
REFLEXII PSIHOLOGICE PE MARGINEA UNUI SUBIECT DE ACTUAUTAIE^]

examenele
Examenele bat la ușă. bn pen

tru unii dintre cititorii noștri ele 
au șj început.

Firește, 
pregătești 
adresează 
tori ai 
crezători 
rilor 
șisi dii 
tăierii, 
finatâ____ _______________
Jnr nu le poate ajuta. Examcm 
fiind o cîntărire. o verifica... 
condiția minima pentru a le pu
tea înfrunta eslc dc a avea ce 
cîntări și verifica. Așadar, numai 
celor ce n-au așteptat acest pri
lej pentru un prim contact siste
matic și profund cu materiale 
școlare, numai celor cc pot veni 
spre talgerele țintarului cu co
șurile pline le adresăm întreba
rea, numai pentru ci încercăm să 
schițăm în cele dc mai jos cîtcva 
sugestii.

întrebarea : „Știi să-ți 
examenele ?*', nu se 
optimiștilor încliinâ- 

Sfîntului Ignat, in- 
în talentul rimăto- 
a se îngrășa pe ei în- 

in proprie inițiativă în ziua 
. Acestora, nici cea mai ra- 
artă a pregătirii cxamcnc-

'U

I. PREGĂTIREA
EXAMI NI I OR INCITI ... 

CV CEI DIN JUR
Firește părinții, rudele, prie

tenii familiei și-au dat de mult 
examenele. Asta nu-i împiedică 
însă să participe efectiv la cele 
pe care le dăm noi. Această par
ticipare este adeseori pozitivă, 
prezența caldă și calmă a celor 
dragi, încrederea tacită în pu
terile și hărnicia noastră sînt o 
adevărată rcconfortare. Se mai 
poate întîmpla însă ca cei din 
jur să trăiască mai intens situația 
de examen decît chiar... „subiec
tul” și „obiectul" acestui e- 
veniment. în acest caz. emo-

Sen Alexandru
țîile. agitația fără motiv, chiar 
panica pun stfipinirc pe toți 
acești prieteni ai noștri și 
cum stările emotive au o mare 
mobilitate și forță dc sugestie ele 
ne pot cuprinde și pe noi dînd 
naștere unui climat cu totul ne
potrivit luptei cu materia... șco
lară. Dc aceea, atunci cînd în 
jurul nostru barometrul ecuației 
crește este necesar să ne convo
cam suporterii șl, contrar acelor 
prezentatori de la televiziune 
carr-și încurajează debutant» în- 
trebîndu-i cit de tare le bat ini
mile și dacă este adevărat că 
avalanșa emoției stă gata s8-i a- 
coperc, să ne asigurăm părinții, 
bunicii, unchii, mătușile și pe 
toți prietenii familiei că nu ni sc 
va inlîmpla nimic, dar absolut 
nimic. .Am învățat tot anul, n-am 
uitat cum se învață în aceste 
împrejurări, vom reuși fără nici 
un fel de îndoială mai ales dacă 
pulsurile sc vor întoarce în limi
tele bătăii lor normale și dacă 
nimeni nu se va îndoi dc capa
citatea noastră intelectuală. Ne 
ferim astfel pe noi înșine dc mo
lipsi re afeclogenă, ne păstrăm 
calmul și stăpînirea de sine.

roase șl tainice experimente de 
psihologic arată că atunci cînd 
subiecții știau că trebuie să în
vețe materialul propus lor pen
tru a-1 reține mai multă vreme, 
rezultatele notate dc experimen
tat erau mai bune decit la su
biecții cărora nu li se dăduse a- 
ccastă explicație. într-o expe
riență clasică de psihologia în
vățării s-a lucrat cu doua lo
turi dc elevi cărora li s-a dat să 
învețe cile un text dc aceeași 
greutate. însă primei grupe i s-a 
spus că va li ascultată n doua zi, 
celorlalte că i se va .cerc să re
producă textul după o săplă- 
mină. Dc fapt, ambele grupe au 
fost examinate după 2 săptă- 
mîni. Rezultatele obținute de 
elevii ce știau că scadența va h 
mai îndepărtată și nu învățat 
pentru a obține efecte de durată 
mai lungă au fost mult mai bune 
decît la cei ce nu și-au încordat 
pica mult memoria știind eă ori
cum nu vor trebui să rețină tex
tul mai mult decît o zi. Așadai 
scopul memorării, voința dc a me
mora trainic joacă un rol deose
bit de important în obținerea
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Mulți pionieri din Capitală 
își petrec timpul lor liber în 
parcul Palatului Pionierilor

Cu ocazia aniversării zilei independenței Af
ganistanului, adresez Maiestății Voastre căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de 
prosperitate și progres poporului afgan.

Să dorim să învățăm pentru 
examene 1

Nu este vorba nici de un pa
radox, nici de o găselniță din 
cele unanim știute sub numele 
de „adevăr a la Pallise". Nume-

PREIEI
ANACRONICĂ

CHELTUIELILE
mODUCWE

Existența unor clemente ne
productive in sfera productivă 
constituie, prin însăși definiția 
lucrurilor, un non-sens. .Aceste 
cheltuieli care, de regulă sînt 
rezultatul unor greșeli in activi
tatea de conducere a întreprin
derilor, a unor fenomene de 
proastă gospodărire. constituie 
un balast dintre cele mai grele, 
care se face simțit în activitatea 
economică și în rezultatele fi
nanciare ale multor întreprinderi.

In anul trecut, cheltuielile ne
productive înregistrate ca atare 
în întreprinderile industriale din 
regiunea Suceava s-au ridicat la 
suma de peste 18 milioane lei. 
Prima concluzie: exact cu a- 
ceastă sumă au fosl diminuate 
beneficiile peste plan pe care 
puteau să le obțină, suplimen
tar. aceste întreprinderi. în pri
mul trimestru al anului 1967, si
tuația, din acest punct de vede
re s-a mai îmbunătățit, totuși, 
această apreciere continuă să ră- 
mină foarte relativă de vreme ce 
— daca lăsăm cifrele să vorbeas
că — ele indică suma de 2.7 
milioane lei. Care sînl principa
lele ..surse“ care alimentează 
sacul fără fund al cheltuielilor 
neproductive ?

Așezîndu-le după ordinea mă
rimilor. pe primul plan se situează 
I MPRU.M U TUR1 LE R EST A N TE, 
adică acea categorie de credite 
bancare la care apelează între
prinderile atunci cînd nu mai 
reușesc să facă față nevoilor cu
rente ale producției cu mijloace
le bănești planificate în acest 
scop. Lipsa de economicitate a 
unor astfel de împrumuturi — 
cu ajutorul cărora se realizează 
„ieșirea forțată din impas“ — 
este demonstrată de faptul că, 
în asemenea cazuri, pentru fie
care 100 lei întreprinderile su
portă dobinzi penalizatoare
nuale de 12 lei. Cînd ne gîndim 
că întreprinderea minieră Aatra 
Dornei a avut în medie, pe în
tregul an 1966. un volum de a- 
semenea credite de peste 6 mili
oane lei, întreprinderea mecanică 
Suceava 3 milioane lei, I.F. Fra
sin 1.4 milioane lei. Uzinele tex
tile Botoșani circa 1.3 milioane 
lei. întreprinderile de industrie 
locală (Ia un loc) peste 4 milioane 
lei. consecințele ne apar foarte e- 
vidente. Dacă ar fi să stabilim 
cauzele care provoacă asemenea 
stări de lucruri negative, ar tre
bui să încenem cu unele defecți
uni in modul de întocmire și 
fundamentare a unor secțiuni 
ale planului economic și financiar 
(de care nu sînt străine nici unele 
foruri tutelare), trecînd apoi la 
efectuarea în mod cu totul neco- 
respunzâtor a aprovizionării teh- 
nico-materiale i încheind cu 
concenția învechita (și foarte 
dăunătoare) a unor conducători 
de întreprinderi, a unor cadre 
tehnice, care urmăresc doar re
zultatul final al producției, fără 
a se interesa în orice moment cu 
ce mijloace sa realizează produc
ția planificată. O aseme
nea concepție, conjugată și cu 
un insuficient sprijin din partea 
direcției general» tutelare in sta- 
b;,’rea prof'hjlui producției și 
asigurarea desfacerii, explică de

ce întreprinderea mecanică Su
ceava a fost nevoită să apeleze 
în anul trecut la un volum de 
surse bănești suplimentare (a- 
normale), care. în unele perioa
de dublau volumul mijloacelor 
circulante planificate. Rezultatul? 
în total, pierderile suferite de 
întreprinderile industriale din 
regiune în anul 1966 pe seama 
dobînzilor la împrumuturile res
tante, se ridică la peste 4 mili
oane lei.

O altă categorie importantă o 
formează PIERDERILE DE PE 
URMA DECLASĂRII DIFERI
TELOR VALORI MATERIALE, 
în general, cu toate încercările 
de justificare cu argumente din 
gama „cauzelor obiective“ aces
te cheltuieli au la origine același 
numitor comun : neajunsuri în 
organizarea producției și, îndeo
sebi, fabricarea unor produse 
care nu sînt solicitate în consu
mul productiv sau individual. 
Dacă ne rezumăm la exemplul 
I.C.I.L. Suceava, care a înregis
trat în 1966 pierderi din decla
sarea unor stocuri de caș gras 
și unt în valoare de 1,5 milioa
ne lei. prima constatare care se 
impune este aceea că o bună 
parte din aceste consecințe ne
dorite (și în orice caz, ncecono- 
mice) ar fi putut fi evitate dacă 
s-ar fi luat măsuri de orientare 
operativă a producției spre ace-

FILIP LUNGOCI 
director adjunct al sucursalei 
regionale Suceava a Băncii 
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Constructorii au coborît și în iris h s-a fixat 
imaginea tăsfrîntă a uriașului — coșul de 
fum cu o-înălțime dc 200 m dc la Tcrmo- 

■ centrala din Craiova
Foto: I. CUCU

Un grup de spe
cialiști de la Tnști- 
tulul politehnic din 
Iași, sub conduce
rea prof. dr. docent 
Toma Farcaș, șeful 
catedrei de tehno
logia metalelor, a 
conceput și realizat, 
pentru prima dată

în țară, o instalație 
de sudare, care a- 
sigură vibrarea băii 
de sudură prin des
cărcare de înaltă 
frecvență și- produ
cerea plasmei în 
arcul de sudură. 
Noua instalație a și 
fost omologată.

La Fabrica de pos
tav din Buhuși au în
ceput lucrările de 
construcție la o noua 
hală industriala ce se 
va întinde pe circa 
4 000 m.p. Noua clă
dire ca face corp co
mun cu construcțiile 
existente și va adăpo
sti preparația Țesăto-

riei Nord. Aici vor 
funcționa în flux teh
nologic continuu, ma
șina de bobinat, de 
canetat, de urzit, ma
șina de încleiat, de 
nevedit. Noua prepa- 
rație va asigura în
treaga cantitate de 
materie primă pentru 
Țesătoria Nord.

Maiestății Sale MOHAMMED ZAHIR ȘAH 
Regele Afganistanului

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUDAPESTA 25 (Ager- 
pres). — Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar a oferit joi un 
prinz în cinstea, delegației Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La prînz au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 
al P.C.R., Ion 
Maurer, membru 
mitetului Executiv, 
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Alexan
dru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Janos Fa- 
zekaș, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii 
Dumitru 
pleant al 
sadorul 
România

Din partea ungară, la prînz 
au luat parte tovarășii

nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Pal Lo- 
sonezi, președintele Consi
liului prezidențial al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri, Antal Apro. La jos 
Feher, Sandor Gaspar, Zol- 
tan Komocsin, Dezso Ne
meș, Rezso Nyers, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Miklos Ajtai și 
Karoly Nemeth, membri su- 
pleanți ai Biroului Politic, 
Odon Kishazi, vicepreședinte 
al Consiliului Prezidențial, dr. 
Matyas Timar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, dr. 
Jozsef Biro, dr. Gyorgy Csa- 
nadi, Arpad Kiss, Imre Pardi, 
Janos Peter, membri ai gu
vernului, Istvanne Vass, vice
președinte al Parlamentului, 
Jozsef Vincze, ambasadorul 
R.P. Ungare la București și 
alte personalități de seamă 
ale vieții politice.

!n timpul mesei, care s-ă 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
Janos Kadar și Nicolae 
Ceaușescu au toastat pentru 
continua dezvoltare a relații
lor frățești dintre cele două 
partide și țări.

O NOUA

INSTALAȚIE

DE FORAJ

2 H. T.-150

(Continuare în pag. a V-a)
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dar pînâ cînd ?
INVITAȚIE

Sinteți invitat a lua parte la SEARA , 
DE TINERET dedicată tinerilor fruntași j 
in producție care va avea loc la data ' 
de 4 martie 1967 orele 18 in sala Casei 
de cultură din Petroșeni.

— Program distractiv — Dans — Antren.
— Tombolă — Bufet — Surprize 

COMISIA DE ORGANIZARE ............... ..........................................................>

Așadar, o invitație. O 
invitație atrăgătoare, că
reia, nu știm cine, mai 
ales tînăr fiind, nu i-ar 
răspunde cu cea mai 
mare plăcere. Judecind 
astfel lucrurile n-ar fi 
de mirare ca invitația

reprodusă — e adevărat, 
cam tardiv, dar nu din 
vina noastră — să stâr
nească invidie pentru ti
nerii din Petroșeni gS- 
rora Ii s-a oferit — și li 
se oferă probabil, vă gîn- 
diți dv. — asemenea pri-

lejuri de destindere cu 
„program distractiv, cu 
dans, antren, tombolă, 
bufet etc“. Și, incă, adău
găm noi, în sălile uneia 
din cele mai frumoase 
case de cultură din țară!

