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Fechi șantierist. M. Dumitru, 
fierar betonist la Grupul 1 dr 
constru cții-mon tai, lucrează
acum pc șantierul de construc
ții de locuințe din cartierul 
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DE CE
RUGINESC

DIN VALEA JIULUI

ALEXANDRU BALGRADEAN 
corespondentu l 

„Scinteti tineretului” 
pentru regiunea Hunedoara

Nu e vorba de 
în valoare de 

mii de lei ; va
se ridică la 70

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5595

în probe tehnologice

(Agerpres)

asigurată de instalațiile de 
distilare primară ale rafină
riei, care au fost modernizate 
și adaptate noului proces de 
fabricație.

Se ia „pulsul” unei noi șarje

ÎN EXPLOATĂRILE MINIERE

MILIOANELE
An de an statul investește 

mari sume de bani pentru extin
derea activității de producție a 
exploatărilor miniere din Valea 
Jiului, pentru dotarea lor cu uti
laje modeme menite să ușureze 
munca oamenilor, să o facă tot 
mai productivă. Numai pentru 
anul în curs aceste fonduri de
pășesc suma de 1S4 milioane Ici.

Eficiența investițiilor n-a fost 
însă cea scontată, pentru că fon
durile alocate n-au fost cheltuite 
întotdeauna cu competență și 
spirit gospodăresc. în decursul 
anilor, la exploatările miniere 
din Valea Jiului, s-a format un 
stoc de utilaje noi-nouțe care 
n-au fost folosite pină acum nici 
măcar un ceas, 
utilaje mărunte 
cîteva sute sau 
loarea acestora 
milioane lei.

Cu ce scop au fost ele cum
părate ? De ce nu sînt folosite ? 
E dificil de dat un răspuns ime
diat. în decursul anilor — mulți 
din cei care le-au comandat au 
plecat de la combinatul carbo
nifer, serviciile au fost reorgani
zate, documentele legate bine și 
puse undeva la arhivă... în aces
te condiții, a căuta vinovatul 
este o treabă identică cu aceea 
a căutării acului în carul cu 
fin.

Vom încerca totuși să depistăm 
cîteva din cauzele care au gene
rat și favorizat actuala situație, 
pentru ca Ministerul Minelor sa 
vadă cum irosesc unitățile sale 
fondurile, pe care acesta le pune 
la dispoziție cu multă dărnicie.

Unele utilaje au fost procurate 
fără să li se cunoască îndeajuns 
modul de funcționare, performan
țele tehnice, fără să fie studiați în 
prealabil factorii care vor putea 
împiedica buna lor funcționare. 
In 1963 au fost aduse din im
port două mașini de extracție 
multicablu, în valoare de 10 mi
lioane lei, care trebuiau mon
tate Ia puțurile auxiliare de la 
mina Dîlja. După ce au fost 
aduse, s-a constatat însă că solul 
n-are rezistența necesară și, în 
consecință, ele nu pot fi folosite. 
Cei ce le-au adus, le-au împa-

chetat resemnați,
lăzi sub „__ ____
odihnesc fără glorie și astăzi. 

• Lipsă de previziune, sau negli
jență ? înclinăm spre a doua al
ternativă, întrucît cazul nu este 
singular. Aceeași nefericită soar
tă a âvut-o un alt utilaj — fil
tru de schimb cationic destinat 
epurării apelor la casa de caza
ne de la mina Petrila. A fost 
adus, dar n-a mai fost montat. 
Făcîndu-se o analiză a apelor de 
alimentare, s-a constatat că nu 
poate fi utilizat decît dacă este 
dublat de un filtru mecanic. 
Bineînțeles că și acesta a fost 
vîrît într-o ladă și apoi părăsit. 
Dacă de Ia început se făcea 
această elementară analiză pu
teau fi comandate deodată amîn- 
două filtrele, înlăturîndu-se ne
plăcuta surpriză pe care a ofe- 
rit-o „Tehnometal“ - București

a căror „acoperire"

(Continuare in pag. a Ill-a)

lin marc complex industrial

PLOIEȘTI. — La Rafinăria 
Ploiești-Sud au început pro
bele tehnologice ale instala
țiilor celui mai mare complex 
din țară de fabricare a uleiu
rilor superioare și a bitumu
lui. Evenimentul consemnează 
terminarea cu 52 de zile mai 
devreme a construcțiilor din 
prima etapă. Modernele in
stalații, construite după pla
nurile întocmite de specialiști 
ai Institutului de proiectări 
pentru industria petrolului din 
Ploiești, vor produce anual 
30 000 tone uleiuri superi
oare și 50 000 tone bitum. 
Materia primă necesară este

SĂRBĂTOAREA 
PRIMĂVERII

Nu deranjați ! „Lecție” de 
la grădiniță...

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

L IGNORAȚI !

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

Așa s-a intitulat spectacolul 
folcloric tradițional al regiunii 
Argeș organizat duminică în 
parcul Argeș din Pitești. Mai 
bine de 10 ore, pe scenă au evo
luat cele mai bune formații fol
clorice din fiecare raion și oraș 
al regiunii. Spectacolul a con
stat în prezentarea celor mai 
autentice echipe de dansuri 
populare, cel mai frumos obicei 
folcloric din fiecare raion, un 
concert de muzică populară ro
mânească din toate zonele re
giunii și întrecerea călușărească 
a 25 de echipe de maturi și 5 
de copii. Sărbătoarea primăverii 
a relevat încă odată bogăția, vi
goarea și frumusețea milenară 
a folclorului argeșan.

VIZITA PREȘEDINTELUI

TEHERAN 15. — Luni di
mineața președintele Consi
liului de 
Socialiste 
Stoica,

Stat al Republicii 
România, Chivu 

. și persoanele care-1 
însoțesc au sosit la Șiraz. Pe 
aeroport au fost întimpinați 
de Bacher Pirniya, guvernato
rul general al provinciei Fars, 
comandantul corpului 3 de ar
mată, general-locolenent Min- 
bașian, primarul (guvernato
rul) Șirazului, Mohamed Pour- 
babai, și de alte personalități 
civile și militare locale.

Străvechi centru al culturii 
și arte: persane, Șirazul — de
numit „Orașul trandafirilor” 
— este renumit pentru frumu
sețea grădinilor sale, pentru 
iscusința locuitorilor săi, ne- 
întrecuți în țesutul covoarelor, 
în prelucrarea artistică a au
rului, argintului și aramei. Azi 
orașul are numeroase con
strucții moderne, cartiere noi 
de locuințe în continuă dez
voltare, o universitate cu 
mai multe facultăți. Șirazul 
este în același timp, un impor
tant centru 
mercial.

Locuitorii 
căldură pe 
pe parcurs se aud aplauze, și 
urări la adresa prieteniei 
româno-iraniene.

industrial și co-

orașului salută cu 
oaspeții români ;

A

Mașinile oficiale se îndreap
tă spre Persepolis, localitate 
Istorică situată la 60 km de 
Șiraz. Pe aceste locuri, vesti
tul rege persan Darius f cel 
Mare (521—485 i.e.n.) a clădit 
un ansamblu de palate monu
mentale. Completat de alți 
regi, ansamblul a servit timp 
de două secole drept reședință 
dinastiei Hașemenide, Perse
polis devenind una din ceie 
mai frumoase așezări din cîte 
a cunoscut antichitatea. Mai 
bine de 2 milenii vestigiile 
marilor palate de la Persepo
lis au fost acoperite de un 
strat gros de nisip, fiind scoa
se la lumină, doar în urma 
săpăturilor arheologice între
prinse începînd din anul 1931.

Oaspeții români sînt con
duși pe scara monumentală 
care duce în incinta marilor 
palate. Sînt vizitate rînd pe 
rind poarta lui Xerxes, rui
nele biblioteci), marile săli 
avînd una, 32 șl cealaltă 100 
de coloane, fiecare constituind 
o adevărată lucrare de artă.

După vizitarea monumente
lor, guvernatorul general al 
Farsulul a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților români.

In cursul după-amiezii, pre-

(Continuare in pag. a IV-a)DE SPREINEREȚE
PE TOATE

LUNGIMILE DE UNDĂ
Sub același titlu de mai sus, paginile ziarului nostru 

consemnau într-o precedentă anchetă interesul și atracția 
de care se bucură emisiunile pentru tineret, transmise la 
radio și televizor. Cu certitudine, succesul lor este asigurat 
de posibilitățile specifice de impresionare și influențare, pe 
care le dețin aceste mijloace ale comunicației de masă : mi

rifica imagine, căreia i se asociază sunetul. Ceea ce se constituia sub semnul îndoielnicu
lui și al întrebării era, doar, măsura în care realizatorii emisiunilor știu să folosească 
aceste atuuri : căci important nu este numai să intuiești problemele și aspectele ce ar in
teresa pc tineri. Esențial este felul cum ie abordezi, cum le diseci. De calitatea formulei 
găsite depinde eficiența oricărei nobile acțiuni pc care vrem să o întreprindem.

Căutînd răspunsuri la întrebarea : cum ne adresăm tineretului în emisiunile destina
te lui prin radio și televizor ? am consemnat mai jos opinii ale tovarășilor Traian Her
seni, șef de secție la Institutul de psihologie al Academiei, scriitorului Radu Cosașu, 
lui Anton Vasilcscu, redactor - - - - - ..................................șef al „Revistei de pedagogie“ și publicistului Adrian Riza.

Traian Herseni: — Ur
măresc de aproape emisiu
nile de tineret de la ra
dio, fiind eu însumi cola
borator la unele din ele. 
Convingerea mea este că 
în acest sector se depun 
eforturi serioase, cu price
pere și tragere de inimă 
dar, firește, ca în toate ac
tivitățile umane, totdeauna 
mai sînt multe de făcut, 
pentru că „binele“ se ce
re depășit de „mai bine“. 
Discuția publică deschisă 
aici este deosebit de folo
sitoare atît Radiotcleviziu- 
nii cît și abonaților ei, cu 
condiția de a se face în 
spirit tovărășesc, pentru o 
informare reciprocă. După 
părerea mea, în organiza
rea emisiunilor în discuție 
există două pericole: 1) 
tentația de a fi pe plac as
cultătorilor cu orice preț și 
mijloace și 2) riscul de a-i 
îndepărta printr-un didac
ticism exagerat. Nu este 
greu de imaginat un pro
gram distractiv și nici unul 
instructiv ; este foarte greu 
însă de întocmit unul care 
să întrunească ambele ca
lități. Greu nu înseamnă în-

pînă acum au corespuns 
acestei cerințe ; din păcate 
însă nu toate sau majorita
tea, tocmai din pricina că
derii în una sau alta din 
tentațiile amintite mai sus.

Adrian Riza: — Am a- 
vut foarte des prilejul să 
mă întîlnesc cu tineri mun
citori, studenți și elevi. Am 
fost de fiecare dată pu
ternic impresionat de imen
sa lor curiozitate, de ma
rea lor dorință de a ști, 
de a se informa, de „lăco
mia“ lor de a afla. Ei vor 
să știe mai mult de cît le 
dă ultima lecție sau ultima 
carte citită, vor să răspun
dă imediat unor probleme, 
pe care omenirea nu le-a 
rezolvat definitiv după cî- 
teva milenii de căutare. 
Cum răspundem noi aces
tei dorinți ? Voi reveni aici 
asupra tentației de didac
ticism ; cred că săvîrșim a- 
desea păcatul de a aprecia 
tineretul „din afară“ și 
deci de a privi dato'ria noa
stră (a artiștilor, scriitori
lor, publiciștilor etc.), față 
de el, ca o operație de ino
culare. Noi avem niște pă
reri juste, pe care vrem să

păreri aproape întotdeauna 
la fel de juste ca și ale 
noastre, reprezentînd rodul 
frămîntărilor lor, al proble
melor reale pe care și le 
pun. Pornirea trebuie să fie, 
după părerea mea aici : 
datoria față de tineret și 
față de sarcina plină 
de responsabilitate a e- 
ducării lui, este să nu-1 dă
dăcim, să nu-1 „muștrulu- 
im“ cu ton de mentor, ci 
să-l ajutăm dîndu-i tot cre
ditul de maturitate nece
sar, să-l ajutăm sugerînd. 
Pentru aceasta trebuie 
în primul rind să-i cu
noaștem problemele rea
le, adevărate din punctul 
lui de vedere. Poate că ar 
trebui să ne gîndim mai 
mult la necesitatea unui e- 
rou ideal, al nostru și al 
timpului nostru, care să 
poată oferi un model pen
tru aici și pentru azi. Am 
lucrat un ciclu de emisiuni 
la radio, pc tema politeții ;

Anchetă realizată de 
ILEANA DINICA

sa imposibil ; dovadă că le „introducem“ în mintea (Continuare
multe din programele de tinerilor dar tinerii au și ei în pag. a Il-a)

Piubrica de „Fapte di
verse” a ziarelor ne semna
lează aproape zilnic întîmplări 
care ar trebui să dea de gîn- 
dit celor ce supraveghează li
niștea publică și să determine 
o atitudine mai fermă din par
tea tuturor, a celor ce repre
zintă opinia publică.

