deschis joia 
trecută pentru ultima oară iu 
fața celor 1 500 dc soldați în 
termen. De vineri 28 aprilie, 
odată cu plecarea ultimului 
contingent de tineri care 
și-au îndeplinit obișnuitul 
stagiu militar de șase luni, 
serviciul militar obligatoriu a 
fost, practic, desființat.

In noiembrie trecut, exact 
în momentul cînd Statele 
Unite au remis partenerilor 
din N.A.T.O. cunoscutul me
morandum prcconizind „dez
voltarea efortului militar", 
partidele politice luxembur
gheze se puneau de acord in 
a cere desființarea serviciului 
militar obligatoriu și, în ge
nere, reducerea la minimum 
a cheltuielilor militare. Par
lamentul a adoptat holăriri 
in acest sens. Serviciul mili
tar obligatoriu, introdus în 
1945. a fost abolit. Se preve
de înființarea unei „unități 
de voluntari" (un batalion 
compus din patru companii 
și numarînd circa 500 de oa
meni).

Apelul lansat pentru în
scrierea la instruire în „uni
tatea de voluntari“ nu a dat, 
deocamdată rezultate. Numă
rul voluntarilor abia a a tir 
152. Pentru instruirea lor. 
funcționează corpul de co
mandă compus din 80 de ofi
țeri și 220 de subofițeri. Așa
dar, în momentul de față 
Luxemburgul are o structură 
militară de incontestabilă o- 
riginalitate : doi comandanți 
pentru fiecare soldat...

E. R.

franco-britanic

In Aden situația se menține 
încordată. In fotografie : 
militari britanici operînd a- 
restări pe străzile orașului 

Aden

te spune despre statul italian, 
frustat masiv de sume impresio
nante. fapt care l-a determinat 
să ia unele măsuri de înăsprire 
a vamei financiare. Legea finan
ciară italiană, creează însă prin 
propriile ei prevederi portițe de 
scăpare a lirei peste graniță : 
oricine poate transfera legal în 
Elveția suma de 550 000 lire. 
Deci, nimic mai ușor decît între- 
prinzind mai multe călătorii să 
se transporte finalmente o sumă 
mare, fără nici o încălcare a 
legii. Guarzii financiari, in spe
cial din regiunea lacului Como, 
au îndatorirea de a observa cu 
atenție pe cei ce repetă prea des 
călătoriile în Elveția și eventual 
de a opera chiar percheziții cor
porale. (Așa s-au confiscat nu
mai în ultimele trei luni 
200 000 000 lire, în bilete de ban
că, sortiți să se îndrepte clan
destin către Elveția). Dar prac
tic vameșii nu pot percheziționa 
pe fiecare individ sau automo
bil care trece granița, fiindcă, 
asemenea măsură poate să in
dispună profund pe mulți turiști 
ai Italiei ceea ce ar duce la pa
ralizarea punctului de frontieră 
respectiv. Specialiștii în proble
mele vamale apreciază că e a- 
proape imposibil să fie oprită 
ieșirea clandestină a valutei din 
tară fără a lovi alte interese de

ordin comercial, turistic ale Ita
liei.

In consecință controlul ceva 
mai sevei- din ultimele luni nu 
operează în fapt decît asupra ce
lor cît se poate de evident sus- 
pecți sau denunțați. De curînd, 
doi frați au încercat să treacă 
în Elveția suma de 54 000 000 
lire folosind un mijloc de trans
port modest și greu suspectabil: 
șaua unei motorete ! Vameșii 
nu-și mai fac nici un fel de ilu
zii ; ei au pe de-a-ntregul con
știința propriei lor neputințe, 
neignorînd faptul că le trec pe 
sub nas un număr amețitor de 
miliarde. Cazul celor doi frați 
contrabandiști de milioane a sus
citat însă un plus de îngrijorare 
din partea autorităților vamale, 
prin posibilitatea existenței u- 
nei organizații specializate 
în transferul valutei. Ope
rație acum facilitată de o ulti
mă acțiune bancară a statului 
italian care a emis o nouă banc
notă de 100 000 lire, in locul fos
tei monete maxime de 10 000 
lire. Deci, cum constata și 
„CORRTERE DELLA SERA“, 
greutatea și volumul pachete
lor de bani, sortite „caselor de 
fier ale Europei“ cu sediul in 
Elveția, vor fi și mai ușor de 
disimulat...

VIORICA TANASESCU