Din păcate, precum 
veți afla, un asemenea 
sentiment nu e deloc 
justificat: numai tinerii 
din Petroșeni știu cite li 
se oferă în privința dis
tracției I „Bine, veți 
spune, dar invitația?" 
...Aflați că povestea cu 
seara pentru tineret din 
4 martie n-a fost decit o 
glumă. Nici în ziua a- 
nunțată și nici mai tîr- 
ziu, această seară n-a a- 
vut loc. Tinerii din oraș 
s-au îndreptat, cum au

mai făcut-o, spre casa 
de cultură, dar i-au gă
sit și de data asta ușile 
închise. Neatenți, proba- 
b;'.. nu văzuseră, că in 
program figurau și... 
„surprize“ I

PLANURI,
cit mai
MULTE

PLANURI...
De-ar fi să te iei după 

planuri, și numai după 
ele, după ceea ce spun

hîrtiile, ai fi nevoit să 
dai activității biroului 
Comitetului orășenesc 
Petroșeni al U.T.C. o 
notă bună. Fiindcă, lec
tura documentelor, a 
planurilor trimestriale, 
lunare, decadale sau 
săptămînale ale comite
tului, ale biroului, ale 
secretarilor și activiștilor 
acestuia, iți oferă oricii 
ai fi de exigent, imagi- 
îea unei activități destul 
de bogale și diverse. 
Trecînd însă dincolo de 
paravanul strălucitor și 
îmbietor al proiectelor 
așternute pe hîrtie, vom 
încerca o dezamăgire. 
Soarta obiectivelor în
scrise în planuri este în 
cele mai multe cazuri

soarta „serii de tiperet". 
a celor 300 invitații 
descoperite de indiscre
ția reporterilor azvîrlite 
in sertarul unui birou.

Să ne oprim, de pildă, 
la planul de muncă al 
biroului comitetului oră
șenesc pe trimestrul în- 
lii al acestui an. Așa 
cum evidențiază cele pa
tru capitole, în această 
perioadă biroul comite
tului orășenesc și-a pro
pus să rezolve 25 de sar
cini concrete. Multe sau

NICOLAE ARSENIE
ALEXANDRU

bAlgrAdean
(Continuare 

în pag. a 111-a)

O realizare de prestigiu a Uzi
nei de utilaj petrolier „1 Mai" 
din Ploiești este și instalația de 
foraj 2 H.T.-150, al cărei mon
taj s-a terminat la întreprinde
rea de foraj Craiova. Prima in
stalație de acest fel din Oltenia 
oferă avantajul că poate lucra 
electric și termic, este echipată 
cu o pompă de 800 C.P., ceea ce 
îi dă posibilitatea să funcțione
ze atât cu turbină cit și cu jet 
Noua instalație poate fora pin’ 
la o adîncime de 3 200 m.

(Agerpres)

JOIMĂRIȚE,
S. O. S. !

E tot atît de greu să-ți închi
pui că sunetul cristalin, cu in
flexiuni divine pe care-1 scoate, 
in triluri, fluierul ciobănesc, e 
glasul unei ciengi de pădure 
pe cit e dc greu să vezi țarina 
drumului intr-un ulcior dc nun
tă cu șerpi și brîne de Oboga.

O joimăriță de Tg. Jiu. plină 
ochi cu lapte acru și acoperită 
cu o frunză lată de lipan, ne 
provoacă desigur, pe arșiță, o 
mai crînccnă salivație decit ori
ce recipient modern cu „coca- 
cola“. Pus în pahar de sticlă, 
același lapte acru, nu mai are 
nici un haz. Dar dumneavoastră 
n-ați văzut, desigur, o joimări
ță de Tg. Jiu...

O joimăriță, așezată cu gura 
în vînt, într-o anumită înclina
ție, cîntă, cîntă gros și tărăgă
nat, încet și hăulit. înginînd 
acel unduios „Au-u, au-ă" al

Gorjului. Apropii urechea și 
asculți :
„Au-uu, au-ă, 
Mă dusăi cu oile 
Pă dcalu* cu florile 
Au-uu, au-ă !"

E atît de perfectă în rotunji
mile cavității ei îneît, o joimă
riță adună la urechea ta, așa 
cum nici un ghioc n-o face, su
netele cele mai diafane și mai 
din adine ale Paringului, ale 
Sohodolului, ale Rincăi, ale Tis- 
nianel, ale Văii Jiului, ale Olte- 
țului șl Gllortului...

O joimăriță poate să nu fie 
mal mare decît călimara pe 
care o purta Ia cingătoare Tu- 
dor Vladimirescu. De asta pe 
semne, cind o pui în vînt și o

M. CARANFIL

(Continuare în pag. a V-aj
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țL^miezul 

nopții
Dicționarul obiectelor 
cunoscute sub numele 

de cuvinte
Capitolul XXVII

de AL. MIRODAN
ȘEDINȚA - a) ..iar ședință '' b) au font, sini și vor fi întotdeauna prea 

multe c) posedă un obiect d) cuvint care sc folosește înainte de expresiile : 
de lucru'....... operativă".... fulger", .. . plenară"........ pregătitoare“.........  sâp-

tăminalâ"....... lunara". . trimestrială", ..... anuală" etc.. precum și după
expresiile ..Am...", ..Haide la „să nn cumva să lipsești de la...". ..ne ve
dem la../. ..ai idee despre ce c vorba la...?". ..a intrat in...", „a ieșit din...“. 
. dacă mă caută cutare spune-i că sint in.. “, ..toată ziua în..." (soției) „astă 
seară vin mai tirziu pentru că am fost chemai la o..." etc.

RFFTR \T - a> nu-și propune niciodată să epuizeze problemele b) tre
buie să aibă exemple concrete.

MARGINEA REFERATUL! I loc unde se desfășoară in general, dis
cuțiile.

CUVÎNTUL - sc cerc cuiva care ți-1 dă. Munci il iei. Dacă nu vrei să-l 
folosești poți renunța Ia el.

DISCUȚIILE — a) numai la obiect b) ..mai concentrate".
PĂRERI = participant» la ședință Ic schimbă între ei.
POZIȚIE — a) fiecare participant arc una b) poate fi luată c) eventual 

poate fi adoptată.
PROPUNERI a) vor fi studiate b) nouă din zece au mai fost formulate 

in ședințele anterioare c) pot fi sprijinite d) participant» sc pot ralia la ele.
CRITICA a) numai constructivă b) ajută c) dezvăluie d) unii fug de 

ea. alții se feresc, sau o evită r) poate fi însușită și respinsă.
AUTOCRITIC A «= a) preferabil severă b) niciodată formală c) adminis

trată in cantități excesive se transformă-n autoflagelare d) efectuată la tem
peraturi excesive se preschimbă in cenușă (care este, apoi, turnată-n cap).

PROBLEME — a) de obicei complexe ; cîtcodată spinoase b) pot fi puse 
și ridicate c) pot fi îmbrățișate d) pot fi cuprinse, dar e greu e) neapărat 
aprofundate D cuvint folosit foarte adesea după expresia ..am...’*

POLEMICA cei care doresc să o practice în ședință trebuie să anunțe 
înainte : tovarăși, eu nu vreau să fac polemică.

PROGRESE = a) reale sau simțitoare b) uneori incontestabile.
GREȘELILE = nu trebuie să se mai repete
LIPSURI - a) in general serioase, uneori grave, citeodată inadmisibile 

b) niciodată tolerabile c) de obicei nu pot fi trecute cu vederea d) trebuie 
lichidate in general fără intirzierc e) pot fi stirpite din rădăcini.

CONCLUZII : a) pot fi trase sau scoase b) persoana însărcinată cu 
această operațiune n-are niciodată pretenția să le tragă (scoată).
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Către întreprinderea 
Cinematografică re
gională Argeș.

La cinematograful 
din Drăgăsani, in ziua 
cind a rulat filmul 
„în genunchi mă întorc 
la tine" s-au vîndut 
mai multe bilete decit 
locurile din sală. La 
ieșire unii spectatori 
spuneau că au văzut 
filmul : ..în genunchi 
privesc la tine“.

ILUSTRATĂ

Către Ministerul 
Poștelor și Telecomu
nicațiilor.

De Ia • o vreme pri
mim destul de des a- 
drese din partea Of. 
P.T.T.R. 33. adrese 
prin care sîntem în
științați că ni s-au 
pierdut unele scrisori 
recomandate și că vom 
fi. sau nu vom fi des
păgubiți.

Sperăm că această 
ilustrată adresată dv. 
nu se va pierde.

• Bernard Shaw a 
primit invitația unui 
burghez. Abia apucă 
să intre în salon și 
fiica amfitrionului 
se așeză la pian și 
începu să cînte.

— Vă place muzi
ca? — întrebă gazda.

— Desigur — răs
punse Shaw — dar 
domnișoara nu tre
buie să se deranjeze.

• în ziua premie
rei sale ..Hugheno- 
ții" compozitorul 
Meyerbeer se întîlni 
cu un prieten din 
copilărie și-l invită 
la spectacol. Tn cau
ză. compozitorul îl 
întrebă daca-i place 
opera.

— Da. opera e fru
moasă. păcat câ mu
zica strică toată im
presia.

• Napoleon al III- 
lea nu se pricepea 
de loc la muzică. La 
una din serbările 
date la palat, cele
brul pianist Franz 
Liszt interpreta ..Ru
găciunea lui Moise“ 
de Rossini termi- 
nînd cu cîteva acor
duri puternice.

- Ce bine imitați 
tunetul ! — îl com
plimentă împăratul.

• Aflîndu-se la 
Petersburg. același 
pianist interpreta de 
data aceasta mazur
cile lui Chopin.

Nicolae I. căruia 
îi plăcea muzica mi
litară. vorbea foar

Rllgă

Doamne, lasă-mi priclcnii-n pace : 
Nu-i face șefi, nici confrați de condei 
Că mai am nevoie dc ci

Inventar

Am intr-un cufăr cu nimicuri 
trei nasturi :
Unul de la uniforma dc școală 
altul de la o iubire uzată 
al treilea dc la vesta inimii 
pe care o pori descheiată

Logică

Din intîmplare
poți ocupa un post foarte mare 
dar ca să rămîi în vîrful acestei scări 
îți trebuie încă o sulă dc intiniplări 
asemănătoare
ceea ce, nu sc întîmplă, din intîmplare

Paznicul meu

Am un cîinc foarte cuminte 
Dc cile ori mă vizitează admiratorii 
Le cerc un os sau o zgardă dc ținte : 
Cine nu-i dă, poale să intre...
Fiindcă nu-i plac lingușitorii I

OGLINZI
DE BUZUNAR

Dacă...

Dacă fericirea s-ar putea cumpăra 
Ca fructele coapte Ia piață în zori 
Unii s-ar tocmi s-o obțină mai ieflin 
și din resl și-ar cumpăra scobitori.

Roman foileton de HARALAMB ZINCA

RODICA TOTT

Mai marele portului îmi zîmbi condescendent. Era un bărbat 
înalt, lat in umeri, cu o față pătrată, brăzdată dc două cute a- 
dînci în jurul »neț guri faimoase și senzuale. Zîmbea nu numai 
cu gura, dar și cu ochii.

Cunoștea scopul vizitei noastre. Nu ne conduse către biroul 
său, ci către dană, unde sc aflau ancorate nenumărate vapoare, 
înaintam agale, cu soarele în față. Briza sărată a mării no lovea 
din plin. In văzduh pluteau împreună pescărușii și zgomotele 
elevatoarelor.

Trecurăm în revistă, pe rînd, vapoarele din port. Lucian, spre 
surprinderea mea, manifesta un interes egal pentru toate nave
le Se oprea, mai cu seamă, in dreptul punților dc legătură cu 
uscatul, acolo unde cile un grănicer îndeplinea serviciul de pază 
a frontierei.

—- „Sania Lucia" ne anunță „căpetenia".
Nu departe dc noi, sc înălța silueta neagră a unui cargou 

vechi, imbătrinit și, pesemne, obosit de atîtea călătorii maritime 
și oceanice. Ne îndreptarăm spre cl, atenți la explicațiile lui Po
doleanu.

— „Sania Lucia" și-a aruncat ancora la 25 august... Așa cum 
observați și dumneavoastră, e un cargou vechi, ele 500 de tone. 
De astă dată a ancorat sub pavilion libanez. Aparține însă 
unui armator din America Latină. „Santa Lucia" ne vizitează
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EXPRESII

Un băiat pus la punct

DUMITRU MAZILU —
București

Epigrama de față ni s-a pă
rut cea mai reușită.

La Sala „Savoi" se prezintă 
„Parada Revistei" de Nicușor 
Constantinescu și George Voi- 
nescu.

De-i Revista bună 
Alții să ne-o spună — 
Că pe la Estradă 
Prea-i face... Paradă 1

te tare. Liszt se opri 
din cîntat și la în
trebarea tarului răs
punse ;

— Cind împăratul 
vorbește, toți tre
buie sâ tacă !

• Regele Prusiei, 
care studiase medi
cina. a declarat ge
neralului Quintus 
Scilius, un intim al 
său •

— Dacă pierd bă
tălia. mă refugiez la 
Veneția și profesez 
medicina.

— Tot asasin, răs
punse generalul 
Quintus.

• Oricît de aspru 
ar fi fost gerul ier
nii, Ludovic al XIV- 
lea obișnuia să 
meargă la vînătoare 
fără mănuși.

Doi țărani din sui
ta sa observînd ne 
suveran cu mîinile 
goale discutau între 
ei. La întrebarea u- 
nuia de ce suvera
nul umblă fără mă
nuși celălalt răs
punse :

— Nu te îngriji 
de asta, are el grijă 
să-și încălzească 
mîinile în buzunare
le țăranilor.

<? Vizitînd închi
sorile. Henric al IV- 
lea ajunse la Basti- 
lia. Portarul, bolnav, 
stătea într-o came
ră la intrare chinu- 
indu-se pe un pat 
murdar.

Văzîndu-I pe rege, 
spuse umilit :

— Maiestate. ier- 
tați-mă că mor în 
fata dumneavoastră.

— Nu te jena, ve- 
zi-ti de treabă — 
răspunse distrat su
veranul.

Din revista școlară 
„Muguri“ a Liceului 

nr. 1 din Brăila

VASTLE OROSZ — Brașov

Dv. ne scrieți, pe scurt, ur
mătoarele :

Eu am părâsit-o
Ea nu mă poate uita și îmi cere 
pensie alimentară pentru copil. 
Eu nu vreau sâ ne mai 

împăcăm 
Ea susține.
Eu fug clin întreprindere 

in întreprindere 
să-mi piardă urma (n. r. să 

piardă pensia alimentară)
Ea mă găsește.
Pe baza acestor fapte nu s-ar 
putea scrie un foileton ?

Răspuns Nu publicăm glume 
de prost gust 1

NICU DAN — Ploiești

La epigrama dv. :

Ala bala portocala
Ce ne facem noi cu sala

(sala căminului cul
tural care e prost 
întreținută)

Răspunsul nostru ar fi următorul:

Nu știu cum arată sala,

Epigrama-i alandala

în concluzie, glumind bineîn
țeles, vă sfătuim să încercați ri
me și cu alte citrice. S-ar putea 
să fie mai „dulci“...