Huliganul, de felul său, 
este un laș, deși în sinea lui 
se crede mai îndrăzneț decit 
„Sfîntul" și „Baronul" luați 
bi un loc. Singur fiind nu 
cutează niciodată a-.și arăta 
„vitejia". Însoțit insă de ciți- 
va amici devine subit curajos, 
obraznic, intr-un cuvînt, hu
ligan.

Te pîndeșie, noaptea, la

Haralamb Zincă

colț de stradă, te cântărește, 
dacă te vede mai solid bate 
frumușel în retragere. Dacă 
insă te-a ghicit mai firav sau 
mai sfios din fire, inima hu
liganului tresaltă de bărbă
ție. Dar nici atunci nu îndrăz
nește să te atace de unul sin
gur, ci in companie, numai 
ușa — de-al dracului — ca 
„petrecerea" să fie mai vese
lă, să aibă după aceea ce 
comenta și lăuda: „Mă, ce 
pumn i-am ars!“

Huliganul întocmai ca și 
lașul, este lipsit de simțul

onoarei. Nu există o catego
risire a lașității, dar dacă prin 
absurd ar exista, huliganismul 
s-ar situa, fără îndoială, un
deva pe treapta cea mai de 
jos. Huliganul devine și mai 
agresiv cînd te zărește la braț 
cu o femeie: Nici de data 
asta nu se ia de tine în în
fruntare dreaptă, ca de la 
bărbat la bărbat, ci trece la 
atac secondat de trei-patru 
amici. Te acostează, te pro
voacă, iți aruncă în față vor
be insultătoare. Femeia devi
ne ținta unor injurii. „Mă, ce

caută nevastă-ta la brațul na
solului ?" întreabă unul din
tre ei. Situația-i mai mult 
decît penibilă. N-ai încotro; 
nu te mai poți stăpîni. Te 
aperi, dar ei sînt trei sau pa
tru. Bineînțeles, dobîndesc o 
victorie clară, la puncte sau 
knoukaut, nu știu exact 
de ce, după care, de 
curajoși ce sînt, dispar în 
bezna nopții.

Da, da, huliganul de felul 
său e un laș. l-am văzut în
tr-o seară, la Sinaia, chipul de 
„wiking“. Casa de cultură 
organizase pentru tinerii a-

(Continuare in pag. a Il-a)
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ZIARULUI NOSTRU

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

Moi construcții 

de locuințe la Oradea
ORADEA — în zona vestică a Oradei a 

început construcția a 6 blocuri noi pentru 
locuințe, care vor avea fiecare 5 pînă la 9 
nivele. Avînd la dispoziție întreaga docu
mentație necesară, constructorii au început 
totodată lucrările la rețelele de apă, canal și 
drumuri. Cu aceasta, noul cartier din zona 
vestică a Oradei a intrat in cea de a doua 
etapă a dezvoltării sale. Pînă acum, aici s-au 
ridicat blocuri care însumează aproape 2 900 
de apartamente.

(Agerpres)
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

REBUTUL
NU SE SPERIE

DE VORBE
GOALE!

Bilanțul economic al activității d-in primul trimes-• 
tru lo Uzina „Rulmentul" din Brașov n-a fost de na
tură sâ ofere satisfacții depline colectivului uzinei, in 
ciuda eforturilor pe care le-a depus. Aspectul negativ 
care eclipsează intr-un fel chiar realizările obținute 
fi care dă multă bătaie de cap muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, este volumul încă ridicat al 
rebuturilor. In anul trecut s-au irosit pe această cale 
circa 20 milioane lei, iar în primul trimestru al aces
tui an. valorile pierdute prin rebut au fost de peste 
5 milioane lei. Din acestea 1 032 000 lei aparțin unei 
singure secții — rectificărilor.

In această secție lucrează mulți tineri. 52 dintre 
ei sînt membri ai organizației U.T.C. Este de la sine 
înțeles că neajunsurile din secție îi privesc și pe ei în 
modul cel mai direct. Tocmai de aceea. în ultima 
adunare, biroul organizației U.T.C. nr. 8 din această 
secție a hotărit să pună in dezbaterea uteciștilor con
tribuția pe care și-o aduc ei la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, sâ stabilească, firește, măsurile corespunză
toare pentru sporirea aportului tinerilor la rezolva
rea problemelor pe care le ridică activitatea secției. 
Uteciștilor li se oferea astfel prilejul să analizeze în 
amănunt partea de vină a fiecăruia la rebutarea ce
lor 166 000 kg de piese — 16 vagoane — să dea la 
iveala, căci asta era cel mai important, cauzele aces-t 
tor rebuturi și să stabilească măsuri eficiente pentru 
înlăturarea lor în viitor.

Nici o altă problemă nu putea fi mai bine venită, 
mai actuală și mai stringentă pentru organizația 
U.T.C. și din acest punct de vedere inifativa birou
lui U.T.C. de a înscrie pe ordinea de zi această temă
— este mai mult decit lăudabilă. Dar numai din 
acest punct de vedere. Fiindcă, mergînd mai depar
te, la realizarea intenției, lucrurile se prezintă cu to
tul altfel. In adunare s-a prezentat un referat întoc
mit de biroul organizației. Un referat inconsistent, 
general și abstract, care le-a spus tinerilor, firește, nu 
pentru prima oară, cit de importantă e lupta împo
triva rebuturilor. Sărăcia referatului, lipsa lui de 
exemple concrete, lipsa lui de combativitate, de evi
dențiere a cauzelor care determină în munca tineri
lor un așa mare procent de rebuturi, a făcut ca și 
discuțiile, al căror punct de plecare trebuie sa-l 
constituie, să fie tot vagi, lipsite de conținut. Au 
luai cuvintul cițiva tineri care, s-au referit 
la mai multe lucruri, numai la problema pusă 
în discuție nu. Chestiunea principală — rebu
turile și cauza persistenței lor în secție, și îndeosebi 
în munca unor tineri, a fost in mod delicat... ocolită. 
Propuneri, măsuri de lichidare a acestei deficiențe
— nici vorbă. Deși organizația nr. 8 obișnuia ca la 
adunări să adopte și măsuri, de data asta și obișnu
ința a fost dată uitării.

Cauze s-ar putea găsi: referatul a fost întocmit 
superficial. La realizarea lui nu și-au adus contribu
ția nici toți membrii biroului și nici alți tineri; la 
sprijinul maiștrilor, al conducerii secției nu s-a ape
lat șt nici tinerii n-au fost ajutați, așa cum era fi
resc, să se pregătească în vederea adunării. Cit des
pre un eventual sprijin de la comitetul U.T.C. pe 
uzină, nu se poate vorbi. A fost multilateral, a fost 
eficient, dar a lipsit cu desăvîrșire. Și rebutul conti
nuă să se mențină ridicat și după adunare. Iar prin
tre cei care-l produc, se află, mai ales, tineri.

lși închipuie cumva biroul U.T.C. și tinerii din 
organizația nr. 8 de la „Rulmentul“, că rebutul poate 
fi speriat cu vorbe goale ? Dacă nu, atunci pe cind 
măsuri eficiente pentru înlăturarea acestei deficiențe 
serioase din activitatea tinerilor din secția rectificări ?

LAL BOMULUS

LA... BIOLOGIE ?

VĂ „PRICEPEȚI

Mozaicul din centrul orașului Suceava.

^CRONICA

IINSIIIM A IMI OPȚIUNI

DESPRE TINEREȚE PE TOATE
LUNGIMILE DE ONDA

De unde o fi- venind, acea
stă expresie „a pune o pilă" ? 
Nu știu și nici nu-mi propun 
sâ dezleg misterul. Cert este 
efi fenomenul „pilei" există și 
că ’devine din ce în ce mai 
enervant. In ce mă privește 
aproape nu e zi tn care să 
nu fiu rugat să pun o pilă. 
O categorie întreagă de oa
meni trăiesc cu iluzia că în 
viață nu se poate răzbi decît 
cu pile. Leneși, incapabili să 
facă un efort, să se zbată pen
tru rezolvarea unei chestiuni 
mai dificile, ei recurg imediat 
la... pilă. Cineva are nevoie de 
un act de undeva. Acel act i 
se eliberează oricum, pentru 
că e dreptul lui. El caută to
tuși să-i pună cineva o pilă, 
ca să fie mai sigur. Dacă s-a 
întîmplat cumva să ai o func
ție cît de cit, toată comu
na sau cartierul natal vine 
să-ți solicite o pilă. Cineva a 
venit odată sâ mă roage să-i 
pun o pilă pentru fiica lui 
care dădea examen la o facul
tate.

— Nu cunosc pe nimeni a- 
colo.

— Nu se poate. Și chiar 
dacă nu cunoști, rogi pe alt
cineva și, dacă vrei, rezolvi.

— Dar de ce vrei să-i pun 
o pilă fetei ? Nu a învățat P

— Cum să nu fi învățat I 
A-nvățat de-a rupt pămîntul. 
In școală a avut numai opt, 
nouă și zece.

— Bine, zic, du-te liniștit 
acasă, că am eu grijă de ea.

Fata a luat examenul fără 
nici o pilă. Tatăl era convins 
însă că a intrat la facultate 
pentru că am intervenit eu. 
Vroia chiar să-mi fie recunos
cător cu ceva. Cind i-am spus 
că n-am făcut nimic n-a vrut 
să mă creadă.

Foarte mulți vor pile pentru 
fleacuri. Alții devin pur și sim
plu maniaci. Toată ziua se o- 
cupă să facă rost de pile. îmi 
amintesc de un coleg de pe 
vremea studenției care, în loc 
să învețe, umbla toată ziua 
după aranjamente. Era chiar 
binevoitor și cu noi, colegii 
lui. „V-am aranjat șl pe voi, 
fiți fără grijă". La examen, 
toată grupa a trecut. El, nu.

Alții îți cer lucruri care țin

...Na ? V* Invltim 
aft vă „lnițlațr* In a- 
crastă știință făctnd 
o vizită Ia Blaj. Ni
mic mai simplu. Por
nești prin oraș. La
stînga e strada Trifo
iului, merffi apoi pe
strada Luoernci, pe a 
Cucului, pe strada 
Prunului, a Gutuiului 
și a Nisipului, a Cio- 
cirllcl etc. șl așa, a- 
Jungi în scurt timp să 
te familiarizezi 
biologia. Și asta 
Blaj ! In orașul 
mit cu citeva zeci 
ani în 
Romă".
oare au trăit 5 
Micu. Gheorghe 
cai și Petru Maior, Tl- 
motci Cipariu și 
Bariț, 
șan șl

An 
numele 
rari și 
purtat. Acum

cu... 
la 

nu
de 

urmă „Mica 
în orașul în 

Samuil 
* Șin-

Gh.
Iacob Murc- 
Avram Iancu. 

purtat străzile 
marilor cărtu- 
patrioți ? Au 

__ strada 
Eminesou se numește 
strada Fagului ; stra
da Avram Iancu e stra
da Nisipului : stra
da Iacob Mureșan 
c strada Școlii ; stra
da Aron Pumnul sc 
numește strada Podu
lui etc.

De ce s-a schimbat 
numele străzilor ? Răs
punsul poate îl pri
mim de la Sfatul 
popular regional.

EUGEN 
MARINESCU 

asist, univ.

Puțin știut azi, și mai 
ales dintre cei tineri, efi 
numele lui G. Ivașcu nu 
poate fi legat numai de 
subtila sa pricepere pu
blicistică și redacțională 
sau de cariera universi
tară din ultimii ani ci de 
o mult mai veche și re
marcabilă prezență în lu
mea literară interbelică.

Cultivînd, la vîrsta ju
venilă, cu o declarată sen
sibilitate, poezia, devo- 
tindu-se apoi unei prezen
țe publicistice cvasicoti- 
diene, întîlnirea cu Ge
orge Călinescu la Jurnalul 
literar (1939) a catalizat 
decisiv definirea unei op
țiuni tranșante căreia i-a 
rămas, fără seismice aba
teri, statornic. Maturizarea 
de sine a lui George Ivaș- 
cu nu poate fi consi
derată în afara influenței 
coercitive a spiritului 
rector al Jurnalului lite
rar. Intuiția seducătoare 
a lui George Călinescu a 
fost fertilă si în cazul pre
vestirii acestui destin : 
„Cine a redactat un jur
nal literar știe ce grea e 
această muncă în latura 
intelectuală. Aici golurile 
nu se umplu cu tăieturi. 
Redactorul trebuie să fie 

_pe rind exponentul tutu
ror genurilor literare. Cu 
un spirit primitor de nou

tate, cu o , conștiință a- 
dîncă a literaturii contem
porane, cu; un stjl clar, 
lesne adaptat la materie, 
cu o promptitudine de jur- 
nalist, cu o erudiție de 
profesor (căci e profesor) 
G. Iyașcu te uimește prin 
justețea cu cârc Se adap
tează problemelor redac
ționale cele mai complexe. 
Știe tot, și poate răspun
de la orice misiune inte
lectuală într-un mod su
perior și cu o vibrație su
fletească extraordinară. 
Poate că G. Ivașcu va face 
critică, literatură sau eru
diție. Dacă nu le va face 
pe acestea va fi un jurna
list în sensul superior, 
creator al cuvîntnlvi, un 
animator de idei..." (Doi 
tineri J. I. nr. 7). Masiva 
culegere de articole și 
studii. Confruntări lite
rare este' demonstrativă și 
astfel.

Aditiunea de 'erudiție a 
tînărului secretar de re
dacție călinescian n-a a- 
tins cu nimic spiritul său 
civic. In publicația de 
stînga Manifest (1935) a- 
cesta semna articole inci
sive circumscrise rezistenței 
scriitorilor noștri de stînga 
în fața amenințătoarei tu
mori fasciste, mărturisin- 
du-și o atitudine tran
șantă — și nevoia orga
nică pentru aceasta va fi 
o constantă a activității 
sale publicistice.

Mișcîndu-se lejer în 
largi spații literare, cu a- 
petiție pentru cuprinde
rea sintetică, definitorie, 
repudiind structural zăga
zul disocierilor oțioase, 
George Ivașcu a scris și 
pagini demne de autori-

dan Rlaga (La curțile do-
.....  :cr) sau re
al artico- contele ediții la opera lui 
obiectiv.... Nicolae Fllfmon șl Lu-
n exact cian Bîaga, însoțite de
alcătuit pertinente studii și de un 

_  ___ Coșbuc: * ‘ J 1 
„Spre deosebire însă de 
Coga și Iosif, Coșbuc n-a. 
lax.if loc între manifestă
rile lui literare acelei psi
hologii dc dezrădăcinat și 
de atitudine antisodomică, 
specifică multor ardeleni 
transplantați în București 
ale cărui ziduri li se pă
reau și inospitaliere și 
mustrătoare. Fără izbuc
niri revoluționare decît în 
cîțeva poezii, printre care 
celebra „Noi vrem pă-

- -mint!'- Coșbuc a putut fi, 
totuși numit „poetul ță
rănimii" tocmai prin aceea 
că, necîntînd satul și, ță
ranul programatic, a cre
at o poezie dc seninătate 
clasică, în care nu e nimic 
circumstanțial, ci totul de 
suflu etern și universal 
(...) E tot așa de adevărat 
că lui Coșbuc îi lipsea 
temperamentul vulcanic al 
lui Goga „cîntărețul pati
milor noastre" după cum 
nu era nici măcinat de ti
miditatea structurală a lui 
Iosif, care-și căuta rcazino 
privind nostalgic înapoi, 
spre saț“. Tot aici, pot fi 
citate; circumscrierile exac
te, preluate apoi de alții 

i pînă la a le face loc co
mun, din paginile dedi- 

i cate lui Anton Pann (Vre
mea 1944), Ion Creangă 
(Semnificația operei, In- 

, semnări ieșene 1937), C.
Dobrogeanu Gherea (E- 

, vocare în 1935, Gîndul 
i vremii), Tudor Arghezi 

(Horele J. I. 1939), Lu-

ț$tea criticului sau istori- —— —c- . 
fului, literar profesionali- rului f, 1.^ 1939) 
zaț. E cazul aici 
lului Liricul .
(Timpul 1941) un exact cian Blaga, 
----critic <portret cri ti 
lui George aparat critio dovedindu-1 

pe autor un editor pa
sionat Filolog prin edu
cație universitară (să a- 
mintlm. recenziile avizate 
la Cănile, populare în 
literatura românească de 
N. Cartojan J. 1. nr. 6. și 
Istoria limbii române de 
Al. Rosetti, J. I. nr. 1), G. 
Ivașcu are și voluptatea 
lecturii textului sau auto
rului de notorietate, azi 
aproape uitat, a unui 
Gh. Asachi sau C. Facca. 
O ancorare mai serioasă 
printre opusurile supuse 
examenului critic l-ar con
sacra definitiv criticii sau 
istoriei literare. O aseme
nea duplicitate jurnalistică 
infuzată conștient unei vo
cații critice, indiscutabile, 
frizează uneori critica hi
bridă prin montajul jurna
listic încropit sau articolul 
cultura! dovedind ori o re
zistență înjumătățită, la 
tentațiile oarccarei prezen
țe. ori o inhibiție nedivul
gată. Dar peste tot se sim
te siguranța largii infor
mări, gustul rafinat și ade
rența la noutatea literară. 
Căci ceea ce particulari
zează prezența lui George 
Ivașcu, chiar și-n paginile 
erodate de barajul cenzu- 

1 rii sale, este atitudinea 
fermă, nedezmințită a u- 
nui neistovit animator de 

I idei și de bun simț critic.

V. ARACHELIAN

de ION BĂIEȘU

de domeniul absurdului. Cu 
cițiva ani in urmă am primit 
telefon de la o foarte veche 
cunoștință, pe care o uitasem 
de mult și care mă ruga să-i 
pun o pilă la... pompele fu
nebre ca să poată obține o 
mașină cu care să transporte 
un mort în provincie.

— Dar dacă te duci și so
liciți singur mașina nu ți se 
dă P

— Nu știu P că n-am între
bat.

Evident, din rîndul acelor 
naivi care cred în puterea pilei 
orbește, ca într-o putere su-

urmă îi lua banii. Dacă băia
tul sau fata reușea, șmecherul 
rămînea cu banii. Dacă nu 
reușea, îi dădea înapoi. 
„Domnule, dacă n-ai reușit, 
îți dau banii înapoi, eu sînt 
om cinstit. Sau, eventual îi 
lași la mine și te ajut anul vii
tor. cînd vii ceva mai pregă
tit“.

Eu am pus mîna pe el în 
urma unei sesizări venite la 
redacție. M-am dat drept can
didat, i-am cerut să mă ia sub 
protecția lui, am ajuns într-un 
restaurant unde trebuia să-i 
plasez banii, după care i-am

pranațurală, făcătoare de mi
nuni, iși recrutează excrocii 
clienții. Ani cunoscut și eu un 
astfel de excroc, am -avut 
chiar-fericirea să stau de vor
bă cu el. Individul era bine
cunoscut în anumite cercuri, 
unde.se prezenta cînd doctor, 
cînd profesor, cînd regizor, 
sau chiar cu toate titlurile 
deodată. Vara și toamna, cînd 
aveau loc examenele, individul 
umbla cu o întreagă haită de 
protejați după el. Toți vroiau 
să intre la facultăți. Excrocul 
lucra la sigur. El sfătuia pe 
fiecare candidat să învețe bi
ne. „Domnule, dacă nu știi, 
n-am ce-ți face. Învață". Pe

spus cine sînt. A încremenit 
puțin, pe urmă și-a revenit.

— Și ce ai de gînd P m-a 
întrebat.

— Să scriu despre dum
neata.

— Adică să mă demaști.
— Exact.
— Dar de ce, domnule, 

ce ai cu mine ? Eu fac un lu
cru pozitiv.

M-am uitat la el lung. Era 
convins de ce spunea. Era 
convins că face o faptă pozi
tivă.

— Păi știi de ce ? Pentru 
că oamenii cred în mine. Cred 
că eu le-am aranjat figura și 
atunci nu mai au emoții.

— Bine, am zis, dar nu în

seamnă că pentru alungarea 
emoțiilor să le iei banii.

— Păi de ce nu P Uite, 
să-ți spun cazul meu. Am fost 
și eu student un an. Am intrat 
cu pilă, pe urmă m-am lăsat. 
Și știu că atunci cînd am dat 
examen mă uitam la individul 
cu pila ca la un Dumnezeu. 
Domnule, ce înseamnă pila în 
viața omului, habar n-ai dum
neata I li faci un serviciu unui 
amic, îți face și el un serviciu, 
adică îți pune o pilă la un 
alt amic, cu ocazia aceea tu 
cunoști amicul lui, îl servești 
și tu, altădată el îți pune o 
pilă la alt amic de-al lui sau 
la o rudă de-a lui și așa a- 
jungide cunoști o jumătate de 
oraș. Eu nu pot să trăiesc 
fără pile. Eu și cînd mă duc 
la restaurant, mă duc acolo 
unde-l cunosc pe responsa
bil, mă servește ca pe un 
rege, pentru că și eu i-am 
pus odată o pilă la un den
tist ca să-i scoată o măsea. 
Pe el tot atîta l-a durut, dar 
i-a rămas impresia că dentis
tul a avut mai multă grijă 
față de el. Oriunde te duci, 
du-te cu o pilă. Dacă persoana 
nu poate vorbi direct, ia o scri- 
sorică de recomandație. Afli 
de un post frumos P Fă re
pede rost de-o pilă, pentru 
că dacă nu ai pilă îl ia unul 
care e mai pregătit ca tine. 
Ascultă ce-ți spun eu, că te 
învăț de bine. Nu te ridica 
împotriva pilelor, că gre
șești. Nu scrie împotriva mea, 
nu mă demasca pentru că 
nu se știe cînd ai nevoie de 
mine și cînd te scot din în
curcătură. Ce zici, rămînem 
prieteni P

— Nu, i-am zis, nu ține. 
Mîine ia ziarul, ca să te vezi.

A doua zi, într-adevăr, i-am 
distrus „cariera". Toată lu
mea, inclusiv organele judi
ciare, aflaseră că doctorul, 
profesorul și regizorul era un 
excroc ^oarecare. Mi-a dat un 
telefon. Era extrem de ner
vos.

— Măi, frate, ție nu ți-a 
pus nimeni o pilă niciodată P

— Nu, i-am răspuns.
— Atunci cum de-ai ajuns 

scriitor P

înainte cLe dpùsùl' soarelui

Simpozion teatral
PITEȘTI (de la corespondentul nostru)
La Teatrul „Al. Davila" din Pitești a a- 

vut loc în avanpremiera piesei „Sfîntu Mi
tică Blajinuu- o-întîlnire a publicului cu 
Aurel Baranga, autorul piesei, cu Radu 
Popescu, cronicar teatral, și cn regizorul... 
piesei Nae Cozniescu-după care s-alprezen--— 
tat primul act al-piesei! : 1. i / :

(Urmare din pag. I) 

cele mai interesante și e- 
courile cele mai largi le-au 
avut cele in care temele a- 
tinse răspundeau unor pre
ocupări reale și în care a- 
doptînd forma dialogului, 
cu un preopinent „nelămu
rit“ și care accepta mai 
greu punctul de ascultător 
participant, îl făceam par
te activă într-o discuție de 
principiu. Același spirit, mi 
se pare, a asigurat și suc
cesul mare de public al e- 
misiunilor despre polițele 
din cadrul „Magazinului 
111“ al televiziunii. Dar 
aici, după părerea mea gre
șeala mare vine mai ales 
din faptul că discuția s-a 
purtat pe niște teme de un 
nivel și o însemnătate 
practica minimă : este și a- 
ceasta o formă de a dis
cuta pe alături, neintere- 
sant. După un timp s-a 
renunțat cu totul la această 
rubrică, fără vreo justifi
care.

Radu Cosașu : — Emi

siunile pentru tineret ale 
Televiziunii pe lingă fap
tul că sînt puține, păcă
tuiesc mai grav prin lipsa 
de naturalețe, de fantezie 
și îndrăzneală creatoare. In 
locul dialogului pasionat, 
așa cum amintea tovară
șul Adrian Riza, sau al in
vestigației acute avem în 
fața ochilor oameni tineri, 
care par a citi articole mai 
lungi sau mai scurte, ne
reușind să stabilească acel 
fluid de gîndire, fără de 
care orice emisiune de te
leviziune e moartă. „Eroii“ 
se exprimă îndeobște în 
fraze stereotipe, căutînd 
parcă înadins să evite ori
ce accent personal. Ei par 
mai degrabă „personaje“ 
ale unui publicist neinspi
rat. Lipsesc atît probleme
le ascuțite și controversate, 
problemele noi ale tinere
tului, cit și formele atrăgă
toare. inedite, ingenioase 
care să capteze interesul 
spectatorului. ..Clubul tine
reții" — emisiune cu cer
te succese altădată — cu-

mulează acum locuri comu
ne și zel didacticist în nu
mele unui „educativism", 
fie-mi iertată expresia, plic
ticos. Or, nu-i de ajuns să 
fii plicticos pentru a face 
operă necesară de educa
ție, după cum nu-i sufi
cient să fi superficial ca 
să amuzi.