ION D ION — București

Reproducem în întregime 
P.S.-ul dv.

„Cred că cea mai bună me
todă de a-l îndrepta pe fiul 
meu Vlad este ca dumneavoa
stră să publicați foiletonul de 
față. El e eroul principal. Da
că din motive de calitate nu 
puteți să-l publicați, atunci 
tac apel la o altă metodă : il 
urechez”.

Răspuns : Urecbiați-11

pentru a treia oară. De două ori a ancorat sub pavilion domi
nican. Descarcă bumbac, încarcă cherestea. Comandantul vasu
lui e un corsican, Manuel Lopez, un bătrîn lup dc mare. E un 
tip cum numai în filme mai1 poți să întîlnești — șchiop, poartă o 
proteză, fumează din pipă și-i place să bea coniac. Arc un echi
paj format din treizeci și cinci' de marinari... băieți buni... cei 
mai mulți, cînd coboară pe uscat, salută cu pumnul sus la frun
te — semn că sînt de stingă, dacă nu chiar comuniști...

Explicațiile căpitanului portului îmi amintiră de ipoteza lui 
Lucian. Mă uitai pe furiș la dînsul. Mergea cu mînile la spate și 
asculta nepăsător.

— N-ați avut nici un incident cu ei ?
— Nu, nu, e un. echipaj foarte disciplinat, unit, deși format din 

reprezentanți ai niai multor nații — italieni, francezi, tunisieni, 
spanioli..

Ne-am oprit în dreptul cargoului. O macara uriașă îl încărca cu 
cherestea. De pe puntea vasului, se auzeau comenzi scurte, în 
spaniolă.

Ochii lui Lucian se îndreptară către grănicerul ce stătea de 
pază lîngă puntea de legătură a vasului cu țărmul. 11 măsură din 
tălpi pînă în creștet. Grănicerul ne privea și el bănuitor pe sub 
cozorocul caschetei.

— Sînt trei zile de cînd cargoul „Santa Lucia" și-a aruncat an
cora în portul Constanța, vorbi Lucian. De atunci și pînă acum, 
a intervenit vreo schimbare printre grănicerii care au misiunea 
să-l păzească ?

— tiu știu, dar dacă vă interesează, putem să aflăm foarte 
repede.

Lucia'n puse o altă întrebare.
— La ora asta, tot echipajul e pe bord ? Nimeni nu lipsește ?
— Nimeni... Abia spre seară, după apusul soarelui, vor ieși în 

oraș... în grupuri sau singuri...
— Și corsicanul ?
— Da... De felul său, e un solidar. IeSe îti oraș în fiecare sea

ră. Bea de obicei la „Căluțul de mare". Stă singur la masa. Trage 
din pipă șî'bea coniac.

— Deci, în fiecare seară ? căută Lucian să precizeze. A coborit 
oare și în seara zilei de 27 august ?

- 24 -

Șantierul oferă un climat de 
li*ponibilitate interioară fi este 
ierimetrtd propice oricărei acu
ități artistico-educatice. Tineri 
eniți din toate colțurile țării 
omunlcă ți își confruntă perso- 
ralifatea cu uriașa căldură unia
tă pe. care numai larga familie 
muncitorească o poate da. Apro
piat de dormitoare, cochet și cu- 
at ca o cabană de munte, ciu
tul se transformă la cel mai mic 
emn de animație intr-un magnet 
l apropierii prietenești.

Aici se poate polemiza cu acea 
oncepție. potrivit căreia, Consi- 
iul sindical pe sistem ar fi des- 
inat să concentreze întreaga ac- 
ritate culturală a complexului 
le șantiere numai la nivel de 
centru" neglijînd inițiativa pro- 
irie a fiecărui șantier în parte. 
liteva formații bine instruite, 
are să reprezinte cu cinste la 
rice competiție artistică talent e- 
? și măiestria constructorilor de 
1 Porțile de Fier nu-i pot achita 
ie salariații culturali ai 'indica- 
ului de sarcina complexă ce le 
evine. Ea reclama întrepătrun
derea cu viața muncitorilor, ceva 
nai mult decîl deservirea ei cu 
woduse artistice în ambalai Con- 
epția. ce-i drept, nu e măriu- 
isita. Dar se face simțită Ilu*- 
rez ■ la data sosirii reporterului, 
luhul constructorilor din Gura 
răii nu mai dispunea de nici 
n instrument muzical, nimic, 
măcar o muzicuță Toate migra- 
erâ la orchestrele Sindicatului 
e sistem, care nu-și dau con- 
ursul decit contra plată Ca 
prețuirea“ lor să sporească, pi
ti și magnetofonul luase drumul 
pre... locuința instructorului ar-

ț VIATA CULTURALĂ \1 
I PE ȘANTIERUL . j 

Ă PORȚILOR li 

|^DE FIER '

fistic Aurică Pir joi, salariatul sin
dicatului întrebat, se lamentea
ză . „Eu trebuie să-mt înregis
trez scheciurile proprii, eu fără 
magnetofon sint mort!“. Dacă 
urechea lui formată de profesio
nist nu tresare la alăturarea ego
istului pronume cu cifra 86, ce-i 
r< prezintă numai pe uteciști din 
Cura Văii, pentru aceștia cacofo
nia e stridentă și impresionează 
foarte urît. Ne miră, pe de altă 
parte că pentru susținerea dezi
deratelor tinerilor, comitetul 
U.T.C. nu depune mat mult e- 
fort.

Natura lucrărilor imprimă 
muncii de șantier ritmul aici, 
aparte Aici, mai mult ca oriun
de, timpul e de aur. Tinerii nu-ți 
dăruiesc orele lor libere • le in
vestesc. Nu de mult, probabil cu 
intenții lăudabile, un alt instruc
tor artistic a adunat pe cîțiva 
băieți din Cura Văii la repetiții 
susținute, obositoare, în vederea 
formării unei echipe de focuri

miîffll CLHBnRlLOR
populare. Numai că, după o săp- 
tămînă. două, animatorul ei s-a 
...„volatilizat“, abandonîndu-i. A 
fost o frustrare de încredere și un 
deserviciu.

Nu e nn calambur: distracția 
trebuie privită de cei ce o or
ganizează, cu toată seriozitatea. 
Și atunci cind se aleg formele 
cele mai potrivite în raport cu 
posibilitățile de finalizare a lor, 
și atunci cind. în plină desfășu
rare a ei, o formație solicită spri
jinul efectiv, statornic, din par
tea tuturor factorilor interesați 
în dezvoltarea ei.

Raportul responsabil cultural- 
colectiv crește în conținut dacă 
se modifică sensibil și devine 
raportul biroului organizației 
U.T.C. cu colectivul. Sporește 
atunci cind la primul termen se 
adaugă plusuri : colaborarea res
ponsabilului cultural U.T.C. pe 
Grupul de șantiere, pe sistem. 
Și devine excelentă dacă se ală
tură printr-un imbold material,

o prezență materială, toți factorii 
cullural-ediicativi ai sistemului.

O problemă ce li se poate des
tina spre prima dezbatere : în 
grija sa pentru a asigura con- 
stiuctorilor condiții de confort 
modern, de intensă viață spiri
tuală, stalul nostru investește sti
me însemnate pentru zestrea în 
costume, instrumente muzicale, 
aparate ș.a.m.d. a fiecărui șan
tier. Care este situația actuală în 
ce privește repartizarea lor, după 
ce criterii se operează ea și cine 
răspunde, personal, de controlul 
riguros al folosirii și păstrării ei ? 
lată un singur exemplu : Șantie
rul Orșova primise o stație de ra- 
dio-amplificare, nou-nouță. Nu 
numai că a rămas nefolosită, dai 
acum unele piese l-au dispărut. 
Poate că e cazul să se dea vina 
pe șoareci, pare-se ei au ros di
fuzorul...

Altă problemă: perspectiva 
unei consfătuiri pe sistem a tu
turor animatorilor mișcării cultu-

ral-educative. Lăsîndu-se la o 
parte dările de seamă formale, 
aici s-ai putea compara rezulta
tele, sesiza profilul spre care tin
de, prin specificul talentelor sa
le, un șantier sau altul. Salaria- 
ții cu norme de instructori cul
turali vor trebui să dovedească 
(și altfel decit prin vorbe) că în 
formațiile crescute de ei parti
cipă tineri din toate șantierele. 
Căci, dacă instructorul Alexandru 
Puia mi-a declarat, cuvint cu cu
vint : „Desigur, am cooptat și 
numeroși băieți dtn Gura Văii“, 
in realitate nu se ocupă de nici 
unul, in nici una din formele cul
turale existente.

Responsabilul Cultural trebuie 
să fie și să rămină optimist. 
Trece și prin eșecuri. Erorile 
personale îl costă. ispitit de 
ușurința în mobilizare, Nicolae 
Procop a trecut într-un rtnd la 
alcătuirea brigăzii de agitație a 
șantierului numai cu elevii unei 
școli de specializare. Operativă,

plină de vervă, brigada a cules 
aplauze prezentînd cîteva spec
tacole, dar... odată cursurile 
încheiate, interpreții poantelor 
cu miez și ai cupletelor pline 
de haz, au plecat în locuri de 
muncă diferite. Animatorul bri
găzii s-a văzut în situația lui 
Sisif, și atunci cind, ambițio- 
nîndu-se să monteze „Soacra cu 
trei nurori“, după trei lecturi la 
masă, toate cele trei nurori au 
dat bir cu fugiții... nu din pri
cina soacrei, desigur, ci a unor 
condiții obiective, piesa cerea 
mult timp, prezenta evidente 
dificultăți de actorie și, deoarece 
fetele sint puține pe șantier, 
interpretele nu aveau dubluri

Am schițat mai sus cadrul 
complex caie alcătuiește, în an- 
durile de față, rama unui por
tret. N-am avut în intenție o 
analiză exhaustivă a activității 
culturale pe sistem (foarte prinsă 
în pregătirea unor spectacole de 
anvergură, programarea turnee
lor unor colective de teatru din 
(ară, ideea stabilirii ordinii excur
siilor pe un an înainte etc.) Am 
arătat mimai cum se reflectă ea 
în preocupările artistice cu ca
racter strict a mat or ist ic ale unui 
singur șantier S-au luat. în fine, 
măsuri pentru remedierea lipsu
rilor : mi s-a dat asigurarea că 
cei din „Gura Văii" vor primi 
chiar un țambal, deși nu inten
ționează să cuprindă în sfera lor 
de activitate taraful... O „ulti
mă“ omisiune, probabil datorită 
grabei .• tinerii n-au fost consul
tați asupra celor ce-și propun să 
întreprindă. Dacă ar fi ultima I

AURELIA KICAROȘIE

— Da 1
Lucian mă privi cu un anumit înțeles. „Vezi, uite așa lucrăm, 

păreau câ spun ochii lui, ipoteza ne indică o cale, iai noi înain
tăm pe ea. puțin cîte puțin... pînă la izbindă". îi răspunsei prin
tr-un zîinbet admiiativ

— Să mei gem. zise apoi Lucian, mulțumit parcă de cele văzute.
Deodată pe punte se ivi un bărbat cu fața negricioasă, ascu

țită, încadrată de o barbă tunsă scurt și parcă muiată în păcură. 
î$i scoase pipa din gură și își împinse cu ea, pe ceafă, chipiul ma
rinăresc.

— Hallo, căpitane 1 strigă.
Podoleanu îi răspunse :
— Hallo, don Manuelo 1
— Ai musafiri ? se interesă el în italiană.
— Așa e. don Manuelo. am musafiri.
— Poate că musafirii dumitale vor să bea un rom veritabil 

de Jamaica ? Poftește-i sus la mine, căpitane, se oferi bătrînu) lup 
de maie, agitînd în aer mina in care-și ținea pipa.

Podoleanu se uită întrebător la Lucian în clipa aceea, mă 
rugam in gind ca ofițerul să primească invitația , muieam de cu
riozitate să mă plimb pe coverta caigoului „Santa Lucia".

— Pe altă-dată, răspunse Lucian. în orice caz, mulțumește-i 
de invitație.

„Căpetenia“ portului traduse întocmai.
— Cînd pe altă-dată, căpitane ? Mîine noapte ridicăm ancora:
Tresării. Uitai brusc de romul de „Jamaica“,. Lucian îmi aruncă 

o privire plină de înțeles.
— Poate mîine. răspunse însoțitorul nostru.
— A domâni, strigă căpitanul vasului, ducînd în semn de salut 

pipa la chipiu.
Ne îndreptarăm în tăcere spre una din clădirile portului. De 

cîteva ori, Lucian se opri și se uită în direcția cargoului „Santa 
Lu' ia“. Corsicanul ședea în același loc de unde ne adresase in
vitația, fuma și ne urmărea de la distanță. Nu mă îndoiam că 
ipoteza lui Lucian începea să se confirme Mutra corsicanului mi 
se părea de-a dreptul suspectă, iar invitația la un pahar de rom, 
avea, fără îndoială, un anume tîlc. Cu siguiantă că bătrînul lup 
de mare ne mirosise. Totuși, de ce refuzase Lucian invitația ? I se
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oferise un minunat prilej de a pătrunde în bîrlogul presupușilor 
dușmani. Dacă aș fi fost în locul lui. n-aș fi refuzat...

Dinspre clădirea către care ne îndreptam venea, alergînd. un 
tînăr ofițer de marină. Sc opri respectuos în fața directorului por
tului și-l întrebă care dintre noi e căpitanul Lucian.

— Sînteți căutat la telefon de tovarășul locotenent-major Frun
ză... Mi-a cerut să vă găsesc din pămînt, din iarbă verde, și să vă 
duc la telefon...

Lucian mă sfătui să răinîn locului și să mă întrețin cu Podoleanu. 
Mă asigură că mi va întîrzia prea mult. Se ținu de cuvint. Reveni 
destul de repede ; alergase și obrajii i se îmbujoraseră. Părea și 
puțin tulburat. Se adresă, printre gîfîituri, directorului.

~ Tovarășe Podoleanu, noi o să ne retragem. Râmîne ca altă
dată sa va vizităm „cetatea", să bem rom veritabil de Jamaica. 
Sper că acest prilej să se ivească foarte curînd. Vă mulțumesc...

Lucian mă luă de braț. La ieșirea din pori ne aștepta „Merce- 
des -ul După felul cum ofițerul imi strîngea brațul, pricepui câ 
era mult mai tulburat decit îmi închipuiam.