Anton Vasilescu : — Ră- 
mînînd la această idee ne 
întrebăm : de ce ? Căutînd 
să pună în valoare atracția 
tinerilor fată de dezbaterea 
problemelor majore de e- 
ducație. de .comportare și 
conduita morat£cetjțețreaș: 
că, se Organizează în emb 
siunile pentru tineret dis
cuții- confruntări de opinii 
etc. Realizarea practică a

mare a unor opinii veridi
ce pentru fiecare, se așea
ză uneori un dialog con
vențional la care 
torii" dovedesc că și-au 
însușit temeinic rolurile, 
cunosc intrările la cel mai 
discret semn al regizoru
lui. Alteori, tinerii ascultă 
cuminți sau repetă dove
dind inteligență și memo
rie, normele și sfaturile e- 
nunțate de adulții cu ex
periență prezenți și dătă- 
torf.de ton în discuție. Ast
fel de discuții minate, de 
glacialitatea didacticismu- 

Jui, despre norme și catego
rii-etice. estetice sau juri
dice nu găsesc răsunetul 
întreg în inimile tineri
lor,'nu-i lasă să se convin-

„ac-

lor, însă, Jasă de dorit^i-y -gă de necesitatea adevăru- 
din această caQză atenuea
ză seriozitatea cu care tre
buie privite problemele 
puse în discuție. Totul se 
desfășoară „ca la teatru“. 
Tn locul unor înfruntări 
sincere de păreri, de afir-

rilor emise. Pornit spre 
dezbatere, spre căutare și 
înfruntare, tînărul, mai ales 
adolescentul, dorește să ac
ționeze cu posibilitățile lui 
intelectuale. Revin aci asu
pra aceluiași credit de ma-

turitate pe care trebuie 
să-1 acordăm tînărului ; el 
ține să treacă prin filtrul 
minții sale toate acele fap
te cunoscute sau necunos
cute, să le stăpînească te
meinic și liber. Cum poate 
ajunge aci ? Punîndu-i 
probleme la care să se 
gîndească și să răspundă 
poate mai puțin exact, u- 
neori cu greșeli, dar veri
dic. După părerea mea, e- 
misiunile de tineret aduc 
pe tapet, deodată, idei 
foarte multe și pe scenă, 
la fel, de multe personaje. 
Această avalanșă de idei 
și persoane care trebuie să 
le analizeze, împiedică de 
fapt o dezbatere aprofun
dată. Terorizați de timp, 
ideile și oamenii chemați 
în studio imprimă un ritm 
alert emisiunii, lăsînd ne 
rezolvate problemele. Idei 
le sînt vîntnrate asemenea 
unui buchet de flori care-J 
trecut din mînă în mînă 
pentru a fi mirosit, dar 
nimeni nu reușește să-i 
simtă cu adevărat par

fumul îmbietor. Așa s-a 
întîmplat cu emisiunea 
televizată, despre simțul 
răspunderii ; același lucru 
cu noua emisiune 
„Ce ai făcut pînă la 25 
de ani Ideea ultimei e- 
misiuni este generoasă dar 
redactorii și în general rea
lizatorii ei trebuie să mai 
gîndească, să mai caute 
alte forme de abordare.

CE PROPUNEM ?
Adrian Riza : — Cred că 

trebuie înțeleasă o chestiu
ne de principiu, de meto
dă. A enumera probleme, 
a pildui „n“ exemple, a 
asculta destăinuiri din ex
periența altora etc. fără a 
explica resortul logic al lor 
înseamnă a pleca de la fal
se probleme. Să facem să 
se înțeleagă ceea ce este 
necesar, și de ce este ne
cesar a se acționa într-un 
fel sau altul, într-o anumi
tă situație.

Traian Herseni: — Fă
ră a pierde contactul cu 
realitatea trebuie să se dis-

cute pe larg nu numai ca
zuistic (vezi emisiunea 
„Ce-ai făcut pînă la 25 de 
ani" ?) dar și principial în 
lumina unei filozofii a vie
ții. Dacă unele din proble
mele tinerilor sînt faîse, rău 
concepute, sau rău puse, 
insolubile, să se arate des
chis în ce constă viciul lor. 
Cred, de asemenea, că 
este tot atît de important 
să se discute cu tinerii și 
problemele care nu-i fră- 
mîntă, cărora nu le dau 
atenția cuvenită, dar care 
sînt de însemnătate vitală 
pentru ei.

Radu Cosașu : — Ar tre
bui schimbată concepția 
despre „educativ" în viziu
nea unora dintre realizatori. 
„Educativul" să nu se mai 
aprecieze după cantitatea 
de adevăr dat de-a gata în 
forme prestabilite ; să se 
treacă la o educație senti
mentală, dinamică, activă, 
solicitînd cît mai mult gîn- 
direa Trebuie să punem 
tînărul pe gînduri, cum se 
spune, și nu la colț, pe coji

de nuci, făcîndu-i cu de
getul, ca unui școlar ce nu 
știe lecția...

Să se promoveze după 
exemplul presei.. coGdiene 
ancheta, ancheta gravă (nu 
idilică, apoasă, călduță), să 
se ceară părerile auditori
lor și telespectatorilor ; și 
să fie făcute cunoscute 
prin emisiuni, să fie con
fruntate între ele, întreți- 
nîndu-se astfel un serios 
și autentic climat de discu
ție. Aceste păreri vor veni 
cu sutele. „Clubul tinere
ții“ are experiență în acest 
domeniu, experiență, dar și 
dosare voluminoase...

Ar trebui ca emisiunile 
pentru tineret să aparțină 
unei echipe de realizatori 
— stabilă, inspirată, bu
nă cunoscătoare a tineretu
lui, a felului lui de a gîn- 
di și a se exprima ; repor
teri care să știe cum să a- 
bordeze un tînăr fără cris
pări, fără stîngăcii, cu ima
ginație, evitînd pedagogis
mul nesuferit sau patema- 
lismul artificial; regizori

cu personalitate, cu idei 
dramatice, capabili să gă
sească acele formule de 
„direct“ spontane, fasci
nante, ucigînd trucajul--și 
•„regra“, sugrumînd retori
ca și fandoseala (sugestia 
merită reținută și împlini
tă cît mai ciirînd, la ora 
actuală neexistînd un regi
zor care să se ocupe, în 
special sau poate exclusiv 
numai de problemele e- 
misiunilor de tineret ; toc
mai din această cauză am 
fost nevoiți să renunțăm la 
prezența lui în această dis
cuție). Iar în final, nu 
pentru că ar fi neapărat 
necesară o concluzie gene
roasă ci pentru că acesta 
este spiritul devenirilor, ci 
pentru că spre asemenea 
lucruri tinde Televiziunea, 
sînt sigur că emisiunile 
pentru tineret, care în 
ultimul timp s-au și în
mulțit ca număr (și a- 
ceastă înmulțire este in
discutabil un cîștig), vor 
căpăta un ton nou și o 
audiență calitativ sporită.

Nu-I 
ignorați!
(Urmare din pag, I)

flați la odihnă o serată. Se 
dansa ; ambianța era plăcută, 
civilizată. Și dintr-o dată, a 
apărut dumnealui (nu singur) 
cu mutra sa impertinentă. A 
cercetat cu un aer de „Sfînt" 
perechile de dansatori. A 
zîmbit șmecherește — ochise, 
în sfîrșit, fata pe care voia 
„s-o danseze". N-a mai aștep
tat ca orchestra să-și încheie 
tango-ul, s-a repezit s-o smul
gă din brațele partenerului. 
Tînăra l-a refuzat politicos. 
Huliganului însă îi repugnă 
limbajul politeții. Jignit în 
amorul propriu, i-a ars fetei, 
cu vtrful pantofului, o lovi
tură în fluierul piciorului. A- 
poi, s-a depărtat de ea bine 
dispus, ca și cînd nimic nu 
s-ar fi întîmplat. Desigur, 
lucrurile nu s-au terminat 
aici. „Îndrăznețul" huligan a 
dispărut de îndată ce a sim
țit că tinerii din jur n-au ră
mas indiferenți la fapta sa.

Huliganii mai mărunței au 
mai întotdeauna în fruntea 
lor un șef, un soi de buliba
șă, pe care, printre altele, îl 
învestesc și cu o poreclă: 
„Nababul" sau „Tarzan" sau 
„Magnificul". Huliganul-șef 
este de fapt un parazit care 
trăiește din contribuția huli- 
ganilor-mărunți. Cît e ziulica 
de mare, „Tarzan" vegetează 
prin bodegi sau baruri încon
jurat de mai multe „Lollobri- 
gide" Asta-i, de fapt, menirea 
lui de „șef": să tăifăsuiască 
și să născocească „planuri de 
distracții" pentru huligănașii 
în subordine... Un asemenea 
„Tarzan" a pus la cale, într-o 
noapte, un viol conform sche
mei din „Rocco“.

Un asemenea grup de lepă
dături puși pe fapte mari a 

-atacat la drumul-mater cu sti- 
- iin microbuz. ’ ^Huliganii 
.au. 'JzliiHitF.săL.opfeascâ ■ moși- 

ln- 
~timplătnr, dtn microbuz au 
coborît sportivii lotului națio
nal de box. Nu-i greu de ghi
cit cum s-a terminat neaștep
tata tigaia" - de pe șoseaua 
București-Siiagov. Dar de 
cile. ori.se îniîmplă așa?

Intr-una din zile, în trolei
buzul 82, trei inși, refuzînd să 
scoată bilete de călătorie, au 
început a se lega de taxatoa
re, insultînd-o. Cîțiva călă
tori au încercat să-i pună la 
punct, dar n-au izbutit. A- 
tunci, șoferul, tot o femeie, 
a oprit troleibuzul și s-a por
nit în căutarea unor reprezen
tanți ai ordinei publice Cău
tările, pe traseul acela, au 
fost zadarnice...

Dar era nevoie ca să se cau
te un apărător al ordinei pu
blice cînd în autobuz erau 
numeroși pasageri care au da
toria de a se investi perma
nent- cu o atare îndatorire ?

Tip rar, din ce în ce mai 
rar, huliganul — a cărui la
șitate este proverbială — se 
cere admonestat ferm șl iără 
comentarii de prisos, 
nuanțări. Eticheta, nuniei_^ 
lui obligă la aceasta I

unde.se
torf.de
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VIZITÎND EXPOZIȚIA „MĂRTURII DESPRE LUPTA 

POPORULUI NOSTRU PENTRU INDEPENDENȚA NAȚIONALĂ

La Curtea veche (din strada 
Urarws) ctitorie voievodală; din 
1864 Arhivele Statului — o „me
morie“ a poporului prefigurată 
în documente, pecrfi și hrisoave 
1 izifăm Itnpreuni cu o grupă dc 
studenți ai Facultății de drept 
expoziția tematică: .,Mărturii
despre lupta poporului pentru 
independența națională".

★
Scrutăm cu privirea hrisoa

vele de sub sticla panourilor a- 
burită de suflarea noastră și în
cercăm să le aflăm .înțelesurile. 
Independența națională. eveni
ment petrecut acum 90 de ani. 
Cîte secole de luptă au trecut 
pină am ajuns la desăvîrșirea lui? 
Primele documente indică pri
mii pași spre independență. Tis- 
mana. 1406 ..Io Mircea voievod, 
de sine stăpîniior... domn pină 
la marea cea mare...“ De la un I 
panou la altul străbăteam un 
lung drum în istorie, un lung 
drum de lupte, luminat la răs
cruce dc chipurile lui Basarab I 
și Bogdan. Mircea și Alexandru, 
Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, 
apoi Horia, Tudor, Bălcescu, 
Ioan Cuza... „Unitatea națională 
fu visarea iubită a voievozilor 
noștri cei viteji a tuturor băr
baților noștri... Pentru dînsa ei 
trăiră. munciră, suferiră și mu
riră. Pentru dînsa Mircea cel 
Bătrin și Ștefan cel Mare se 
luptară toată viața, Mihai cel Vi
teaz moare ucis pe cîmpul dc la 
Turda. Șerban Cantacuzino bea 
otravă. Horia moarte cumplită pe 
roata sufari" scria N. Bălcescu 
cel care înețiși- va împlini ace
lași destin. -

ln secolul XIX s-au petrecut 
două mari evenimente pentru 
poporul nostru : Unitatea națio
nală și independența națională, . 
ambele idealuri și părți compo- j 
nente ale Revoluției, de la 1848.

Tot grupul, ne arînduim în 1 
jurul panourilor care înfățișează 
evenimente pefrectite la 15 iunie 
1848 în Cîmpia de la Islaz. 
Pe o pernă de mătase ce 
a fost purtată prin mulțime este 
scrisă întreaga proclamație. Punc
tul unul, necesar ca soarele și 
apa, cuprindea: „Independența 
administrativă și legislativă po
porului român pe temeiul tracta
telor lui Mircea și Vlad V. și ne
amestecul al niciunei puteri din 
afară...“

nrghe“, „pentru eroismul dove
dit la 27 august“...

La 12—24 august, Kogălni- 
ccanu, ministru dc externe, 
primește o telegramă de la Ca
binetul Țârului prin care a anun
țat că s-au trimis 25 000 medalii 
pentru trupele române care au 
„cooperat“ cu armata rusă.

Din toate țările Europei 
primesc telegrame de simpatie 
și adeziune la lupta pentru eli
berare a românilor.

La 14 decembrie din Belgrad 
— prințul Milan Obrenovici al 
Serbiei telegrafia Ia Pârodin că 
Serbia a declarată război Tur
ciei în același scop pentru care 
luptă viteaza armată română :

„Sînt fericit și mândru dc a 
vedea cele două popoare 
noastre întotdeauna prietene,

se

ia parte împreună la aceeași 
luptă".

Ajungem la ultimele panouri 
rare cuprind tratatele ce con
sfințesc dreptul României la In
dependentă.... Undeva, pe un fun
dal al expoziției, fragmente din 
discursul lui Kogălniceanu : — 
..Așadar trebuie să dovedim că, 
dacă voim să fim o națiune li
beră și independentă, nu este 
pentru ca să neliniștim pe veci
nii noștri, nu este pentru ca să 
fim un popor de îngrijiri pentru 
dânșii., din contră, și încă mai 
mult decît pînă acum, să arătăm 
că sintem o națiune hotărâtă să 
ne ocupăm de noi, să ne ocu
păm de dezvoltarea ei".

ION MARCOVICI

C r R. ¥

Școala tehnică de arhitectură și sistematizarea orașelor, 
în prezent, cursurile școlii sint frecventate de 1 325 elevi, ab
solvenți de liceu. în fotografie cîțiva din viitorii absolvenți 

de anul acesta, pregătind proiectul de diplomă

0 nouă magistrală 
Eforie Nord - 

Eforie Sud

„OAMENI
SÎNTEM...“ (Urmare din pag. I)

TENIS
DE MASĂ

nilor europeni" la tenis de masă 
Progresul București va întîlni 
Sparta. Echipa bucureșteană este alcătuită 
Maria Alexandru. Carmen Crișan, Victoria Jan- 
drescu-Babiciuc și Doina Hazaria. Returul va avea 
loc la București la 25 mai.

Astăzi la Praga 
în prima „man
șă“ a finalei 
„Cupei campio- 
(feminin), echipa 
formația locală 

din

In zilele de 20 și 
21 mai se vor 
desfășura la Co
mo în Italia în

trecerile competiției internaționale feminine pen
tru trofeul „Floreta de argint". La această compe
tiție organizată de federația italiană de scrimă, 
participă unele dintre cele mat bune floretiste din 
U.R.S.S., Italia, Franța,^ Anglia, România, Polonia, 
Ungaria'. R. F.' a Germaniei, Danemarca, Belgia și 
alte țări.

România va fi reprezentată de un loc în care 
figurează printre oițele Ileana Drîmbă, Maria Vi- 
col. Mariana Stanca, Olga Szăbo și Ecaterina len- 
cic.

SCRIMĂ

Răsfoim citeva registre volu
minoase in care sint înscrise 
ofrandele populației pentru în
zestrarea armatei. Aristia C. 
Stoicescu, de la școala primară 
din Craiova, oferă salariul ei de 
institutoare pentru armată, pină 
la sfirșitul războiului... C. lo- 
nescu, din comuna Cetate, ju
dețul Dolj, oferă pentru armată 
salariul său pe o lună, locuitorii 
Sibiului fac . subscripție publică 
pentru alcătuirea ambulanțelor ro
mâne necesare răniților.

Carol Davila părăsește la
boratorul de cercetare și devine 
comandantul diviziei sanitare.

Nicolae Grigorescu oferă spre 
Pînzare, la licitație, 125 de gra
vuri, pentru ajutorarea răniților. 
O cronică, scrisă cu cerneală 
violet, arată că in cîteva luni 
e-au rtrins de la populație: 66 000 
vite, 11669 000 litri de grîu, 
1 816 200 litri -porumb. 19 548 700 
litri orz, 264 394 
de transport, 
23 750 rufe.

Dar în timp 
mâni luptau pe , 
familiile, sînt persecutate de a- 
rendași că „nu îndeplinesc cum 
trebuie învoielile agricole“. Co
mandanții regimentelor de ostași 
reclamă guvernului. Ghidul ne 
citește o scrisoare a lui Matei 
Chitezu din Leotești, județul Ro- 
manați, care se p linge către fiul 
său aflat sub arme că averea și 
vitele vor fi scoase la licitație 
pentru că n-a respectat, învoiala“.

Cu toate acestea entuziasmul 
armatei române nu poate fi ză
găzuit. Porneam intr-un război 
drept care prin jertfele și sângele 
vărsat ne consfințea drepturile 
sfinte moștenite prin lege. La 
27 august, de la Porodin, coman
damentul general al armatei ro
mâne dădea publicității un pro
gram manifest: „Intrând în Bul
garia, noi intrăm in partea activă 
a unui război pe care nu l-am do
rit, nu l-am provocat, pe care cu 
toții am cerut să-l delăturăm, 
dară pe care odată fiind nevo- 
iți a-1 primi, vom ști a-1 purta 
cu curajul și statornicia unui po
por care are conștiința drepturi
lor sale, care are virtutea de a 
le susține".

După trecerea Dunării a ur
mat sîngelc vărsat de la Plevna. 
Gritița, Vidin, Smtrdan, Opanez. 
Printr-un ordin de zi. din 29 
august, Țarul Rusiei a decorat 
regimentele 13 Dorobanți, bata
lionul II al regimentului 5 de 
artilerie și 14 baterii armate, de 
linie, cu cîte 2 ordine „Sf. Glie-

Campionatul re
publican de rug- 
bi programează 
duminică numai 

. . _ ,__  „ provincie. Aceasta pentru
că majoritatea selecționabililor din echipa repre
zentativă a țării făcînd parte din echipele bucu- 
reștene își continuă pregătirile în comun în vede
rea meciului de la 28 mai cu Portugalia. Acest 
joc se va disputa la Lisabona, în cadrul „Cupei 
Națiunilor".

Intr-un meci restanță contînd pentru campiona
tul de rugbi, Rapid București a învins cu scorul 
de 6—3 (3—0) pe Agronomia Cluj.

RUGBI
jocuri ale echipelor din

care și căruțe
2332 cojoace,

ce ostașii ro- 
front — acasă,

© Pe ringul montat 
în incinta patinoarului 
artificial „23 August" 
din Capitală se va des
fășura joi de la ora 18 
întîlnirea internațio
nală de box dintre e- 
chipele de tineret ale 
României și. Ungariei. 
Echipa noastră (11 cate
gorii de Ia hîrtie pînă 
la grea) are următoarea 
componență : Drăgan, 
Nicolau, Pometcu, Si- 
mion, Cutov, Popa, Co- 
cîrlea, Călin, Ivan, Flo- 
rea și Alexe. Antrenorii 
echipei sînt Șerbu 
Neacșu și Eugen Fuh- 
resz. Ca arbitru inter
național neutru va 
funcționa italianul Pic- 
ca. Revanșa va avea loc 
la 20 mai la Brăila.

® Joi de la ora 16,45 
pe terenul din parcul 
Dinamo va avea loc un 
interesant cuplaj de 
handbal contînd pen
tru compionatul repu
blican masculin. în pri
mul joc se vor întîlni 
echipele Universitatea 
București și Dinamo Ba-

cău, iar în cel 
doilea Dinamo Bucu
rești și Steaua.

o Federația de fotbal 
a Elveției a comunicat 
lotul celor 22 de jucă
tori din care va fi al
cătuită echipa, care va 
întîlni la 24 mai la 
Zurich, în nocturnă, 
îelecționata României în 
cadrul campionatului 
Europei.

Din lot fac par
te : Fredy Amez-Droz, 
Heinz Bani, Jacques 
Barlpe, Bruno Bernas
coni, Rolf Blattler, 
Adriano Coduri, Ric
hard Durr, Hansruedi 
Führer, Robert Hosp, 
Fritz Kunzli. Marcel 
Kunz, Bruno Michaud, 
Karl Odermatt, Geor
ges Perroud, Markus 
Pfirter, Mario Pros
peri, Rene Pierre Quen
tin, Jean Claude Schin- 
delholtz, Falvio Signo
relli, Hanspeter Stoc
ker, Ely Taccella, și 
Georges Vuilleumier.

A fost terminală construc
ția unei noi magistrale rutiere 
care unește localitățile Eforie 
Nord și Eforie Sud.

Situată în apropierea țăr
mului Mării Negre ea are 
patru benzi de circulație în 
ambele sensuri. Pentru desfă
șurarea traficului rutier în 
condiții optime s-au amenajat 
pasaje de nivel precum și 
marcaje orizontale de dirijare 
și orientare a traficului de 
autovehicule.
el.-- «st- r"

ln~zoria industrială a orașu
lui Suceava a început con
strucția unei Fabrici de răco
ritoare. Aici se vor produce 
sucuri acidulate din fructe in
digene și exotice, de tipul fru- 
cola și frucade, realizate din 
citrice și nuci de cola.

în orc. ...
dimineața, la o călătorie de 
jumătate de orfi în oraș. „Știu, 
zice, că timpul de documen
tare pentru ziariști esto timp 
de muncă. Vei afla ceva in
teresant". Oprim, deci, pe 
Griviței la magazinul de pie
se de schimb pentru autotu
risme. Zece-cincisprezece ma
șini trase la bordură așteaptă 
în fața imenselor vitrine cu 
motoare, parbrize, delcouri. 
înăuntru tot zece-cincispre- 
zeco cumpărători. „Nu-ți 
spune nimic această liniște 
mă întreabă actorul. „Nu". 
„Află că pînă mai zilele tre
cute aici era, cu regularitate, 
spectacol : sute de posesori 
de mașini personale veneau 
să-și cumpere piese. Eu am 
fost de curînd al 380-lea la 
rind, veneam și-mi luam 
bon de ordine..."

Nu înțelegeam, nefiind șo
fer, ce anume a schimbat si
tuația. Nu se mai strică pie
sele ? Nu, mi s-a răspuns, nu 
se mai pleacă din orele de 
program. „Atunci poate că 
vor rămîne mașinile nerepa
rate ?" am spus eu. „Să fim 
serioși !", a replicat actorul și 
am pornit mai departe.

Barul de zi de lingă „Sca
la". Aici cu greu se întîmpla 
să nu fie aproape toate locu
rile ocupate, 
cum — doar 
cîțiva clienți. 
cui, cafeaua ? 
Da de unde!
cu programul _ _ ______
Chiar b armanii sînt convinși : 
sîntem în timpul programului 
de muncă, e firesc să nu fie 
restaurantele pline la ora a- 
ceasta.

A treia staționare : cinema
tograful „Patria". Filmul 
„Spartacus" la care, cu cîte
va zile în urmă, din cauza 
imenselor cozi născute cu 
noaptea-n cap renunțai cate
goric să mai speri într-o pro
curare de bilet. Acum e ora 
11 dimineața, sînt bilete, iar 
la casă vreo 20 dc persoane. 
S-a văzut că e filmul slab ? 
Nu. Atunci ? Știți, acum nu 
mai merge chiar așa cu în
voirile și lipsurile de la pro
gram. Cineva, care se mira 
pozitiv de situația creată știa 
din surse sigure ca s-a făcut 
o verificare, de curiozitate, a 
preocupărilor celor care-și 
pierdeau vremea pe la astfel

permanent. A- 
la cîteva mese 
Lipsește conia- 

am întrebat. 
Știți... povestea 

de muncă...

de cozi : mulți erau în con
cedii medicale cu diagnosti
cul „astenie". Veniseră să se 
vindece la înghesuială 1 N-o 
să mai vină... Iar cinemato
grafele, să fim siguri, vor 
juca tot așa ca și pînă acum, 
adică cu casa închisă. Nu va 
fi pierdere.

Am mulțumit actorului 
pentru observația sa foarte 
bună, foarte la obiect. Ceea 
ce ne-a arătat el sînt doar 
cîteva dintre locurile care pot 
demonstra ce risipă de timp 
se făcea prin buna îngăduin
ță și larga inimă iresponsabi
lă a unora care permiteau în
călcarea programului de mun
că sub forma dulce a lui „oa
meni sîntem".

Dar, așa cum spuneam și 
în articolul de ieri de la ru
brica noastră, asta nu-i totul. 
Orele adunate de pe la locuri 
aidoma celor mai sus arătate 
trebuie să devină ore folosite 
la locul de muncă. Ni se po
vestește, un caz teribil : la o 
policlinică unde s-a observat 
că șirul șuetelor este de-a 
dreptul scandalos, mergîndu- 
se pînă acolo îneît salariații 
de la diferite etaje își făceau 
vizite reciproce vreme înde
lungată. s-a luat hotărârea să 
se confecționeze halate de cu
lori diferite, pentru o mai 
bună observare a circulației 
nepermise în orele de pro
gram. Reacția ? Au apărut 
halatele cu... două fețe, de 
culori diferite, pentru etaje 
diferite. A intrat în credința 
unora că timpul plătit cu ba
nii întreprinderii e un timp 
din care poți rupe oricît și 
pentru orice.

Iar analiza poate fi dusă 
mai departe. înainte, dădea 
exemple chiar actorul amin
tit, un teatru avea un singur 
om care ținea toate socoteli
le, și le ținea bine. Azi se în- 
tîmplă să vezi teatre cu 30 
de actori și 3 contabili (spe
cialiști, plus alte ajutoare). Ca 
să nu mai vorbim de unele 
situații în care oameni neche
mați, ajunși și rămași în func
ții de dubluri nefolosite ani 
și ani, primesc salarii pentru 
nici ei nu știu ce.

„Am umblat prin multe 
locuri, spunea actorul. Mai 
peste tot este un obicei sfînt: 
ești util, ești plătit. Nu ? Te 
ocupi de altceva".

Iată o idee 1

EUGEN FLORESCU

(Agerpres)

pentru e-

(orele 9;

ȘINE

MIERCURI 17 MAI

Așa cum s-a 
ani în urmă 
kilometrii pătrați 
se vor întinde 
nării în urma 
Hidrocentralei de 
de Fier, sint supuse in prezent 
unor masive cercetări menite 
a scoate la iveală toată suma 
documentelor istorice capabile 
a ne da datele necesare 'înțe
legerii milenarei istorii a (ices- 
tor meleaguri.