— S-a întîmplal ceva ?
— Frunză a stabilit cîteva date foarte importante... Tntr-o sub

unitate de grăniceri din Constanța, s-au făcut, nu de mult, vac
cinări cu ser antidifteric...

— Atunci operația e simplă, exclamai eu bucuros.
—. Te Nu e deloc simplă. S-au făcut vaccinări, dar ni

meni din efectivul subunității n-a fost dat dispărut, mi-o reteză 
căpitanul.

— Și unde mergem ? întrebai după o pauză.
— Să ne întîlnim cu Frunză.
— Unde ?

La „Cazino". îmi eliberă brațul din strinsoare. Din nou avui 
senzația că Lucian mă provoacă la un joc.

— De ce te miri așa ? mă luă la rost. Te miri cam des, tovarășe 
scriitor. Oare nu e ora mesei ? Nu crezi că ar trebui să mîncăm 
și noi ?

Avea dreptate. Era ora prînzului : abia atunci simții că și mie 
îmi era foame.

(Urmare în numărul de mîine)
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(Urmare din pag. 1) 

puține nu ne pronunțăm 
Dar e pozitiv faptul 
că erau concrete. Su
prapunem insă preve
derile acestui plan cu 
ceea ce au făcut mem
brii biroului în cele trei 
luni. Concluzia este de-a 
dreptul de necrezut : din 
cele 25 sarcini (ac
țiuni sau probleme dc 
rezolvat) 13 nu au fost 
realizate : alte 3 au fost 
aminate si numai 9 — 9 
din 25 (!) — au fost în
deplinite 1

Iată, șl un al doilea 
plan. Un „plan de mă
suri" care il completea
ză pe cel anterior și 
care a fost adoptai de 
biroul comitetului oră
șenesc în urma Plenarei 
CC. al U.T.C. din ia
nuarie a.c. S-a prevă
zut in acest plan, de pil
dă, inițierea în cadrul 
organizațiilor de la ex
ploatările miniere și din 
celelalte întreprinderi 
mai importante a unor 
dezbateri privind con
tribuția pe care și-o pot 
aduce tinerii la reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție. Acțiune nu nu
mai interesantă, dar și 
deosebit de necesară. 
S-a prevăzut și un ter
men — de rezolvare — 
15 martie. Dar perioada 
s-a încheiat și o aseme
nea dezbatere nu a avut 
loc nici măcar într-o sin
gură organizație. Se sta
bilise, de asemenea, și tot 
cu termen precis, o ana
liză temeinică a cursu
rilor de calificare, a mo
dului cum participă ti
nerii și cum își însușesc 
cunoștințele predate. Nu 
s-a realizat nici aceasta, 
cum nu s-a realizat nici 
dezbaterea, planificată 
pentru luna februarie, 
cu tema : ridicarea cali
ficării tinerilor. ($i sint 
locuri unde cursurile nu 
s-au deschis, deși sînt 
solicitate cu insistență : 
altele în care cursurile 
se desfășoară necores- 
punzâtor, iar participa
rea tinerilor înscriși lasă 
de dorit). De ase
menea, biroul orășenesc 
și-a propus organizarea 
în majoritatea organiza
țiilor. a concursului 
„Prieten al cărții tehni
ce“. extinderea inițiati
vei de la Uzina „Semă
nătoarea“. Dar cîte nu-și 
prevăzuse ? Din păcate 
însă, prevederile în rea 
mai mare parie au ră
mas doar pe hîrtie.

Un al treilea plan, și 
mai amănunțit, cel re
feritor la ..Sarcinile bi
roului comitetului oră
șenesc De luna martie 
R7“ întărește aceeași 
concluzie Ba mai mult, 
te îndeamnă să-ți piu 
întrebarea nu sînt oare 
prea multe planuri ? Fi
indcă e de preferat mai 
puține planuri și uiai 
multă treabă. Acesta *> 
atributul unui stil de 
muncă serios, caracteris
tic organizației noastre a 
cărei activitate trebuie 
să fie vie. concretă, di
namică.

aparținătoare să se or
ganizeze unele dezba
teri în scopul formării 
la tineri n unei concep
ții științifice despre lu
me și viață. în plan 
erau precizate chiar cî- 
teva din localități : 
Cîmpu lui Neaș, Uricani, 
Iscroni, Livezeni, Cim- 
pa. Jieț. 8ănița Doi 
conferențiari au ținut 
cHe o conferință ia Cim- 
pa și Jieț. Acțiunea 
figurînd printre rea
lizările mai multor in
stituții — casa de cul
tură, comitetul de cultu
ră și artă, consiliul pen
tru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice 
— de ce n-ar fi o reali
zare și a comitetului oră
șenesc U.T.C. ?• Ei cu 
asta gata ' Or fi aștep- 
tînd ei tinerii din Cîmpu 
lui Neag. din Uricani. 
Iscroni, Banița dezba
terea promisă, dar o fac 
degeaba. Fiindcă nici la 
sarcina aceasta nu se 
mai gindește nimeni. $i 
ea a fost trecută în 
rîndul celor îndeplinite l

Identică a fost soarta 
unei interesante acțiuni

sens, indisciplină. Pre- i 
zența acesteia în activi- I 
ta’ea biroului Corniletu- 
tului orășenesc Petro- 
seni al U.T.C., se face 
simțită in mai multe 
ipostaze. Cîteva exem
ple.

• La sediul comitetu
lui se știa, dc pildă, in 
mod sigur și precis, că 
activistul loan Străuț se 
află la Uricani. Conform 
repartizării, conform 
graficului de deplasare, 
conform unei discuții 
din ziua precedentă din
tre secretarii comitetu
lui orășenesc și instruc
torii salariați. conform, 
în sfîrșit, unei sarcini 
precise, concrete, pe 
care o avea de rezolvat : 
recrutarea unor tineri 
pentru comisia tineret 
muncitoresc. Așa se știa 
precis la „sediu". In 
realitate, susn urni tul in
structor se afla la Vulcan. 
Secretarul comitetului 
orășenesc, Ion Mihalcea, 
nu pare, însă, deloo sur
prins de faptul pe care

La fol, au răspuns și 
ceilalți mombn ai bi
roului a căror prezență 
în mijlocul tinerilor. In 
activitățile acestora nu 
e reclamată evident, doar 
de necesitatea unei a 
nali/e în cunoștință dc 
cauză ci de îndatoririle 
esențiale ale activistului 
U.T.C. Și, totuși, biroul 
va analiza, va stabili, 
probabil, măsuri... Așa 
se cere...

Am putea oferi o bo
gată listă cu aseme
nea fapte din activita
tea membrilor biroului 
Comitetului orășenesc 
Petroșeni al U.T.C., din 
munca unora dintre ac
tiviștii săi. Este un 
lucru știut și clar : lo
cul activistului este in 
organizațiile de bază, 
printre tineri, in miezul 
activității de organi
zație. Faptele relatate 
mai sus ne determină 
să ne punem pe bună 
dreptate întrebarea : cu
nosc activiștii Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Pe
troșeni îndatoririle, sar-

colective ele trebuie să 
asigure în desfășurarea 
propriei activități un 
climat de muncă seri
oasă, de combativitate și 
intransigență. Am con
sultat cu atenție proce
sele ședințelor de birou, 
cit și cele ale activu
lui pe o perioadă înde
lungată. Tn măsura în 
care ele reflectă cît de 
cit exact ceea ce se în- 
tîmplă în aceste ședințe, 
procesele verbale dove- 
deso că ele au un carac
ter formal, dc cele mal 
multe ori, se țin fiindcă 
trebuie să se țină și nu 
pentru că ar fi modali
tatea indispensabilă de 
rezolvare a unor sar
cini. Spiritul critic, com
bativ, lipsește în ciuda 
faptului că fiecare pro
ces-verbal consemnează 
că s-a vorbit și despre 
lipsuri. Se vorbește în- 
tr-adevâr, despre lipsuri, 
se face chiar cu o per
severență de invidiat, 
dar pe cît se pare fondul

controlat și ajutat timp 
de mai multe zile or
ganizația orășenească 
Petroșeni. Cu acest pri
lej nu fost scoase la I- 
vealfi serioasele defici
ențe din activitatea bi
roului, indieîndu-se, tot
odată, măsurile ce tre
buie luate pentru înlă
turarea lor. După ce co
lectivul de control și-a 
prezentat concluziile, a 
luat cuvîntul primul se
cretar al Comitetului o- 
râșenesc Petroșeni al 
U.T.C., Mihai Maxim. Cu
vîntul l-am notat și noi, 
l-a consemnat si proce
sul verbal : Vă mul
țumim pentru ajutorul 
acordat. El ne-a ajutat 
să ne îmbunătățim sti
lul de muncă".

Foarte bine, ne-am zis. 
Nici n-ar fi fost nevoie 
să se spună mai multe 
cuvinte. Căci nu de 
vorbe era nevoie, ci de 
fapte. Răsfoind procesele 
verbale ale ședințelor 
de birou am constatat, 
însă că primul secretar 
al Comitetului orășe
nesc Petroșeni al U.T.C. 
nu rostise pentru prima

MÎNSE/WM

DEFAPJjN-

DFPUNÏÏ“ ?
Mai inlîi. despre ..ge

neralizarea și extinde 
rea inițiativei tinerilor 
de la „Semănătoarea 
privind folosirea fierânn 
minut cu eficiență ma
ximă pentru producție’ 
Un sondai întreprins la 
aproape oale exploată
rile miniere r.a și in alte 
întrepi indei i undc-și 
propusese biroul orășe
nesc să o extindă, dez
văluie că foarte mulți ti
neri nu știu in ce constă 
această inițiativă, iar 
numeroase -adie de con i 
ducere a oigam/ațnior 
de bază deși au auzit 
despre ea, nu știu cum . 
ar putea și cum ar tre
bui să acționeze pentru 
a o aplica. $i este intru- | 
totul explicabil Despre 
această inițiativă s-a a- 
mintîl doar la o ..zi a 
secretarului*’, și asta ta 
modul general, spumn- 
du-li-se celor prezenți 
să preia inițiativa. Atitn 
doar, $i cu aceasta mem
brii comitetului orășe
nesc — ne referim in 
primul rind la cei cinci 
secretari — consideră a- 
cest obiectiv înscris in 
plan, ca îndeplinit. Iden
tică este și situația con
cursului „Prieten al căr
ții tehnice“

O altă sarcină în
scrisă în cele trei pla
nuri aminiiie. prevedea 
ca in cele aproape 59 de 
organizații din satele

menite să ducă la îmbu
nătățirea instruirii prac
tice a elevilor școlilor 
profesionale și a multor 
altor proiecte care „în
deplinite" în același 
chip au eșuat pe tărî- 
mul neeficientei, al lu
crurilor făcute de mîn- 
tuială.

Din situațiile relatate, 
o parte din multele de 
acest fel. se nasc, evi
dent. nenumărate între
bări Sînt oare nercalis- 
te planurile pe care și 
le întocmește biroul Co
mitetului orășenesc Pe
troșeni al U.T.C. ? De
pășesc oare sarcinile, 
capacitatea și forțele de 
care dispune ? Sau. in
tervin cumva pe parcurs 
motive obiective rare 
împiedică ducerea lor la 
îndeplinire ? La toate 
întrebările răspunsul 
este negativ. Planurile 
nu sînt cîtuși de puțin 
nerealiste. ba dimpo
trivă. față de sarcinile 
și posibilitățile unei or
ganizații care ruprinde 
aproape 29 nnn de mem
bri. pot fi deseori con
siderate chiar insuficient 
de mobilizatoare. Cît 
privește eventualitatea 
unor cauze obiective 
nici acestea nu pot fi 
invocate fiindcă, chiar 
apărînd ele do! amina 
sau anula o acțiune 
două, mai mulie. dar în 
nici un caz nu pot con
stitui explicația unei 
atît de slabe si sărace 
activități Atunci de ce 
totuși, planurile birou
lui orășenesc din Petro- 
șeni rămîn de cele mai 
multe ori simple hîrtii ?

-o gravă 
ÎNCĂLCARE A 

STATUTULUI 
ORGANI

ZAȚIEI

NOASTRE
Neîndeplinirea sarci

nilor este, în cel mai 
profund și mai exact

i-1 comunicăm. Ba, dim
potrivă, mărturisindu-ne 
că e ceva obișnuit, ne 
relatează că nu o dată 
același instructor, trimis 
intr-o localitate sau alta 
dă cîte un telefon la 
sediu spunînd eâ se află 
în organizația respecti
vei. că se ocupă de re
zolvarea sarcinilor în
credințate. în realitate 
se află în altă parie a- 
vînd cu totul «alte pre
ocupări. Tovarășul se
cretar a calificat în- 
tîmplarea ca hazlie : în 
fapt e un inadmisibil 
joc „de-a sarcinile“, ati
tudine care prin rărită 
tea ei îl situează pe to
varășul respectiv cu to
tul în afara seriozității, 
corectitudinii, ce carac
terizează activiștii orga
nizației noastre.

© Un secretar, de 
data aceasta cluar tova
rășul Ion Mihalcea. scrie 
cu mina proprie în pro
priul program, că se de
plasează la U.R.U.M.P.
— . pentru a discuta cu 
factorii de răspundere 
în vederea mobilizării 
tinerilor la o acțiune de 
muncă vnbintar-patrio- 
tică ce urmează să aibă 
loc a doua zi" Exact la 
39 de minute trecem pe 
urmele tovarășului Mi
halcea Secretarul U.T.C. 
nu e in uzină. Discutăm 
cu directorul uzinei, 
cu inginerul-șef. cu 
secretarul de partid, cu 
coritabilul-sef. întrebăm 
la sindicat. în secții, 
peste tot Nimeni nu l-a 
văzut pe secretarul co
mitetului orășenesc por
nit să discute cu „fac
torii de răspundere" t-a 
adiiinea de a doua zi 
n-a fosi prezent nici un 
tînăr de la U.R U.M.P 
Aflăm, însă, că tovarășul 
Mihalcea a trecut to
tuși pe la uzină. „Am 
fost pînă la poartă" — 
ne mărturisește dînsul.

• A doua zi urmează 
ca biroul comitetului 
orășenesc U T.C. să ana
lizeze o problemă de 
mare importantă pentru 
activitatea organizațiilor 
U.T.C. din comunele și 
satele subordonate : mo
dul cum se desfășoară 
adunările generale. Un 
secretar — cel cu pro
blemele organizatorice
— urmează să prezinte 
un referat Nu l-a 
făcut încă, nu știe ce va 
spune precis. Pînă mîine 
însă...

— Ați participat la 
vreo adunare la caie 
vă referiți ?

— Nu I

cinile pe care le au ? 
Am putea pune și o altă 
întrebare, oare nu dis
pune Comitetul orășe
nesc Petroșeni al U.T.C., 
de prea mulți activiști, 
puțind astfel să-și per 
mită luxul de a irosi 
zile întregi ?

în mai multe rînduri, 
în activitatea acestei or
ganizații orășenești au 
fost sesizate abateri de 
la prevederile Statu
tului. încălcări ale nor
melor vieții interne de 
organizație. Pe terenul 
prielnic al indisciplinei 
ele nu sint surprinză
toare. Procesele verbale 
ale ședințelor de birou, 
de activ cît și surprin
derea pe viu a unor 
asemenea momente, 
ne-a relevat că aici e o 
obișnuință ca sarcinile 
să „se discute", ca acti
viștii. pe de o par
te. și secretarii pe 
de altă parte, sau 
chiar secretarii intre ei, 
să se ..tîrguiască*' în 
ceea ce privește înde
plinirea unor sarcini.

0 MINĂ

SPALA

PE ALTA S!a

AMÎNDOUĂ...

Prevederile Statutului 
organizației noastre sînt 
clare : „Organele de 
conducere ale organiza
ției U.T.C. sint datoare 
să asigure în întreaga 
lor activitate dezvol
tarea democrației in
terne. participarea acti
vă a masei uteciștilor la 
rezolvarea problemelor 
organizației, stimularea 
criticii și autocriticii în
dreptate împotriva gre
șelilor și lipsurilor In 
muncă, a inițiativei și 
îmbunătățirea activității 
în toate domeniile". 
Aleși să conducă întrea
ga activitate a organiza
țiilor U.T.C., membrii bi
roului Comitetului orășe
nesc Petroșeni al U.T.C. 
nu pot face excepții de 
la aceste norme absolut 
obligatorii. Ca organe

acestei combativități — 
îl constituie un ton fals. 
Se critică la modul ge
neral sau pe aspecte mă
runte — netreeîndu-se 
cu nici un chip-dincolo 
de aparență — la esen
țe, la semnificația di
verselor abateri. Pe cît 
lasă să se înțeleagă, 
procesele-verbale exis
tă, pare-se. o concepție 
ciudată, un fel de con
venție : „critici tu puțin, 
fao la fel și eu : mă 
critici tu acum, îmi 
arăți că am lipsuri, data 
viitoare o fac eu, așa câ 
de ce să ne certăm ? 
Lucrurile și așa merg 
înainte 1“ Da, într-ade- 
văr, merg lucrurile, dar 
în același pas și lipsu
rile ; atmosfera căl
duță. familială în ca
re un ton cît de cît 
indignat trezește ca o 
reacție spontană, tonul 
și mai indignat a celui 
căruia i se arată lipsu
rile. nu duce la înlătu
rarea lor.

Nu cumva, o mînă 
spală pe alta și arnîn- 
două

Afirmația e doar o 
prezumție. E de da
toria comitetului regio
nal U.T.C. să studieze, 
sub toate aspectele sale, 
fenomenul care pare să 
explice lipsa de com
bativitate a biroului — 
explicație, la rîndul ei, 
a persistenței lipsurilor 
în activitatea acestuia.

FALSA AUTO

CRITICĂ -

SCUT

ÎMPOTRIVA

CRITICII

Cu șapte luni in urmă, 
un colectiv de activiști 
ai Comitetului regional 
Hunedoara al U.T.C. au

dată aceste cuvinte. Le 
rostea acum a opta 
oară, pentru că, acest 
colectiv era al oplălea 
care intr-un singur an 
analiza munca' U.T.C. la 
Petroșeni. (Ba, o dată, 
întreg biroul Comitetului 
regiohal Hunedoara al 
U.T.C. s-a deplasat la Pe
troșeni). Invariabil, sînt 
semnalate aceleași și 
aceleași lipsuri. Dar 
ceea ce este de-a drep
tul anecdòlic, e faptul că 
tot invariabil, după ce 
colectivele își comuni
cau concluziile, primul 
secretar lua cuvîntul 
rostind aceleași cuvinte: 
„Tovarăși vă mulțumim 
pentru am torul acordat. 
El ne-a ajutat să ne 
îmbunătățim stilul de 
muncă".

Colectivele flatate pro
babil de mulțumirile 
aduse plecau liniștite. 
La Petroșeni, lucrurile 
rămîneau însă aceleași. 
Angajamentul se dove
dea fals, de circumstan
ță. Și mai grav, auto
critica și angajamentele 
formale au devenit obiș
nuință.

E adevărat, privind 
în ansamblu și în activi
tatea organizației orășe
nești Petroșeni se întîl- 
nesc numeroase și im
portante realizări atît 
în mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, în desfă
șurarea activității poli
tico-educative. Sînt în 
multe dintre exploată
rile miniere. în alte în
treprinderi și instituții, 
organizații U.T.C. pu
ternice îri fruntea cărora 
se găsesc tineri plini de 
inițiativă, pasionați de 
muncă, devotați organi
zației care împreună cu 
ceilalți uteciști depun 
eforturi perseverente 
pentru desfășurarea unei 
activități bogate. Indis
cutabil însă s-ar vorbi 
de o activitate mult mai 
bogată, de realizări și 
mai importante pe mă
sura sarcinilor ce stau 
în fața organizațiilor 
U.T.C, în etapa actuală, 
dacă eforturile organi
zațiilor, ale uteciștilor 
din Valea Jiului ar găsi 
în biroul Comitetului 
orășenesc U.T.C. Petro
șeni acel organ capabil 
să conducă și să în
drume cu competență 
activitatea, dacă acesta 
și-ar îndeplini atribu
țiile ce-i revin. Recent, 
biroul Comitetului re
gional Hunedoara al 
U.T.C. a analizat încă 
o dată activitatea orga
nizației orășenești din 
Petroșeni F adevărat, 
analiza a abordat acum 
doar aspectul preocupă
rilor privind mobili
zarea tinerelului la

îndeplinirea sarcinilor 
economice. Biroului oră
șenesc din Petroșeni i 
s-au arătat, și cu acest 
prilej, deficiențele se
rioase ce se manifestă 
în munca sa. Dar lu
crurile s-au oprit, ca în
totdeauna, aici. Este de 
neînțeles dc ce comite
tul regional se mulțu
mește să aducă mereu 
aceleași critici și nu 
trece la acțiuni eficace, 
la măsuri capabile să 
aducă în activitatea or
ganizației din Petroșeni 
schimbările dorite și 
așteptate. Poate și pen
tru câ în ședința a- 
minlită primul secretar 
al Comitetului orășenesc 
Petroșeni al U.T.C. după 
ce a „justificat" toate 
lipsurile, după ce a 
aruncat deficientele din 
activitatea biroului oră
șenesc pe seama unor 
organizații de bază și a 
unor uteciști — (fără 
ca el să fi fost în
trebat totuși „dum
neata ce păzești a- 
colo ?") a recurs la 
aceeași frază care a avut 
darul să readucă buna 
dispoziție și speranța, 
„Vă mulțumim pentru... 
etc. etc.". Ne-am între
bat la ce a folosit a- 
ceastâ analiză ? Era ca
zul ca și tovarășii din 
biroul comitetului re
gional U.T.C. să fie mai 
pretențioși în ceea ce pri
vește eficiența propriilor 
acțiuni, să nu se mai 
mulțumească cu aceeași 
placă a promisiunilor. 
Fiindcă la fel de răs
punzători sînt nu numai 
cei ce greșesc, ci $i cei 
care tolerează la nesfîr- 
șit asemenea lipsuri.

★

Unii mai uită, de ase
menea îndatoriri, cei 
mai mulți însă, înțele- 
gînd câ acestea nu sînt 
doar o normală obliga
ție, ci un lucru care ține 
de atitudinea față de 
propria muncă, răspund 
cu cea mai mare serio
zitate fiecărui semnal 
critic din ziar. Nu ne 
îndoim că și biroul Co- 

■nîîietului orășenesc 
U.T.C. Petroșeni, o va 
face cu maximum de 
operativitate. Date fiind 
cele de mai sus, ne-am 
putea aștepta însă ca 
răspunsul să fie : „Vă 
mulțumim pentru ajuto
rul acordat. El ne-a 
ajutat... etc. etc.“ Drept 
pentru care, luăm măsu
rile de prevedere ne
cesare. Tovarăși din 
Petroșeni. cunoaștem 
acest lucru: stilul dum
neavoastră de muncă se 
..îmbunătățește" mereu. 
Râspundeți-ne, sau răs
pundeți tinerilor din or
ganizațiile a căror acti
vitate aveți misiunea să 
o conduceți și să o 
îndrumați, CÎND V.4 
DEVENI ACEST STIL 
CU ADEVĂRAT BUN ?

Indiscutabil. întreba
rea se adresează și Co
mitetului regional Hune
doara al U.T.C. dator să 
analizeze cu operativitate 
și în modul cel mai se
rios munca unor acti
viști ai Comitetului oră
șenesc Petroșeni al 
U.T.C.. a primului secre
tar. să măsoare cu eta
lonul ridicat al exigen
țelor actuale spiritul de 
răspundere și competen
ța acestora în rezolvarea 
sarcinilor ce le-au fost 
încredințate. Și imperios 
necesar este ca această 
analiză să se soldeze cu 
măsurile corespunzătoa
re.

Informații de ultimă 
oră ne anunță că în acti
vitatea biroului comite
tului orășenesc Petroșeni 
al U.T.C. s-ar fi ivit to
tuși semnele unei oare- 
cari îmbunătățiri. Foar
te bine ! Ceea ce se aș
teaptă însă, este o îm
bunătățire radicală“ I

„EI, ȘI CI!“
— Fugi mă, de-aicea, că ți s-o 

părut.
— Da’ ci-s chior, duminică-i 

bal, am văzut cu afișu.
— Undc-i allinda, doară nu 

l-a luat dracii ? Ci tu crezi că 
baiu’ să poate desființa, așa, cu 
una cu două ?

Intr-adevăr, la căminul cultu
ral unde se purta disputa celor 
doi tineri săteni nu se afla nici 
un afiș care să pomenească de 
bal dai Umărul care susținea sus 
>i tare că duminică r.a avea loc 
așa cera area și el dreptate Cu 
o zi mai înainte la afișierul cămi
nului un anunf mare invita in 
numele comitetului U.T.C. pe 
comuna tinerii la bal. Afișul îl 
văzuseră mulți dintre ei și ve
stea despre această acțiune a co
mitetului U.T.C. ajunsese pînă 
in salul cel mai îndepărtat și in 
comunele învecinate. Misterul se 
piodusese peste noapte și totuși 
dispariția afiștdiii nu era un mis
ter. li rupsese între timp direc
torul căminului cultural căruia 
ii venise așa, nu știu cum. din se
nin, să decreteze ca acțiunea co
mitetului comunal U.T.C. să nu 
mai aibă Inc.

Am criticat în dese rînduri 
lipsa de preocupare a unor co
mitete U.T.C. pentru organiza
rea unor acțiuni distracliv-educa- 
tive in timpul liber al tineretului. 
După discuțiile avute cu nume
roși tineri, din comuna Cotnari, 
raionul llîrlău, pe care i-am întîl- 
nit la cîmp, în sectorul zooteh
nic, eram hotărîți să o facem și 
acum. Faptul petrecut ne-a de
monstrat însă că ar fi nedrept să 
punem insatisfacțiile tinerilor, 
privind petrecerea timpului liber, 
doar pe seama lipsei de preocu
pare a comitetului U.T.C. însuși 
balul proiectat se înscrie pe li
nia acestor preocupări ; pregăti
rea lui fusese hotărîtă în urma 
consultării tinerilor, intr-o ședință 
de comitet. Dar, cum ne spuneau 
secretarul comitetului U.T.C. și 
instructorul comitetului raional 
U.T.C. întristați de pățania cu 
afișul „ce pofi să faci dacă ?...“

Intr-adevăr, ce să faci dacă 
n-ai unde ? Ce-ar fi putut face 
uteci.șlii din Cotnari cînd inten
țiile lor se loveau de opoziția a- 
celor care au datoria să-i spri
jine, cînd însăși invitația orga
nizației adresată membrilor ei și 
celorlal(i tineri „se bucură" de un 
asemenea tratament inadmisibil. 
Deși o faptă ca aceea a directoru
lui căminului cultural, Giurgea 
Mircea, e imposibil de explicat, 
noi i-am cântat totuși explicație. 
L-am invitat la o discuție în pre
zenta președintelui comitetului 
executiv al sfatului popular al 
comunei care salutase inițiativa 
comitetului U.T.C. și a primului 
secretar al Comitetului re
gional lași al U. T. C. 
Discuția a debutat printr-o 
explozie de furie din partea direc
torului căminului : „Vi s-au plîns 
așadar“ și apoi adresîndu-se 
secretarului comitetului comunal 
și instructorului U.T.C. prezenfi 
și ei la discuție, cu un fon de-a 
dreptul amenințător : „M-ați pî-

rit voi, dar las' că răminem noi 
singuri”. încercăm zadarnic să ne 
aducem interlocutorul infr-o dis
cuție calmă despre răspunderea 
unui director de cămin cultural, 
despre necesitatea colaborării cu 
organizația U.T.C. și solicitudinea 
fată de dorințele firești ale tineri
lor ; dînsul o ține una și bună.

— Las’că o să plecați dum
neavoastră și să știți că problema 
nu va fi rezolvată, o sâ rnă dați 
in presă, ei, și ci I au mai fost 
dați și alții".

Izbutim lotuși să înțelegem ce 
l-a împins sa zăvorascu ușile că
minului cultural, care, evident, 
nu-i proprietatea sa personală, in 
jafa acțiunii plănuite de tineri.

— Nu ies fonduri, ci știu ci.
Intr-adevăr, ce știu tinerii?! Știu 

că vor să se distreze, că merită și 
au dreptul la acest lucru. Dar nu 
știu că directorul căminului nu 
poate concepe un bal în afara 
„tradiției", un bal in care sala că
minului să nu se transforme în
tr-o adevărată piață de desfa
cere a unor produse alcoolice a- 
duse de particulari pe ușa din 
fată. De altfel, directorul nici nu 
ar fi pulul să calce această tra
diție de vreme ce a încelătenit-o 
și oficializat-o în atilea rînduri 
la balurile organizate de dînsul, 
în care datorită inițiativei sale 
firma căminului cultural a fost 
pusă pe taraba negustorilor de vi
nuri. Și s-a găsit, vorba dînsului, 
„tocmai uteceul"...