De la Gura Văii pînă la 
Moldova Veche, o armată de 
cercetători in cele mai diverse 
compartimente ale cercetării 
științifice scot la iveală „piese 
arheologice" pe baza cărora va 
fi curînd întocmită o amplă 
monografie a locurilor. Stu
diile se întreprind in două 
mari direcții: pe de o parte în 
domeniul științelor naturii (în
trunind colective de specialiști 
în geologie, geografie, floră, 
faună, speologie, hidrobiologie, 
monumente ale naturii), iar pe 
de altă parte, în domeniul ști
ințelor sociale (întrunind co
lective de specialiști in antro
pologie, arheologie, istorie, et
nografie și folclor, lingvistică, 
economie și monumente isto-

Poate printre ei se află un viitor mare șahist I

18,00: Pentru cei mici; 18,30: 
Școli și tradiții ; 19,00 : Tele-

jurnalul ; 19.27 : Buletinul

meteorologic : 19,30 : Atlas fol

cloric ; 20,00 : Telecronica e-

conomică ; 20.30 : Muzică u-

șoară : 21,00 : Filmul „Pășind 
prin Moscova“ ; 22,20 : Pano-

ramie : 22,45 : Telejurnalul,

intimplat cu 
la Bicaz, 

i peste care 
apele Du- 
construcției 

la Porțile

colaescu — Plopșor, membru 
corespondent al Academiei, di
rector al Centrului de Cerce
tări științifice din Craiova 
ne-a pus la îndemînă citeva 
date ce vin să sintetizeze re
zultatele investigațiilor arheo
logice întreprinse pină în pre
zent.

Grupul de arheologi a por
nit înainte de toate in cele 2 
masive — Ciucașul Mic și 
Cttfcașul Mare — să descopere 
cele mai vechi dovezi de 
viață omenească.

In prezent, s-au încheiat 
săpăturile de la Gura Văii șt 
urmează să se organizeze șan
tierul pentru Ostrova. Conti
nuă, de asemenea, săpăturile 
de la Cuina Turcului, Dubova, 
Lincova ș.a.

Rezultatele de 
reprezintă certe 
existență

pînă acum 
dovezi de 

umană in paleoli
ticul mijlociu, în paleoliticul 
superior și în epipaliolitic. 
Unelte de piatră, resturi ale 
animalelor vînate sint 
contestabil „documente" 
preț cu privire la perioada 
epipaliolitică. Alte unelte de 
piatră, toporașe de coarne de 
cerb, cochiliile unor melci me- 
diteranieni găuriți pentru a 
folosi drept podoabe, îi fac pe

in
de

arheologii noștri să presupună 
pătrunderea în acea epocă pe 
teritoriul din S V al țării noas
tre a unor populații de pe 
Coasta Adriaticei.

Cu totul 
faptul că au 
descoperite 
tropomorfe 
tind cele mai vechi manifes
tări artistice cunoscute pe 
aceste locuri.

în domeniul neoliticului 
timpuriu bine reprezentată 
este cultura Criș—Starceva și 
perioada de trecere de la 
această cultură la cultura 
Vincea.

Deosebit de interesante sînt 
documentele cu privire la 
epoca metalelor, epoca ocupa
ției romane și a continuității 
daco-romane.

înaintea unor studii mai te
meinice asupra pieselor depis
tate în aceste investigații ar
heologice, principala conclu
zie care se desprinde din 
cercetările întreprinse este că 
această zonă — foarte puțin 
cercetată pînă în prezent — 
aduce un uriaș izvor de 
documente ce atestă o milena
ră existență umană.

remarcabil este 
fost, de asemenea, 
două figurine ari
pe os reprezen-

SPARTACUS - film 
cran panoramic — 
rulează la Patria 
12.45; 16.30; 20,15).

DOAMNA DE PE 
cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9.30: 11.45; 14; 16.30; 18,45; 21).

ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop — 
rulează la Luceafărul (orele 
8.45; 11; 13.30; 16; 18,30; 21),
București (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30: 21).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop —
rulează la Festival (orele 8,30; 
11: 13.30: 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9: 11,15; 13.30: 16: 18,30; 
21). Bucegi (orele 9.30: 12; 16; 
18.15 20.30)

ANGELICA 
CERILOR“, 
GELICA

rulează la
15.30:

A DISPĂRUT UN FREGONARD 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
1145: 14; 16.15: 18.30; ' ’
Melodia (orele 9: 11 15: 
16; 18.30; 21). Flamura 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;

ÎNVIEREA
— (ambele serii) — 
rulează la Doina (orala 
16; 19.30).

Grivita (orele
19.30)

MARCHIZA 
MINUNATA

10;

TR. POTERAȘZilele trecute, dr. C. S. Ni-

FER-

(orele

CINEMATOGRAFE

20,45).
13.30: 

(orele 
20,30).

DACII
— cinemascop —
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15,30; 18). Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,45).

SUCCES. CHARLIE !
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.45; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9.30; 
12.15; 15; 17.45; 20,30). Floreas- 
ca (orele 9; 11.15; 13,30;
18,30: 20.45)

TNDRAGOSTIȚII
RONA

rulează la Tomls (orele 9; 
11.15: 13.30: 16. 18.15; 20.30),

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează le Giuleștl (orei* 
16,30; 18; 20,30).

DIN

16;

MA-

TUNELUL
— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18).

UN FILM CU O FATA 
MECĂTOARE

rulează la Dacia (orele ___
16,45), în continuarea 19—21.

REÎNTOARCEREA PE PAMlNT
— cinemascop —
rulează la Central (orele 9; 
11,45; 17,45; 20,45).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

RELAXEAZĂ-TE, DRAGA ! 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,45).

ROBII
rulează la Popular (orele 
10,30; 15; 18: 20.30). Rahova 
(orele 15.30; 18; 20.30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Miorița (orele 
11.15: 13.30: 16; 18,30; 21).

MONDO-CANE
<— ambele serii «

9;

ruleaza la Volga (orele 9.3D; 
13; 16,30; 20).

THERESE DESQUYEROUX 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30; 17,45; 20).

RIO CONCHOS
— cinemascop — 
rulează la Colentina 
15,30; 17,45).

SCARA CURAJULUI 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20).

VIZITA
— cinemascop — ■ 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

NUME STRĂIN
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

BUCĂTĂREASA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 17,30; 19,30).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30).

Jirina Bohdalova, protagoni
sta filmului „Doamna de pe 
șine" cunoscută spectatorilor 
noștri din neuitata comedie 

lirică „Cind vine pisica".

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE

rulează la grădina Tomia (ore
le 19,45).

mai tîrziu, cînd n-a vrut să mal 
execute și filtrul mecanic.

Aici se impune să facem o 
ftrecizare. După un lung și in- 
ructuos schimb de coresponden

ță cu întreprinderea bucureștea
nă, sectorul de investiții al Com
binatului carbonifer și-a amintit 
(ce senzațională descoperire I? 
că doar chiar în Petroșani 
există o întreprindere specia
lizată îji repararea utilajului 
minier U.R.U.M.P). Apelîndu-se 
la această uzină, problema s-a 
rezolvat într-un mod nebănuft do 
simplu : filtrul mecanic este 
deja în lucru.

In achiziționarea utilajelor și-a 
mai făcut loc și un alt feno
men : graba. Acum doi ani au 
fost aduse din import pentru 
exploatările miniere din Vulcan 
și Livezeni trei mașini de ex
tracție a căror montare n-a mai 
fost cuprinsă însă în nici unul 
din planurile anuale de investi
ții întocmite ulterior. Lăzile in
tacte au fost puse undeva de-o 
parte, în timp ce din import so
seau altele și altele.

Trebuie, de altfel, să preci
zăm că în ultimii patru ani au 
fost achiziționate 11 asemenea 
mașini de extracție în valoare to
tală de peste 45 milioane lei, 
a căror montare nu s-a făcut 
încă.

Tovarășul inginer Pompiliu 
Merfu, șeful sectorului de inves
tiții al Combinatului carbonifer 
al Văii Jiului, ne-a declarat că 
„au fost aduse cam repejor, dar 
aceasta nu este un lucru prea 
grav, pentru că vor fi totuși 
montate și folosite. Noi nu pu
tem împărtăși o asemenea păre
re. Nu numai că a fost imobi
lizată o mare sumă de bani, dar, 
dacă erau folosite, producția de 
cărbune putea înregistra o im
portantă creștere. în plus. în
treținerea lor nu s-a făcut în 
mod corespunzător, nefiind lip
sit de importanță să arătăm că 
în urmă cu cîtva timp utilajele 
aflate în depozitul de la Varni- 
ța (Petroșani) au fost inundate 
și o parte din ele — deteriorate. 
Dar uzura lor morală ? Cele 

h două mașini de extracție multi- 
cablu, de pildă, cumpărate în 
1963. vor fi montate la mina 
Petrila de abia peste vreo doi 
ani. De pe acum se spune însă 
că sînt depășite din punct de 
vedere tehnic, că au un consum 
exagerat de energie etc., etc. I Dar peste doi ani ? Vor aduce
poate mai multă pagubă decît 
folos...

în alte cazuri, achiziționarea 
utilajelor s-a făcut fără un stu
diu profund și competent al ne
cesității și utilității lor. La 17 
februarie 1965 au sosit, tot din 
import, pentru preparația de Ia 
Petrila, două ciururi cu rezonan
ță, în valoare de 650 000 lei. 
După un drum lung, la poarta 
preparatei, au trebuit să se 
oprească. Cei de aici le-au în
tâmpinat cu un categoric „nu ne 
trebuie“. întâmplarea pare a fi o 
glumă. Dar nu este. Ciururile au 
fost comandate de către servi
ciul mecanic-șef al combinatului 
carbonifer, dar la preparația Pe
trila ele nu și-au găsit nici o 
utilizare.

Fenomenul de care vorbeam 
s-a manifestat cu mai multă 
pregnanță în achiziționarea utila
jelor independente. Din această 
categorie stau nefolosite utilaje 
în valoare de aproape șase mi
lioane lei. La Exploatarea minie
ră Lonea se găsește un cîntar de 
40 tone, care nu este necesar; 
secția de transporturi a combi
natului dispune de o remorcă pe 
care caută cu disperare să o 
paseze cuiva. Mai există 10 mo
toare electrice în valoare de 
850 000 lei, care nu sînt de nici 
o trebuință. Am mai putea enu
mera și altele : troliile de extrac
ție, plugurile de cărbune...

Unele au sosit în Valea Jiu
lui acum 15 ani. Nu numai că 
au stat nefolosite, dar n-au fost 

idate nici ca disponibile. Au fost 
ținute — cum se zice — „în 
custodie". De ce ? Pentru cine ?

— Situația care s-a creat — 
ne-a spus ing. George Moșescu, 
șeful serviciului mecanic al com
binatului carbonifer, a fost .fa
vorizată și de faptul că necesa
rul de utilaje se stabilește în 
pripă (uneori este cerut de că
tre minister în două săptămîni) 
și cu un an înaintea prelimina
riilor anuale (a lucrărilor minie
re care vor fi efectuate). Acest 
lucru cere o atentă revedere pe 
parcurs a planului. De multe 
ori se schimbă soluțiile tehnice 
ale unor lucrări. Multe utilaje 
rămînînd disponibile. Nu s-a in
tervenit întotdeauna cu prompti
tudine pentru eliminarea lor din 
plan...

Referitor la aceste „schimbări 
de soluții“ trebuie să facem și 
noi o observație : ele sînt totuși 
prea dese. O cauză o constituie, 
poate și calitatea necorespunză
toare a unor proiecte executate 
de către IPROMIN București și 
U.P.D. Petroșani.

Unii specialiști de la combi
natul carbonifer au mai afirmat 
că o măsură eficientă de preve
nire a stocurilor de utilaje ne
utilizabile ar constituî-o tipizarea 
proiectelor pe tipodimensiuni de 
utilaje, lucru care se face în 
alte țări.

Noi n-am reușit, desigur, să 
scoatem în relief toate cauzele, 
factorii care „au pus umărul" la 
realizarea stocului de utilaje de 
care vorbeam. Acest lucru se 
impune să-l facă neîntîrziat, cu 
mult simț de răspundere, condu
cerea Combinatului carbonifer al 
Văii Jiului. Ministerul Minelor, 
pentru a repune în circuitul eco
nomic cele 70 do mOioane 
lei care zar prin fel de fel de 
lăzi și unghere,



• Știri tnsenv 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

președintelui

Chivu Stoica
in Iran

(Urmare din pag. 1)

ședințele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și persoanele 
care îl însoțesc au plecat la 
Ispahan. La sosirea pe aero
port au fost intîmpinați de 
guvernatorul general a) Ispa- 
hanului, ing. Ebrahim Parsa, 
de primarul orașului, general 
de brigadă Hassan Vahdanian, 
și de alte persoane oficiale 
civile șl militare locale. Gu
vernatorul general a! lspaha- 
nului urează oaspeților ro
mâni un căduros „bun venit".

Pe întregul traseu spre oraș 
zeci de mii de locuitori fao 
oaspeților români o caldă ma
nifestare de prietenie, flutură 
stegulețe românești și iranie
ne.

în continuare, se vizitează 
orașul, renumit din antichitate 
pentru frumusețile sale, azi un 
important centru cultural și 
industrial al Iranului. Aici se 
prelucrează mari cantități de 
lină și bumbaG, se țes cu mi
gală și multă artă faimoasele 
covoare de Ispahan. Peste 
10 000 de maiștri ai artizana
tului. care au moștenit din 
tată în fiu arta țesutului co- 
voarelor, cizelării argintului și 
aramei, duc astăzi mai depar
te străvechea artă a meșteșu
garilor din Ispahan.