După lungi discuții, directorul 
e dispus la un compromis:

— „Știți ci, dacă nu mă criti
cați refacem colaborarea”.

Nu s-a putut desigur. încheia un 
asemenea tirg. Discuția n-o pur
tam noi ziariștii ci reprezentan
ții organizației de tineret pre- 
zenți acolo. Secretarul comitetului 
comunal, un instructor și un se
cretar al Comitetului raional Hîr- 
lau al U.T.C. și. așa cum deja 
am menționat, chiar primul se
cretar al Comitetului regional 
Iași al U.T.C. Așa că directorul 
s-a înfuriat din nou. Secretarul 
comitetului raional s-a trezit re
pezit printr-uh gest cu desăvîrșire 
nepoliticos, iar ceilalți, martorii 
unei concluzii de-a dreptul sfi
dătoare.

— „Dacă-i așa, predau cheile. 
Poftim le pun pe masă”. Nu 
le-a pus însă. S-ar fi putut, to
tuși, s-o facă. Ei, și ci I

I. CHIRIAC 
A. NICOLAE

P. S. — în atenția Comitetelor 
de cultură și artă al raionului 
Hîrlău și regiunii Iași : comuna 
Cotnari nu este singurul loc unde 
directorul căminului cultural 
habar nu are de indicațiile co
mune ale Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Uniunii 
Generale a Sindicatelor și Co
mitetului Central al U.T.C. pri
vind organizarea în cadrul Inca
șelor de cultură a manifestărilor 
cultural - educative pentru tine
ret. Și doar a curs atîta apă pe 
Balilui de cînd ar fi trebuit sa 
le cunoască. E timpul !

SCS3BOBH

Continuitatea — un atribut al acțiunilor de muncă voluntar- patriotici

Se caută 
un „spărgător"

Pentru paza onor tezaure 
specialiștii au asociat cele 
mai diverse și mai teribile 
mijloace : soldați cu pistoale 
și puști, celule fotoelectrice 
și chiar „dulăi" electronici, 
în aparentă Imposibil de 
păcălit. Șl, cu toate acestea, 
vagoanele poștale sigilate și 
insolite de un personal nu
meros sînt golite pe căile 
ferate britanice. Cupa Jules 
Rimet dispare de sub clopo
tul ei de sticlă, tablouri ce
lebre se fac nevăzute.

Despre Băbiciu nu vorbeș
te însă nimeni. E adevărat, 
Băbiciu nu e decît o modes
tă comună din raionul Ca
racal. Dar și aici se găsește 
o comoară. O comoară pusă 
la dispoziția tinerilor : cinci 
viori, patru acordeoane, o 
chitară, un contrabas, un

jazz bând, un țambal, felu
rite instrumente de suflat. 
Obiecte în valoare de cîtcva 
zeci de mii de lei, premii 
oferite pentru rezultatele 
ob(inute în acțiunea de în
frumusețare a comunei, zac 
aruncate într-o magazie. Și, 
de ele nu se atinge, totuși, 
nimeni. N’u se ating nici cci 
care știu să cînte, nici tine
rii care ar vrea și ar putea 
să fnvete.

Scotland Yard-ul are toa
te motivele sâ nutrească in
vidii. Ba, mai mult, să-și 
dea cu pumnii în cap. Căci 
metoda folosită de organiza
ția U.T.C. în colaborare cu 
căminul cultural din Băbi
ciu e simplă. Paznic, acolo, 
e... Nepăsarea. Un zid de 
netrecut. Pînă cînd, nu se 
știe.

M. TACCIU

Au studiat...
E lesne de înțeles că. pen

tru a fi dusă la îndeplinire, 
o hotărîre, o sarcină, trebuie 
mai întîi cunoscută. Bine și

temeinic cunoscută. S 
xact cuvintele care 
sesc la Comitetul o 
Oradea al U.T.C. atu 
se vorbește despre h 
Congresului al X III 
U.T.C. și cunoaștere; 
către uteciști, de ca 
conducere din or; 
Nu lipsesc de loc a 
tele. lată însă, că, s> 
comitetului U.T.C. d 
brica de ulei stabil 
adunarea generală 
această lună să alb 
mă : „Preludiu la 
rea învătămîntulul 
U.T.C.", iar la I.E 
planifică chiar o a 
pregătirii politice a 
prin forme la cai 
Congres, s-a renun 
mitetul orășenesc r 
râ însă că tinerii d 
cerea celor două t 
au studiat, au citit 
tele Congresului a 
Posibil, dar au fă 
sărite.

C.
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„EROI AU FOST

EROI SÎNT ÎNCĂ

de Dumitru Almaș

S-o scris mult despre Ion Vo
ilà Si se t a moi scrie. util în 
istorie cil și in liteuiturâ În
drăzneala. energia, calitâfilr de

norod se străvede in șirurile un
de eronu arul descrii intilnimn 
t oicvodidm cu cei 1200 de ca
zaci reniti in ajutor

Jh. de-mci in colo, pana croni
carului aleargă pe pagini înhegi 
țară o^tcnrolâ. cum neostenit și 
neînfricat era și eroul său.

Odihna țării scurtă a fost 
Căci. ..auzind împăratul turcesc 
de semețul lut Ion Vodă, și cită 
pagubă i-au făcut, giudi ca 
stropșească toată țara Moldovei,

din cele mai eroice și mai tra
gice bâtiilii din tot lungul șir al 
războaielor duse de români pen
tru păstrarea șl cucerirea inde
pendenței

In fol letopisețul piuă la Aron 
Vodă nu găsim pagini mai frfl- 
minltilc șl nuii patetice ca ace
lea hi caro ( 'roche povestește, 
..al patrulea război, cind s-au 
bătut Ion Vodă cu turcii la Cu
bul. unde mai apoi i s-au și pri- 
lelit moartea groaznică". Tresă-

militar, eroismul in luptă șî 
maâtragiul din final îl impun, ca 
și pc Mihai Viteazul. atenției oh- 

minie după 
Û2) 91 A

trmna. 
urție, că 
ție țam 

prnfrti asta erei 
inn'mez^ norodul 

obidit.
ri ud unie ce urmează 
te înfățișează ca un

La ultima conferință a- 
jualâ a învățămîntului 
nedical din S.V.A. s-a 
hscutal și problema : cutn 
a fi medicina in anul 
nno ? Cea mai mare vic- 
orie pe care se poate con- 
a — au afirmat specialiștii 
- este cunoașterea meca- 
ismului ateroscleiozei. De 
Itfel. in anul 2000 se va 
ractica în mod curent 
ansplantarea de organe 
u introducerea în corpul 

menesc a unor organe ar- 
ficiale. La o reuniune a 
irdiologilor americani, dr.
Twis fanuarv a fost mni 
Jegoric. ..Nu numai că 
ite posibil dat este și 
evitabil ca intr-o bună 
să se ajungă la înlocui- 

a totală a unei inimi bol-
vc.
Prin urmare înlocuirea 
'mii cu o proteza... Ceea 

în urmă cu 15 ani re- 
ezenta o fantezie a de- 
nit astăzi o perspectivă. 
Deocamdată însă ohi- 
gia. în colaborare cu 
a, electronica, chimia

ION von A Și
ARTISTUL EMERIT

PANA CRONICARULUI
adet ărat discurs popular, unde 
10:11 odul lămurea norodul asu
pra marii necesități de a lupta 
pentru libertatea și independenții 
statului

Vorbirea voievodului avut-a 
mior izbindâ Sirio Ureche cu 
reținută admirație ■ „Așa Ion 
Vorfă umplînd pe toți cu nădețde 
cu glas marc strigară că lingă 
dinsul nor pen fo/i, cum s-au și 
intimplat".

Marea nădejde a lui Ion Undă 
în vittorie și marca lui bucurie 
că era înțeles de prieteni și de

și nre hainul său, pe Ion Vodă 
sâ-l pânză" Cronicarul ascunde 
cit poate trădarea lui leremia, 
pircâlabul și portarul Sucevei, 
dur nu mai cutează a tăcea asu
pra trădării marii boierimi care 
„tcmîndu-se ca să nu cază in 
mreaja vrăjmașilor, au nuiâsit pe 
Ion Vodă și au fugit la turci"... 
Dar trădarea n-a slăbit voința de 
luptă a moldovenilor Dimpotri
vă erau hotâiiii mai bine „să 
moară deeît să nu biruiască" Așa 
s-a desfășurat lupta dc la „ieze
rul Cahul" și de la Roșeam, două

virile îndurerate sau admirative 
cutremură pana bătrinului Ure
che Admiră ditzcnia cu tare ro
mânii înfruntau tragerile artile
riei otomane

Fădnd față cu eroism contra
atacurilor, voievodul concentrea
ză 20 000 ostași, „șt nâi ălind cu 
dinșii singur Ion Vodă, au luat 
pușci ușoare de la turci șl legind 
tabăra s-au (lus înapoi, și s-au 
tras la un sat, la Roșcanl, de s-au 
îngropat (au intuit în șanțuri), 
unde mare nevoie avea de apă". 
Aici, arși de sete și de tăiușul ia

vedere că fiecare dintre 
ele se deschide și se în
chide în medic de 45 dc 
milioane de ori pe an. To
tuși ele șint vulnerabile și 
reprezintă ..piesa" tare se 
defectează în primul rînd, 
provocînd consecințe gra
ve pentru întreg il orga
nism. Cercetătorii au gă
sit în ultima vreme solu
ția înlocuirea valvuleior. 
Această tehnică spectacu
loasă a devenii astăzi 
larg folosită. Numărul pur
tătorilor de valvule „cu 
bilă“ se ridică în întreaga 
lume la ÎS 000.

Realizarea cea mai im
portantă o constituie însă 
înlocuirea parțială sau to
tală a inimii.

Este oare acest lucru, 
într-adevăr, posibil ?

Experiențe făcute pe 
cîini au arătat că un ani
mal poate trăi 65 de zile 
purtind în piept inima al
tui cîine.

Grefarea unei inimi na
turale reprezintă o cale. O 
altă cale este cea a im
plantării unei inimi artifi
ciale. Cu ajutorul unei a- 
semenea inimi unui om i-a 
fost prelungită viata cu 
patru zile. Un altul a pu
tut fi vindecat întrucât 
timp de zece zile, propria 
lui inimă a fost „suspen
dată* din funcție si trata
tă în timp ce o inimă ar-

înlocuitorii
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■•rest dispozitive și teh- 
care rezolvă in parte 
'temele.

ultimele decenii au 
* vîlvâ așa-numitcle o- 
b pc „cord deschis". 
Primul pas al omului 
Aversul pinâ atunci 
esihil al inimii. La o 
'■»clinici, cea din 
'Idnrf fR.F.G.) s.au 
a'Snn 16 ani' 
ouw de operații pe

«nul 1952 a foțt 
(Un aparat electronic
1 impulsuri electrice 
Ui rol era de a sti- 
înima slăbită în mo- 
'de slăbiciune extre- 
iucînd-o la normal, 
■mult un bolnav în 
v . dc ani. din 
Jilnius. a putut fj 
de |a o moarte sj_ 
pin aplicarea de 
in electrice.
ațele ceneiatoare la 
fri s-au răspîndit, 
tnindu-se în toate 
«H de operație Dar 
• e suficient. O ini- 
jnavă poate avea 

nevoie de stimu- 
P aici Ideea de a 
I aparat portativ 
| produce»ea im- 
f»r electrice Acest 
’ fost creat El are 
Hri rednse — cam 
‘Jhe de cremă de 
este fixat sub pie- 
»menului Electro- 
’nț fixați în mu$- 
imii asupra cărora 
t-ă impiilsunle e- 
Astăzi. în S.U.A., 
tiv 3 000 de per- 
tartă asemenea a-

)în stnjctura inî- 
frnzftive de re- 
j trecerii rfngehif 
.cavitate în alta, 
’ele valvule. de o 

de o rezistentă 
dacă avem în

tificială i-a... ținut locul.
Ce este în definitiv, a- 

ceastă inimă artificială ?
Iată un model creat de 

cercetătorii americani Har
ris Sohumacke» și Winston 
Burus de la Universitatea 
din Indiana : un aparat cu 
puțin mai voluminos deeît 
inima umană, acționat de 
un motoi electric minia
tural. legat printr-un fir 
de o baterie

Firește, există și alte ti
puri de inimi artificiale. 
Pentru toate se pun însă 
aceleași probleme și anu
me : construcția protezei și 
alegerea materialului co
respunzător. sursele de e- 
nergie. gaianție a unei ac
tivități impecabile timp în
delungat. Pe lingă aceste 
probleme de ordin tehnic 
se pune și una. cel puțin 
tot atît de importantă, de 
ordin biologic. Este vorba 
despre intoleranța orga
nismului față de orice corp 
străin

In ciuda greutăților, ex
periențele progresează Do
vadă sînt cele cîteva reu
șite de pînă acum care ge
nerează optimismul cerce
tătorilor.

„Socotesc că în viitor 
transplantarea inimii va fi 
p(»sîbilâ“. — afirmă pro
fesorul vest-german Ernst 
Derra.

„Inima omului va putea 
fi înlocuită cu un meca
nism amplasat în torace. 
încă în viitorii 10 ani“ 
(dr Walte» Lillehei — 
Minnesete — S.U.A.).

Dar, după cît se pare, 
înlocuirea inimii nu re
prezintă soluția unică pen
tru viitor Sarcina de că
petenie a cercetărilor ră- 
mîne descoperirea cauze
lor care duc la îmbolnă
virea inimii și prevenirea 
lor.

GH. COSTEA
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Tezaur dacic găsit in Muntenia la Petrești sec. III—II î.e.n.

UN CALIFICATIV

ELOCVENT :

Intră — ca și in alte dimineți — tn 
rnicu-i laborator de linqă scară Dom
nea. in această odntțâ întunecoasă și 
ticsită cu instrumentar medical și 
culturi microhtene, o aparentă dezordi
ne Insă bizara conviețuire asculta, 
pare-se, de anume requli îndelung chib
zuite El. stăpinul laboratorului, 
Alexander Flemfng cel de al cărui 
nume este leoatâ inaugurarea unei noi 
ere revoluționare, in Istoria științelor 
medicale, cunoștea rostul și însemnăta
tea fiecărui „locatar" ..