Oaspeții români vizitează 
pavilionul Cehei Sotun. adică 
al celor „40 de colonade", si
tuat în mijlocul unei grădini 
din centrul orașului. Președin
tele Consiliului de Stat și pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă dau o 
înalta apreciere minunatelor 
obiecte de artă.

Seara, la hoielul Sah Abbas 
cel Mare din Ispahan, a avut 
loo un dineu oferit în cinstea 
oasDeților români.

în cursul vizitelor la Șiraz 
și Tspahan. oaspeții români au 
fost însoțiți de Pavel Silard, 
ambasadorul României la Te
heran și de ministrul Kachfh 
Mahmuth, Loghman Adham, 
mare maestru de ceremonii al 
Casei Imperiale, Asham Af- 
char, ministru plenipotențiar, 
aghiotant al Șahinșahului Ira
nului

încheierea

rundei Kennedy

• Acord general de compromis
privind reducerile tarifelor va
male • Probleme importante

rămîn nerezolvate
Tn noaptea de luni spre marți, 

de 24 de ore a ultimului „termen 
tratativele „rundei Kenncd.v" s-au 
tr-un acord general dc compromis 
cerile tarifelor

La tratative au participat 
reprezentanți a 54 de țări, 
principala confruntare avînd 
loc între S.U.A. și Piața comu
nă. Tratativele, începute cu 
aproximativ 4 ani în urmă, în
trerupte, reluate și amînate 
de nenumărate ori, au fost în 
această ultimă fază extrem de 
îndîrjite și pe pragul unui eșec 
date fiind interesele comple
xe, divergente ale participan- 
ților.

Deși calculele precise ale 
reducerilor tarifare nu au fost 
încă efectuate, s-a putut anun
ța oficial că majoritatea tari
felor vamale au fost reduse în 
mod diferențiat, în medie cu 
aproximativ 36 la sută. Sta
tele Unite insistaseră în toate 
fazele tratativelor asupra unei 
reduceri liniare și generale de 
50 la sută, însă această propu
nere a fost adoptată în cele 
din urmă numai in sectorul 
automobilelor, urmînd însă, să 
fie aplicată abia intr-un ter
men de cinci ani.

Dintre principalele rezul
tate ale tratativelor, se citea
ză cel din domeniul agricultu
rii, la care se ajunsese, după 
cum s-a anunțat, 
noaptea precedentă.
parțial, preconizează majora
rea prețului minim al griului 
de la 1,69 la 1,73 dolari un bu- 
șel (un bușel egal circa 13 kg). 
Acest rezultat este considerat

încă în 
Acordul

vamale.

Sadlk El Malidi, premierul iu danez, părea convin» că reuși 
să depășească momentul dc certă dificultate. Ziariștilor care-i so
licitau precizări privind atitudinea «a față do tensiunea în creș
tere pe scena politică, șeful guvernului le-a declarat — sigur de 
sine, categoric — că nu intenționează să demisioneze. Și totuși, 
Sndîk El Malidi nu a putut evita acest act. Luni, Adunarea Con
stituantă a Sudanului a refuzat să acorde vot (le încredere gu
vernului său. 112 deputați au votat împotriva lui Sadlk El 
Malidi. Pentru premier s-au pronunțat doar 86 de parlamentari, 
iar cinci au preferat să se abțină. Primul ministru a trebuit să 
Iragă concluziile : demisia cabinetului s-a produs imediat.

Observatorii din Kliartum apreciază că actuala încordare poli
tică esto generată po dc o parte de dezacordurile din interiorul 
partidului Umma — partidul fostului premier, iar pe de altă 
parte de neînțelegerile dintre acest partid și partenerul său do 
guvernare — partidul național unionist. Sadîk El Mehdi avea 
ambiții care depășeau funcția dc prim-minislru. El pleda pentru 
o nouă constituție care să instaureze în Sudan forma preziden
țială. Tînărul om politic nu-și ascundea dorința dc a deveni pre
ședinte al țării, un președinte car® să poată forma guvernul (lupă 
propria sa voință „fără să fie supus presiunilor și compromisu
rilor". Proiectele sale s-au lovit de opoziția unpi rude apropiate 
— imamul El Halii El Malidi, care năzuia spre același fotoliu 
prezidențial. Ambițiile imamului coincideau cu intenția partidului 
național unionist de n-l împiedica pc prcipicr să ajungă preșe
dinte. Premierul — care are doar 31 de ani — urma să-și vadă blo
cat drumul spre fuhețin supremă prin prevederea că vîrsta mi
nimă a președintelui trebuie să fie do 40 de ani. Dezacordurile 
din interiorul partidului Umma au avut un epilog puțin scon
tat do șeful guvernului : imamul s-a dovedit a avea mai multă 
influență printre parlamentarii care trebuiau să decidă soarta 
cabinetului. Simplă luptă pentru putere ? S-ar părea că în prin-

„prețul de 
(American 
principalul 
impus de

ANGLIA. — Aspect

osarpetrolierului 
Canyon“ în

complicat

dc la o manifestație din Londra împotriva politicii duse de S.U.A. 
in Vietnam

cu o depășim 
final" stabilit, 
încheiat prin- 
privind redu-

drept redus, 
planurile ambițioase 
organizarea

de observatori 
„Toate 
privind organizarea pieței 
mondiale a cerealelor au fost 
— astfel — respinse" relatea
ză FRANCE PRESSE. Urmea
ză să mai fie stabilite prețu
rile minime pentru diferitele 
calități de grîu.

Tratativele cele mai îndîr
jite au fost duse între S.U.A. 
și Piața comună în domeniul 
produselor industriale, îndeo
sebi al produselor chimice. în 
ciuda insistențelor S.U.A., s-ă 
hotărît aplicarea unui sistem 
de reduceri tarifare diferen
țiate, menit să determine trep
tat suprimarea principiului 
protecționist al S.U.A. cunos
cut sub numele 
vînzare american“ 
Selling Price) — 
obstacol netarifar 
S.U.A. Conform acordului rea
lizat, S.U.A. urmează să-și re
ducă necondiționat în cursul 
următorilor 5 ani tarifele va
male asupra produselor chi
mice cu 50 la sută, Piața co
mună își va reduce necondițio
nat tarifele cu 20 la sută, în 
viitorii 2 ani, urmînd să ajun
gă pînă la reducerea de 50 la 
sută numai atunci cînd S.U.A. 
vor renunța la „American Sel
ling Price“.

Au fost, de asemenea, sta
bilite norme privind reducerile 
tarifare în sectoarele oțelului 
șl aluminiului și au fost ela
borate prevederi privind ex
porturile în țările în curs de 
dezvoltare.

După cum relatează comen
tatorul agenției FRANCE 
PRESSE „tratativele s-au în
cheiat printr-un acord, dar au 
creat și confuzie unele proble
me importante dificile, rămî- 
nînd să mai fie rezolvate“.

Directorul general al 
G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț), Wynd- 
ham White, a precizat că con
cluziile tratativelor vor fi de
ferite organismelor juridice, 
iar rezultatele concrete vor fi 
cunoscute numai după îndepli
nirea tuturor formalităților 
juridice sau constituționale.

Pericolul „marcel 
negre" a fost înlătu
rat. Valurile dc petrol 
care s-au scurs după 
eșuarea 
„Torrey 
zona celor „șapte 
stînci" din apropierea 
țărmului Angliei, nu 
mai amenință nici 
coasta britanică și nici 
cea franceză. Bătălia 
în jurul afacerii „Tor
rey Canyon“ s-a mu
tat dc pe plajele po
luate dc Ia Cornwall 
și din nordul Bretag- 
niei, la Monrovia, 
Ncw York, Londra și 
Paris, unde comisii 
speciale întocmesc do
sare privind implica
țiile naufragiului pe
trolierului.

Dosarul naufragiului 
c plin de probleme spi
noase. După cum se 
știe nava „Torrey Ca
nyon“ era proprietatea 
societății nord-ameri- 
cane „Barracuda Tan- 
kcr Corporation", na
viga sub pavilionul li
berian și transporta 
produse în contul lui 
„British Petrolcum" 
Cine poartă răspunde
rea pentru poluarea 
apelor? Cine va aco
peri cheltuielile făcu
te de guvernul de la 
Londra și Paris pen
tru degajarea plajelor 
inundate de „valul 
negru" ? Cine va plăti 
despăgubiri fermieri
lor, hotelierilor care 
au suferit pierderi 
calculate la circa 
20 000 000 lire sterline?

Pentru a se încerca 
găsirea unui răspuns 
la aceste întrebări, a 
fost convocată la în
ceputul acestei luni la 
cererea Angliei, reu
niunea extraordinară a

Consiliului organiza
ției interguvernamen- 
talc consultative mari
time. Reprezentanții 
(arilor implicate direct 
în afacerea „Torrey 
Canyon" au căutat 
să-și apere punctele 
dc vedere. Dudley 
Lawrcnce, ambasado
rul liberian la Londra 
a dezvoltat teza că 
principalul vinovat ar 
fi căpitanul navei, ita
lianul Pastrengo Ru- 
giati care a încercat 
să taie drumul pentru 
a cîștiga o jumătate 
dc oră necesară sosirii 
la timp în portul de 
destinație Milford Ha- 
ven. Observatorii 
exprimat părerea
asemenea teze sînt pu
se în circulație pentru 
a abate atenția dc la 
insistențele celor care 
se opun sistemului na
vigației sub „pavilion 
de complezanță". Se 
știe că o scrie de țări 
(Panama, Liberia, Cos
ta Ilica) permit înre
gistrarea sub pavilioa
nele lor a unor nave 
aparținînd armatorilor 
străini. în felul acesta, 
proprietarii navelor 
respective so feresc 
de plata unor impozi
te, de normele stabi

au 
că

Crizape departe cheltuielile 
efectuate. La Londra 
s-a anunțat că guver
nul britanic va inten
ta o acțiune judiciară 
împotriva proprietari
lor vasului eșuat. Pînă 
la completarea dosa-* 
rului s-a avertizat că 
în cazul în care alte 
două nave aparținînd 
„Barracudci" vor an
cora în rada porturi
lor britanice, vor fi 
reținute pînă la clari
ficarea definitivă a 
problemei.

Expcrții maritimi 
prezenți la reuniunea 
dc la Londra au abor
dat în afară de cazul 
particular al 
petrolierului 
Canyon" și o 
alte chestiuni privind 
navigația petrolierelor 
în largul apelor inter
naționale. Pentru evi
tarea unor accidente 
de genul „Torrey Ca
nyon". s-a propus cre
area unor rute mariti
me obligatorii pentru 
navele care transportă 
produse inflamabile, 
stații de ghidare a a- 
cestora în apropierea 
coastelor cu navigație 
intensă, stabilirea u- 
nor criterii minime în 
vederea atribuirii bre
vetelor dc ofițeri — 
naviganți pe 
petroliere.

Soluționarea 
tivă a afacerii 
rcy Canyon“, sc anun
ță a fi depărtată. Deo
camdată cei care ră
mîn în pierdere sînt 
nenumărații ■fermieri 
și hotelieri de pe țăr
mul britanic și fran
cez.

sudaneză
lite privind angajarea 
și plata echipajelor și 
dc aplicarea unor con
venții internaționale. 
Ei plătesc, în schimb, 
țării sub al cărui dra
pel lc navighează va
sele o anumită taxă, 
pentru ceea ce în prac
tica navigației a pri
mit denumirea de 
„drept la pavilionul 
de complezanță“. De 
pc urma acestui sis
tem. Liberia (1c exem
plu (a cărei marină 
comercială „dc com
plezanță" a depășit în 
tonaj pc cea britani
că) încasează sume în
semnate, la care, fi
rește, nu dorește să 
renunțe.

In ceea ce-i priveș
te pe armatori, com
pania ..Barracuda Tan- 
kcr Corporation" nu 
prea a avut de pier
dut de pe urma eșu
ării lui „Torrey Ca
nyon“. Vasul eșuat era 
asigurat pentru 
moașa sumă 
G 000 000 de lire 
line. încărcătura 
și ca asigurată.
vernul englez, princi
palul
intrat deocamdată clo
cit în posesia c 
care nu acoperă

eșuării 
,,Torrey 
seric de
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Zeciuială" și televizoare

cipal rivalitatea s-a născut din dorința grupărilor în cauză de a 
deține supremația.

Disputele pentru înaltele funcții se consumă pe fundalul unor 
dificultăți politice devenite cronice ca urmare a tulburărilor per
manente din sudul țării și a aplicării unor măsuri antidemocratice 
dc natură să împiedice evoluția țării potrivit cu aspirațiile popu
lare. Interzicerea Partidului Comunist din Sudan s-a produs prin 
nesocotirea normelor constituționale. Cele mai înalte foruri de 
justiție alo țării au semnalat încălcarea legalității, însă autorită
țile aii refuzat să țină seamă de aceste justificate obiecții. Răfu
iala cu comuniștii mărturisea dorința ele a zădărriici profunda 
democratizare a vieții politico a țării. Reacția populară are o 
adîncă semnificație — alegătorii dintr-o circumscripție rămasă 
fără deputat și-au dat votul, chiar în actualele circumstanțe, 
pentru candidatul partidului comunist. Aceasta victorie comu
nistă s-a produs înlr-o circumscripție electorală care de obicei 
se pronunța pentru național unioniști.