Intră, așadar, luâ in miini o cutie 
plată de sticlă cuprinrind o cultură 
microhlanO și descoperi aici un oaspete 
nepoftit : printre coloniile de stafilococi 
care crescuseră pe mediile de cultură 
se pripășise un musafir fntimplător Iar 
in turul acestuia — un mucegai alb/cios 
— microbii suferiseră niște transfor
mări neobișnuite „Ciudat lucru“ — 
rezumă Flemina situația, adresindu-se 
colegului său. dr Melvin Pryce Era, 
intr-adevăr, ca și cum o forță neobiș
nuită vătămase considerabil coloniile 
mlcrohiene Unde sălășluiește această 
putere ? Poate fi ea folosită oare în 
lupta împotriva infecțiilor 7 — sînt 
acestea tot atîtea întrebări cărora le-au 
dat răspuns mai bine de 14 ani de 
cercetări perseverente, al căror rezultat 
*-a materializat Intr-un instrument de

Ingandor, s-au apărat românii 
trei zile, imprcjmuifî (le mulți- 
mea cea marc a furcilor. Nu 
puteau ieși din încercuire, fâ'â 
„doar să zboare".

Urmează ceea ce toată lumea 
știe : tocmeala cu comandantul 
turc Aluned-pașa, care a jurat de 
șapte ori pe Coran, că, dacă 
voievodul se predă, îl va duce, 
viu și nccâtâniat, la Țarlgrad, iar 
oștenii ii vor fi lăsat slobozi 
„volnici să se ducă la casele lor" 
Dar osmanliul nu și-a finul puâ- 
tnintul „Acolo, dacă l-au dohin- 
dil cu multă niînic de către pașa, 
l-au dat de viu de l-au legat de 
coadele a două cămile, și l-au 
slobozit prin tabăra de l-au fâri- 
mat". Da, în adevăr, „i s-au prile
juit și moarte" îngrozitoare „ca nu 
altor creștini“ Nu-l iubea Ure
che cronicarul pe Ion Vodă, dar 
cugetul și simfămintul obiectivită
tii l-au îndemnat să-l admire.

Noi îl și admirăm, îl și iubim. 
Jertfa lui Ion Vodă in 1574 în 
acel străfund de eo mediu este 
una din pietrele de bazalt împur
purată de sînge. de la temelia li
bertății poporului nostru.

Daca Parisul este cu
noscut în tontă lumea ca 
„Orașul luminii", acea
sta se datorește in bună 
parte ansamblului pala
tului Luvru.
Parcurgind grădinile și 
încăperile marelui com
plex. mergînd de-a lun
gul zidurilor, urmărim de 
fapt pe nesimțite 7 se
cole ale istoriei Franței, 
cu toate schimbările pe 
care un asemenea răs
timp îl aduce în viața ar
tistică a unei țări. în 
secolul 13. un mic cas
tel. înrhizînd o curte in
terioară rectangulară, a- 
vind turnuri rotunde la 
colțurile zidurilor de a- 
părare șl înconjurat cu 
un șanț nu prea adina 
și nici prea lat. va con
stitui nucleul, care mă
rit cu migală, cu per
severență. avea să a lun
gă încă din secolele 
16—17 unul dintre cele 
mai remarcabile și mai 
interesante creații arhi
tectonice.

Neglijat pînă în seco
lul 16, cu mate că era 
reședință regală, lucrări
le de mărire și trans

CONSTANTIN STROESCU
DESPRE

(LORICA

CRISTOFOREANU

formare încep în anul 
1546 sub conducerea 
arh. Pierre Lescot. Este 
un moment de maximă 
importanță. Influențele 
Renașterii italiehe'sV fă
cuseră resimțite, dar pa
latele construite pină a- 
tunci (Blois, Chambord, 
Chenonceaux etc.) cu tot 
farmecul lor, reprezen
tau in că un hibrid, o a- 
lăturare de multe ori 
arbitrară a unor ele
mente gotice cu puterni
că tradiție și de Renaș
tere. Cu toate acestea, 
tratarea lor, folosirea 
acoperișurilor înalte și 
a coșurilor personalizea

tinuă. Noul arhitect so
licitat, Lemercier, folo
sește și el formele arhi
tectonice rinascentiste. 
La pavilionul edificat 
denumit „Pavilionul o- 
rologiului", ordinul ar
hitectural este precis 
conturat, diferențiindu-se 
față de celelalte aripi, 
totuși înscriindu-se an
samblului cu un deose
bit simț al unității. Dar, 
gustul francez evoluea
ză și asistăm în a doua 
jumătate a secolului 17 
la o radicală mutație de 
valori: apariția și înce- 
tățenirea clasicismului, 
care a pus în umbră prin 
fast și amploare, finețea 
și rafinamentul perioa
dei anterioare. Fațada 
de est a Luvrului, 
1666—1670, opera me
dicului și arhitectului

le completări de mai 
mică importantă ajun
gem în secolul 19. Aripa 
palatului Tuilleries, care 
închidea pe latura opu
să marea compoziție, 
fusese distrusă in timpul 
revoluției, ceea ce de
termină continuarea edi
ficării în timpul lui Na
poleon, Ludovic XVIII 
și Napoleon III, arhi- 
tecții Percier, Fontaine, 
Visconti și Lefuel strâ- 
duindu-se a închega, în 
sfîrșit, opera începută gu 
sute de ani în urmă.

în forme și proporții 
monumentale, urmărind 
unitatea prin ritmuri și 
elemente asemănătoare, 
se definitivează an
samblul care se înscrie 
organic rețelei de bu
levarde și clădiri înve
cinate; toate planurile,

PALATUL LUVRU
ză expresia și dau un 
pronunțat caracter au
tohton tuturor monu
mentelor.

După o îndelungată în
trerupere, determinată de 
războaiele religioase, 
construirea Luvrului con

Claude Perrault, cu toa
te că demonstrează o 
perfectă cunoaștere a or
dinelor, a proporțiilor, nu 
poate înlătura impresia 
de rigiditate și excesi
vă sobrietate. în con
tinuare, pe lingă une-

Palatul Luvru

CEL DINTÎI.
neprețuit care avea să fie pus în slujba 
apărării sănătății oamenilor din întreaga 
lume : penicilina.

Atunci cind Alexander Pleming, 
medic scoțian a cărei carieră prodigi
oasă avea să fie încununată cu 
decernarea Premiului Nohel, se intilnea 
pentru intiia oară — datorită unei 
intimplărt — cu mirosul de mucegai 
dătător de viață el trecuse de pragul 
tinereții. Insă pentru a înțelege și a 
duce pînă la ultimele consecințe 
această întimplare i-au fost necesari 
ani șt ani de căutări, i-a fost necesară 
întreacă tinerețe dăruită cu abnegație.

In momentul tn care s-a hotârit să 
aleagă calea medicinei nu poseda 
diploma necesară admiterii fntr-una din 
școlile medicale din Londra.

Avea 20 de ani. de mai bine de cinci 
ani pierduse orice contact cu învățătura 
șl. totuși, atunci cind s-a prezentat la 
„Senior Cnlleqe of Preceptors“ pentru 
a-și susține examenele a reușit primul 
pe întreaga Analie. Iar acest calificativ 
elocvent de „cel dintîi" nu avea să-l 
părăsească de-a lungul întregei sale 
cariere. A reușit primul la toate exa
menele și concursurile. înzestrat cu o 
prodigioasă memorie, cu un spirit 
ascuțit, cu deosebitul dlscernâmînt de 
a pătrunde esențialul cu un dar de a-și 
exprima ideile într-o formă clară și

sintetică, Pleming și-a ciștigat apre
cierea colegilor și profesorilor săi. „Nu 
făcea nici o muncă de prisos. Știa să 
extragă dintr-un manual ceea ce era 
absolut necesar trecind cu vederea tot 
restul...“ — astfel l-a caracterizat unul 
dintre „concurenții“ săi la învățătură, 
apoi bun prieten, dr. C. A. Pannet.

Intră, de timpuriu, in laboratorul de 
cercetări al eminentului bacteriolog de 
la spitalul „Saint Mary’s". Almroth 
Wright, care exercita o puternică influ
ență asupra personalității sale Partizan 
al vaccinnterapiei. al tratamentului 
bolilor prin stimularea capacității de 
apărare naturală a organismului uman, 
Wright era un talentat teoretician și 
experimentator, deosebit de exigent 
față de sine însuși și colaboratorii săi. 
Pleming crește la școala lui Wright și 
studiul pe care-l elaborează. în această 
perioadă de debut, asupra Infecțiilor 
bacteriene reprezintă — într-un anume 
sens — un program al cercetărilor pe 
care avea să le întreprindă de-a lungul 
întregii sale vieți.

Și a reușit, pășind încă din perioada 
sa de ucenicie științifică pe un drum 
propriu.

Pînă la izolarea din zeama de muce
gai a penicilinei, care salvează astăzi 
viețile a milioane șt milioane de oameni 
au fost necesare eforturi de aproape un

• •

proiectele și realizările 
ulterioare nu urmăresc 
deeît punerea în valoare 
a excepționalelor valențe 
urbanistice și arhitecto
nice ale complexului. 
Piața Concordiei, de la 
capătul vastei curți de 
onoare a palatului, gră
dinile Titilleries-ulili 
splendidul bulevard ca- 
re-și oprește privirea in 
Place de l’F.tolie pe ar
cul de Triumf, consti
tuie pentru capitala 
Franței un impresio
nant moment citadin și 
artistic. Alegerea Lu- 
vrului, ca lăcaș pentru 
unul dintre cele mai 
mari muzee ale lumii, 
confirmă convergența, 
valorilor culturale și e- 
ducative ale unei stră
danii seculare de perfec
țiune.

Arh. I. SIMIONF.SCU

deceniu și jumătate. A trebuit să existe 
o voință puternică, îngemănată cu o 
pasiune ieșită din comun și cu o capa
citate de muncă deosebită, care să 
depășească insuccesele de moment și să 
mobilizeze in jurul operei de realizare a 
penicilinei astfel de savanți de reputație 
mondială ca Howard Plorey și E. B. 
Chain. Astfel de calități le-a întrunit 
personalitatea luminoasă a lui Alexan
der Pleming, savantul care — așa cum 
sublinia unul din marii săi contempo
rani... prin activitatea sa... a salvat 
mai multe vieți șt a alinat mai multe 
suferințe deeît oricare alt om în viață, 
poate deeît oricare om a trăit vreodată“.

Dr. AD. IONESCU

Fără îndoială că o istorie a 
teatrului liric a deceniilor de 
Ia încrucișarea ultimelor două 
veacuri, va consfinți aportul cu 
totul deosebit pe care l-a adus 
artei interpretative europene 
mulțimea artiștilor care au po
posit po marile scene ale lumii 
pornind de pe meleagurile 
României.

De la Harlclea Dardée. Elena 
Teodorlnl. Gabriel Gabrlelrscu 
la Tralan Grozăvescu, El Dră- 
gulInescu-Stlnghe și Nicola^ 
Herlea, zeci de cintăreți români 
au Ilustrat decenii In șir la 
„Scala" „Grand-Opera", Covcnt- 
Garden". .Ralșol Teatr". „Me
tropolitan" autenticitatea talen
telor românești.

în constelația acestei pleiade, 
r lorica Crlstoforeanu este una 
din stelele cele mai străluci
toare.

Decenii în șir, numele Fiori
rai Crlstoforeanu a fost pe afi
șele marilor teatre.

Mascagni, Toscanlnl, Richard 
Strauss. Respigril au rostit des
pre Florica Crlstoforeanu pres
tigioase judecăți de valoare.

Ruffo, Gigli au fost colabora
torii ei permanenti

In itinerarille internaționale 
ale Florlcăi Crlstoforeanu un 
punct geografic revenea mereu: 
Bucurcștlul.

încărcată cu laurii unor mari 
succese iniei naționale Fi. Cris- 
toioreanu poposea de fiecare 
dată la Bucuieșli cu emoția in- 
tilnirii publicului căruia ii da
tora totul.

într-una din aceste anuale re
veniri bucureștenc, FI. Cristo- 
iorcanu a cintai Intr-o serie de 
spectacole, alături de Constantin 
Stroescu, nu mai puțin celebrul 
cințăreț român. Îndrumător in 
ultimi] ani ai celei mai tinere 
generații dc cintăreți romàni 
intre care se numără artiști de 
mondială notorietate ca Elena 
Cernei, Lucia Stănescu. Ileana 
Cotrubaș. Dan lordâchcscu.

In această suită de spectacole 
comune s-a închegat o prietenie 
artistică care a lăsat ecouri 
adinei în amintirile octogenaru
lui nostru interlocutor.

— în anii de la începutul vea
cului, in multe din centrele mu
zicale ale lumii am auzit despre 
M. Crlstoforeanu. Bucuria pri
mei întilnlri am avut-o insă la 
București. In 1925. George 
Georgescu ne-a programat in
tr-o premieră a „Manon-ului".

— Alături de... ?
. Lazâr, Guțianu, Nanescu 

Și Folescu.,,
— A fost unicul spectacol ?
— Am mai cintai in aceeași 

stagiune alături de ea in .,Tos
ca" și „Fedora".

— In voluminosul ei caiet de 
„memorii" ișj va aminti perfect 
această serie de spectacole.

PermiteU-mi să vă citez cu
vintele pe care le scrie despre 
dv. : „Despre C. Stroescu — 
cu vocea Iui delicată, fină și 
expresivă, și dotat cu un mare 
talent de a-și compune rolurile 
pina în cele mai mici amănun
te, afirm că în operele Manon 
și Fedora. pe care le-am cintat 
in Italia cu celebrități, n-am 
mtilnit un interpret care să le 
n înțeles atît de bine ca el..."

— Nu știu dacă despre mine 
se poate vorbi în acești termeni 
dar Cintul și jocul Floricăi Crls
toforeanu a epuizat in acele 
spectacole toate superlativele.

Resursele ei vocale erau cu 
totul excepționale.

Adăugați la aceasta un tem
perament ardent, un joc de sce
na viu...

— Subliniind această idee u- 
nul dm cronicarii spectacolului 
cu Manon* al Operei bucu- 
J-estene voibea despre excepțio
nala comuniune în persoana FI. 
Cristoforeanu a doi factori ca- 
PaJ'b Șă asigure cariera unei 
artiste lirice valorile vocale și jocul de scenă. Ș

— Virtuțile ei dramatice im- 
mnmaU; f"tr-adev«r- din primul moment Tșj trăia rolul cu câl- 
actroriCU fienerozilatea marilor

••Ca,rn®n“ se pare că 
realiza maximul valorilor ei...