Criza sudaneză nu poate fi reglementata cu ușurință. în pre
zent, se caută o soluție de compromis care să permită formarea 
unui guvern dc uniune națională. Neînțelegerile între principa- 
Iclo forțe politice din Sudan, acumulate de-a lungul anilor, vor 
putea fi soluțioanate printr-o simplă schimbare de persoane ? 
Esențial pare modul de abordare a problemelor în fața cărora 
se află Sudanul. Perseverența pe un drum ce ignoră năzuințele 
reale ale poporului, cerințele dezvoltării modeme, nu poate pro
mite normalizarea situației din 
turn „capul de afiș“ îl deține 
sorul premierului demisionat, 
șansele prelendenților sînt, în 
duri, greu dc evaluat...

Sudan. Dar, momentan, Ia Khar- 
prcocuparea de a se găsi succe- 
Sînt citate mai multe nume, dar 
ceasurile cînd scriem aceste rin-

M. RAMURA

Evul mediu în Canalul Mînecii

O Carta de pe vremea Elisabetei

După o extrem de agitată dezbatere care a du
rat două săptămîni, parlamentul Sark-ului a 
hotărît să admită „modificarea prudentă și par
țială a Cartei legislative“, Cartă care datează 
din secolul al XVI-lea.

Unde, pe ce meleaguri depărtate de centrele 
civilizate se află această reminiscență a Evului 
mediu în plin secol atomic ?

Pare surprinzător, dar 
insula Sark e situată în 
plin continent european. 
Mai precis, în Marea 
Mînecii. Deși această 
micuță fișie de pămînt 
(15 kilometri pătrați) e 
așezată la numai doi ki-

lometri de coasta fran
ceză ea aparține Angliei, 
bucurindu-se însă, de 
un statut special.

Sark-ul a avut o istorie 
foarte zbuciumată. în 
secolul al Vl-lea, călu
gărul Magloire împre-

unâ cu șaizeci de „frați" 
a întemeiat pe insulă o 
mînăstire. Mai tîrziu, in
sula a fost invadată de 
vikingi și pirați. Timp 
de un deceniu ea a tre
cut sub ocupația fran
cezilor. Apoi, a debar
cat acolo cavalerul Elie 
de Carter, provenit din 
insula vecină, Jersey. De 
Carter era însoțit de 
treizeci de familii de va
sali care au construit un 
mic port și un sat. în 
1565 regina Elisabeta a 
Angliei i-a dăruit lui De 
Carter insula cu o con
diție : pe acest teritoriu 
să fie întotdeauna 
puțin 40 de locuitori 
fiecare dintre ei să 
creze 15 arpents (veche 
unitate de măsură agri
colă, echivalentă cu șase 
hectare).

Acești 40 de supuși e- 
rau considerați locuitori 
de onoare ai Sark-ului. 
Și pînă azi. un număr 
de 40 de „cetățeni de o- 
noare" ai insulei se 
bucură dc vechile privi
legii prescrise de re
gina Elisabeta in. 1565.

Cei 40 dc cetățeni de 
onoare împreună cu doi
sprezece deputați alcă
tuiesc parlamentul. Un 
parlamentar reprezintă 
zece locuitori. Parlamen
tul se întrunește

trei ori pe an la reședin
ța guvernatorului învestit 
cu largi puteri datînd 
tot din secolul al XVI- 
lea. Dezbaterile se des
fășoară în 
veche.

Actualmente, 
de locuitori ai
Sark sînt conduși do o 
femeie guvernator, lady 
Sybill Haseway. Ea con
duce Sark-ul din 1926 
cînd a moștenit funcția 
de la tatăl său, al 26-lea 
guvernator. Lady Sybill 
primește anual, ca im
pozit, a zecea parte din 
recolta obținută de lo
cuitori. în plus, fiecare 
gospodărie îi dă cîte o 
găină și un cocoș. De
oarece pe vremea regi
nei Elisabeta nu se pre- 
văzuseră altfel de impo
zite și nici taxe vamale, 
locuitorii Sark-ului 
plătesc nici un fel
taxe în afara „zeciuie- 
lii“ agricole. (Deși acum 
cei mai mulți dintre ei 
se ocupă cu exploatarea 
sau deservirea hoteluri
lor, cafenelelor și resta
urantelor mereu pline 
de turiști).

Legea impozitelor nu 
e singura caro datează 
din Evul mediu. Carta 
Sark-ului a rămas prac
tic neschimbată, așa cum 
a fost ea parafată

Elisabeta I și apoi com
pletată cu un edict al lui 
Carol I (ultima modifi
care datează din 1612 
și se referă la ceremonia
lul investirii noului gu
vernator).

Vechile legi au adesea 
nuanțe care pot fi taxate 
între amuzant și grotesc. 
Deoarece, în 1600 s-a in
terzis circulația carelor 
pe străzi, interdicția e 
menținută azi la toate 
vehiculele: biciclete, mo
tociclete, scutere, ma
șini. Este interzis, de a-, 
semenea să umbli dumi
nica fără pălărie, să fiu-, 
ieri sau să fumezi alt
ceva dccît pipă. Vînarea 
pescărușilor se pedep
sește cu amenzi grele. 
Pe insulă nu pot fi cres
cuți dccît cîini masculi. 
Acum cițiva ani, intro
ducerea pe insulă a u- 
nei cățelușe de către un 
turist a provocat un 
mare scandal public. 
Cazul a ajuns în dezba
terea autorităților care 
au hotărît evacuarea i- 
mediată a contravenien
tului.

Pe insulă există și o 
închisoare care, însă, e 
do mult pustie. Funcțio
nează și un polițist care 
c și „comandantul su
prem al armatei" (sim- 

Sark-ul

n-are nici un soldat). El 
se îngrijește de ordinea 
publică. Una din cele 
mai dificile atribuții ale 
sale este repartizarea 
muncii pe care trebuie 
s-o presteze cîte două zile 
pe an toți bărbații în 
etate de. peste 16 ani. 
Oamenii curăță străzile 
și fac reparații la cele 
cîteva instituții de utili
tate publică.

Deși trăiesc în umbra 
edictelor Evului mediu, 
insularii nu ignorează to
tal avantajele epocii noa
stre. Frumusețea insulei 
și ineditul rînduielilor 
de acolo au atras foarte 
mulți turiști. Din ciști- 
gurile realizate de pe 
urma turismului locuito
rii și-au sporit confortul 
cu multe din produsele 
tehnicii moderne, incc- 
pînd cii televizoare, ter- 
minînd cu „roboți elec
trici" pentru bucătărie.

Și, după cum se vede, 
modificînd „Carta le
gislativă" după aproape 
patru secole, cetățenii 
din Sark sînt pe punctul 

"să se despartă de vesti
giile rînduielilor Elisa
betei I. Vestigii a căror 
longevitate a bătut un 
record pe mica insulă 
din Marca Mînecii.

E. R.

Violențe 
la Santo
Domingo

In intenția de a de
monstra că guvernul ur
mărește să pună capăt 
valului de acțiuni teroris
te declanșate de grupările 
de extremă dreaptă, pre
ședintele Republicii Domi
nicane, Joaquin Balaguer, 
a anunțat desemnarea unei 
comisii militare avînd sar
cina de a desfășura o 
anchetă în rîndurile ofițe
rilor și agenților 
naționale.

poliției

canadiene

• INCIDENTELE violente 
dintre studenții de la Universi
tatea Hermosillo, statul Sonora 
(Mexic) și polițiști, continuă de 
trei zile. Studenții 
s-au alăturat elevii și alti locu
itori ai orașului, 
împotriva candidaturii lui Faus
tino Felix Serna la postul de 
guvernator al statului Sonora. 
Ei cer, totodată, destituirea ac
tualului guvernator al statului 
Sonora, Luis Encinas Johnson. 
In timpul incidentelor, polițiș
tii au deschis foc de armă asu
pra demonstranților, omorind 
patru persoane și rănind alte 20.

«O—---------------------

cărora li

protestează
din alte țări europene, 
pornit din localitatea El 
pentru a manifesta îm- 
războiului din Vietnam,

• APROAPE două mii de de
monstranți din Danemarca și 
mai multe țări nordice, precum 
și din Franța, R. F. a Germa
niei și 
care au 
Seneur, 
potriva
au ajuns la Copenhaga.

Aici manifestanții, purtînd 
pancarte prin care condamnau 
războiul din Vietnam, s-au oprit 
în fața Ambasadei S.U.A., unde 
au organizat un miting de pro
test la care au participat și nu
meroși locuitori ai orașului.

• ZIARELE DIN RIO de Ja- 
neiro informează că sute de 
semnături au fost depuse pe o 
petiție în favoarea acordării 
unei amnistii fostului președin
te al Braziliei, Juscelino Ku- 
bitschek, ale cărui drepturi po
litice au fost anulate pe o pe
rioadă de zece ani. Printre sem
natarii petiției, care urmează să 
fie inminată președintelui Bra
ziliei, mareșalul Artur da Costa 
e Silva, se află numeroși depu- 
tați și politicieni. înapoiat re
cent în țară din exil, cu per
misiunea guvernului brazilian, 
Kubitschck a suferit un atac 
cardiao cind a auzit la radio o 
știre neconfirmată privind fap-

tul că urma să fie arestat din 
nou sub acuzația de „corupție", 
in perioada mandatului său pre
zidențial.

• PENTRU prima dată în is
toria ziarului „Times", reporte
rii care furnizează știri pentru 
rubrica delictelor nu au fost ne- 
voiți să părăsească sediul re
dacției în căutarea faptelor sen
zaționale. O bandă de hoți a 
atacat, chiar pe coridorul re
dacției, doi paznici cărora le fu
sese încredințată spre expediere 
suma de 49 000 lire sterline, or- 
bindu-i cu ajutorul unor sub-

stanțe chimice. După ce au sus
tras banii, hoții s-au urcat în 
automobilul care îl aștepta în 
apropierea redacției ziarului 
„Times" și au dispărut.

9 FRANCIS CHICHESTER, 
care face înconjorul lumii singur 
in iahtul „Gypsi Moth“, este re
ținut, din cauza absenței vîntu- 
lui, în regiunea Insulelor Azore. 
El a declarat prin radio la Lon
dra că ultima săptămînă a fost 
cea mai lentă din voiajul său. 
In aceste zile el n-a parcurs de- 
cît 509 mile nautice, față de 
1 244 mile cit reușise să străba
tă săptămînă anterioară.

adresa Washingtonului
Luînd cuvîntul la o conferință a reprezentanților oamenilor 

de afaceri, care a avut loc la Toronto, Walter Gordon, preșe
dintele Consiliului Privat al Canadei, a declarat că intervenția 
S.U.A. în Vietnam „nu poate fi justificată nici din considerente 
morale și nici strategice“. El a calificat conflictul vietnamez ca 
„rezultat al unui lanț întreg de greșeli de calcul amare și su
perficiale ale politicii S.U.A. în Asia de sud-est". „Este regre
tabil, a spus Gordon, că noi, în Canada, încercăm să fim „neu
tri“ în acest război".'

Exprlmînd temeri că războiul din Vietnam poate avea urmări 
catastrofale. Gordon a chemat guvernul canadian să se desoli
darizeze de actualul curs al politicii Washingtonului. „In caz 
contrar, a arătat Gordon, noi vom purta răspunderea pentru 
această politică, care creează un mare pericol pentru întreaga 
omenire". Ca prim pas, Canada trebuie să ceară încetarea bom
bardamentelor asupra Vietnamului de nord, a declarat Gordon,

Comisia, care trebuie 
comandq“ președintelui „ ___
,de măsuri, este formată din ge
neralul Enriquc Perez y Perez, 
ministrul forțelor armate, Carlos 
Goico Morales, ministrul de in
terne, și șefii .statelor jnajore ale 
trupelor terestre,. qiarinei și 
aviației.

Principalele partidq, de opozi
ție din Republica Dominicană 
au afirmat în mai multe rînduri 
că înseși guvernul și grupările 
de extremă dreaptă sînt răspun
zătoare de violențele din țară, 
care au costat viața a numeroase 
persoane, în principal, partici
pante la mișcarea constituționa- 
listă. Ultima victimă a fost tînă- 
rul Roberto Antonio Nivar, în 
vîrstă de 20 ani, care a fost ucis 
pe o stradă a capitalei domini
cane. Sub titlul „Violență la 
Santo Domingo”, ziarul „New 
}ork Times’' a scris că grupurile 
teroriste sînt constituite din sol
dați și polițiști trujilliști și din 
civili cu vederi reacționare.

Potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, în timp ce la 
Santo Domingo se intensifică 
zvonurile privind punerea la cale 
a unei lovituri de stat, președin
tele Balaguer efectuează schim- 
b5ri în rîndurile comandanților 
militari. Printre aceste schimbări 
figurează și destituirea colone
lului Luis Ney Tejada, coman
dantul bazei aeriene Santiago de 
los Caballeros.

sa „re
ci serie
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