— Am văzut-o în „Carmen" 
I hILk 1925 192fi' A cintat sub Da„heta unor prestigioși dirijori. 

Lra- mi se pare, prima se
rie de spectacole în care rolul 
principal îl avea o româncă.

-Carmen"-ui Floricăi Cris- 
toforeanu eia însă deasupra ori
căror paralele.

In "Carmen" o atrăgea - 
cum scrie cintăreața - faptul 
ca pe parcuisul acestei opere 
se desfășoară gama tuturor 
sentimentelor umane de la bu
curiile trecătoare si pînă la su
ferințele adinei"
.»^:iAceaslS l’as,â «»mâ de 
Sentimente, eia tălmăcită cu o 
'"'"'"’"tă degaiaie cu o magis- 

"hnică Vocea el de o 
neobișnuită întindeie aigurantă b SS'"e„l,e, ,!n’hra,â »'ci S-t- 
Ola a unul lemperement ardent, 
unui ioc de O marc vivacitate. 
Io.7r. " ac<’"sli' nevoie dc folosite a uno, variate mijloace 
ar istico reieșea mnhabll si sfa- 
mn,li-De Ca."’, ne 'D,lne in Me
no.11 ~ "diesa mereu tinerilor : .Au vă tntumurall cu

'naestral Ave,! „ilă 
dr* Xi’de 
fnJùnm1' S’"’. pe'cen,e le anlica. mainie de țoale m evoluțiile ei 
mao 'r'i el "rll'llr semanifesta Intr-o comoloxltate 
Ule .mol*<C"",V'nH nusn-cele unui joc caotivant.,
- Nu mi-ati vor bit desnre 

spiritul el de colaborare scenl-

— Am avut tot timpul bucu- 
Coord"'1 "ce1len,e colaborăriCoordonarea locului nostru Pra un prilej de emulație erXare

P® scenă, maî mult poate de
ci» în sală ca spectator, am în
țeles realele dimensiuni ale ta
lentului unul cîntăreț care a a- 
dus„ati,a »'»ri» artei comă- 
nești.

»OSIF SA VA



AGENDĂ
MEDIOCRITATEA

CARE

zborul de pe teren

Abia intrasem în atelierul unui cunoscut sculptor, cînd ușa s-a 
deschis si in cadrul ci a apărut o femeie. Își ținea pe braț poșeta 
vu gestul cu tare se poartă, prin piața, sacoșele cu cartofi, Vnzin- 
du-1 pc svulploi. uu uni in vîrsla. și probabil cunoscindu-l, a explo
dat intr-un ris lamilini și l-n întins repede mina.

„Ce hiue-rm nare ca vă văd, scumpe maestre
Sculptorul calm, distins, ne-a poftit să luăm loc lingă șeml- 

ncul in care a aprins o flacăra Și-a pus tabac in pipa și ne-a 
întrebai dacă fiu dorim o cafea.

..Nu. dragă maestre, ce să Ic deranjezi nc mulțumim sâ-ți ad
mirăm operele. Ce de-a lucruri frumoase ai aici 1“

Au mai trecut câteva minute, un mai discutat nu știu cc, fe
meia dintr-odată. fără nici o legătură, a reluat vot bele dc dina
inte :

..Vai ce dc-.i lucruri minimale ai aici, scumpe maestre 1"
S> așa odată, de două ori, pînă ce nii-am dai scama de un 

amănunt : icme>.< stătea cu spatele la ateliei, deci nu puica vedea 
nimic din ceea ce gratifica vu utila patetism, drept minunat, și 
chiai dacă n-a» fi privit cu spatele lot n-ai li văzut nimic fiindcă 
singurele lucrări existente in alcliet erau învelite in pinzâ. Admi
rația eia deci un fals ; vorbe de circumstanță, poale singurele 
vorbe pe i arc ea le putea debita intr-un sanctuar al artei. Dai 
lucrurile n-ar li devenii tragici dacă nu se aducea vorba dc un 
mar? ai tist, dr pănil. situat in istoria artei noastre la loc dc cinste 
și ale cărui lucrări lc-am admirai dc alîtea ori la muzeu.

„ȘtRi mi s-a adresat gazda, ib’flmna este fiica arlisluhii".
..Da. nu știați ? s-a mirat ea si a început să-și depene amintiri. 

O, dai cind t ram mică, elevă, chiar, la liceu mă jucam în atelie
rul tatălui meu. Lucrării? pc care le vedeți d\. la muzeu — erau 
pentru mine ascunzători la cucu-bau... Daa.. 1“.

Și a ris (prostește, nu mă stie.se s-o spun). Și risul și voi bele 
ci însoțite de citeva Iranțuzisme sunau sterp. Auzisem 
că. intr-o \reme. din neglijenta unor muzeografi, unele luciâri 
ale artistului amintit fuseseră cam neatent tratate și faptul mă du
ruse. Văzîndu-i însă fiica, imaginația m-a purtat deodată în ate
lierul unde bateau cu decenii în urmă ciocanele meșterului și muș
cau din marmoră dălțilc spiritului său. am săzut toată transfigu
rata omului pătimit în plasliiierca gîndurilor care-1 ardeau ; și. 
dedesubt, pc sub volumele născute, fiica lui. al cărei căpșor n-a 
căutat decît umbra unor colțișoare și n-a păstrat în amintire 
decît joaca de-a v-ați ascunselca. Și mi s-a părut groaznic 
pentru acest om-tatâ. poate mai groaznic decit dacă cineva l-ai 
fi sfărimat zeițele modelate cu sensibilitatea inimii lui, faptul 
că a asait un copil a cânii strădanie n-a mers, nu pînă la egalarea 
sa. dar nici măcar pînă la înțelegerea operei la care el muncea. 
..Vai ce de-a lucruri frumoase” — era tot ce știa și putea gîndi 
fiica unui mare artist despre im domeniu in care părintele ei 
excelase, fie și prin simplă profesie. Pentru asta și-n monnint un 
Lată trebuie să tremure de nefericire.

...Mediocritatea care profanează 1 Cu alte date și în alt loc 
Timișoara) am cunoscut și alt caz, egal prin semnificație cu_ pri

mul : un tată al cărui piept arăta aurit prin medaliile care îi încu- 
\ nunează ani și ani de luptă (luptă adevărată, cu pușca în mîna 

in \Temea crîncenâ a fascismului), ani de muncă după aceea, și 
al cărui fiu, un papițoiaș care sorbea zilnic jumătate de kilogram 
de calea la barul din fața Operei și a cărui limbă nu trece de 
„sanchi" și „mișto". Cind iese pe stradă și se întîlnește cu lumea, 
tatăl umblă îmi spunea, aplecat de parcă ar sintți pe grumaz 
greutatea găliganului urcat in circă și care-i ia dreptul la demni
tatea frunții ridicate spre lumină.

Ce drumuri, ce perspective i s-au deschis prin lupta tatălui 
său. Cc mult ar fi putut folosi din faptul că părintele și-a făcut 
din viața lui piedestal pentru ca fiul să-și ia 
curat, cu orizonturile clare !

Iar el a ales gustul de leșie al unei vieți 
critate. de lipsă de efort întru învățătură și

! duce nicăieri ’
O cută mi s-a săpat pe frunte, de tristețe și

EUGEN FLORESCU

pentru

Fe
tor ele 8.45 . 14.15 . 13.45;

18 45, 21,15). Modern
9.30. 11.45. 14. 16.30;
21), Gloria (orele 9 ;

13 45 . 16 . 18,15 ; 20 30). 
* 11.15 : 13.30;

(orele
1R.2.0;
11.15:

ȘPARTACUȘ - 
ecran panoramic

rulează la Pallia (orele 9;
12.45, 16.30 . 20.15).

FRENCH CANCAN 
rulează la Republica (orele 
9. 11.30; 14. 16.30, 19. 21.30),
Fes’ival (orele 8.30: 13.30; 16;

18.30, 21).
ANGELICA Șl REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orele
9.15. 11.30; 14. 16.30; 19: 21).
București (orele 8.45: 11; 13.30; 
16; 18.30, 21). Excelsior (orele 
10 ; 12.30. 15. 17.30. 20) "
roviar
16.15 ; 
(orele 
18.45 ;
11.15; .. .
Melodia (orele 9 :
16 ; 18.30 . 21)

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Victoria (orele
11.15. 13.30; 16. 18.30; 20.45).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Capitol (orele
11.15. 13 30; 16. 18.30; 21).

SUCCES. CHARLIE ! 
rulează la Floreasca
9.15. 11.30. 14. 16.15:
20 15). Tomls (orele 9: 
13.30; 16; 18.15 . 20.30)

A DISPĂRUT I X FRAGONARD 
rulează la Grivița (orele 9.30;
12 ; 16 . 18.15 . 20.30) Union
(orele 15.30 1R.30 20.30)

COPIII LUI DON Ql LIOTE
rulează la Doina (orele 11.30:
13 45 16; 18.15; 20.30)

RIO CONCHOS ' — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9.15; 
12 15. 18. 20.45)

MONTPARNASSE 19 —
rulează la Central (orele 9;
11.45. 14.45. 17.45; 20.45) 

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE

ruleaz.â la Dacia (orele 8.45;
15.15 in continuare: 18.15; 
20.45)

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Aurora (orele 8.45:
11.30 14.30; 17.30 20 30)

ANGELICA. MARCHIZA 
CERILOR
MINUNATA ANGELICA

ruleaz.ă la Flamura
9.30: 14.45; 19) Arta 
8.45: 12.15; 16: 19.45).

CĂLĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
ruleaz.ă la Ciulești (orele 
15 30. 18: 20.30)

ROBII
rulează la înfrățirea (orele 
10: 1p- 18: 20). F'-rentari (ore
le 15.30. 17; 20.30).

JANDARMII LA NEW YORK 
— cinemascop

ruleaz.fi ia Bucegl (orele 9.30;
12 . 15.45 . 18,15 . 20.45)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30. 18; 20.30) Volga (ore
le 9 11 15-, 13 30- 1fi 18 30 ?1)

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Vitan (orele 15.30: 
18)

OMIT! FĂRĂ PAȘAPORT! — 
cinemascop —

rulează la Moșilor (orele 13.30: 
IR 20 31»'

MONDO ( • %’F - ambele serii 
ru'-azâ la Popular (orele 16; 
19,30).

ÎN-

(orele 
(orele

de stupidă medio- 
înțelegere, care nu

nedumerire...

JOIMARIȚE, S.O.S.!

REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT
— cinemascop —

rulează la Miorița (orele 9.15;
11.30 . 13 45 16 . 18.15 . 20.30).

RELAXEAZA-TB DRAGA !
rulează la Rahova (orele 11,30. 
18; 20.30).

ÎN NORD. SPRE ALASKA ! — 
cinemascop —

rulează la Colentina
15: 17,30).

în încăpere răzbate, de la un 
difuzor din parc, o romanță.

REFLEXII PSIHOLOGICE PE MARGINEA

UNUI SUBIECT DE ACTUALITATE EXAMENEL
(Urmare din pag. I)

unor bune rezultate. Nu intîm- 
plălor acestui fei de memorie i 
se spune voluntară.

Cu ce învață pomind de la 
premiza că oricum, a doua zi 
după examen, au dreptul să-și 
descarce memoria de cunoștințe, 
se înșeală pe ei înșiși. Cei ce își 
însușesc materia ca și cum ar 
dori să n-o uite niciodată vor 
realiza o învățare trainică.

III. A ÎNVĂȚA 
PENTRU EXAMENE 

ÎNSEAMNĂ... A TINDE 
SPRE SINTEZE

A învăța pentru examen în
seamnă a analiza, a compara, a 
clasifica, a sistematiza, dar mai 
ales a sintetiza. O învățare ra
țională pentru examene nu în
seamnă alcătuirea unui inventar 
de cunoștințe trecută fiecare cu 
dimensiunile ei în bilanț, ci al
cătuirea unor scheme operatorii 
de sinteză care să permită lega
rea cunoștințelor dobîndite între 
ele. Să nu uităm că examenele 
se dau la sfîrșitul anului cînd în-

Maio rotundă

în cursul zilei do vineri, in 
aula Academiei Republicii So
cialiste România a axul Iov o 
masă rotundă vu tema : „Sortffbm 
<m“ componentă chimică existentă 
in organism.

Organizata de secția dc științe 
medicale a Academiei, prin insti
tutul dc fiziologie normală și 
patologică ,.D. Danielopoln“ 
masa rotundă a întrunit acade
micieni. profesori universitari din 
invAțămîntul superior medical, 
preoțim și cerce la lori din institu
tele Academiei și vele departa
mentale.

I’nrticipnnții nu dezbătut n 
țiplele aspecte ale seroto* 
amină biogvnă cil linpor 
in organism, insislînd 
asupra noilor metod- 
ficarc a formei h 
a acesteia.

• In aceasta 
această pagină 
stă pagi 
ceastă p 
această pagină 
stă pagină • în aceas»

SIMBÄTA 27 MAI

15,55 : Fotbal: Austria—An
glia. Transmisiune de la Vie- 
na. În pauză : Desene anima
te 17,45 ; La șase pași de o 
excursie. Emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari ; 
18,58 : Ora exactă ; 19,00 Tele
jurnalul de seară ; 19,27 : Bu
letinul meteorologic : 19,30 :
Ancheta TV. 20,00 : Tele-enci- 
clopedia: 21,00: Emoții în
premieră. Interpreți de muzică 
populară ; 21,40 : Film serial : 
Sfîntul : 22,30 : Gala Charles 
Aznavour Ia închiderea Festi
valului filmului de la Cannes; 
23.00 : Telesport ; 23,10 : Tele
jurnalul de noapte.

C'liJ'-il

(Urmare din pag. 1)

asculți sc aud în ea uratele dc 
pc cîinpia Padeșului și cuvinte
le cu rezonanțe de aramă ale 
proclamației Domnului Tudor.

O joimăriță sc vinde in piață 
la Tîrgu Jiu cu 2 Iei. Dar in
finit mai mult aur încape în 
prețul ei adevărat. Pentru că. 
luată în palme, rotunjimea ei 
ne mîngîie și ne odihnește cu 
atita grație incit pare că a fost 
modelată înadins după forma 
odihnei palmelor de rumân. 
Lutul ei c rece și poros și, li
pit de buze, ne mijlocește să
rutarea pămîntului strămoșesc, 
odată cu setea ce ne-o potolim.

E atît dc frumoasă această 
ulcică nesmălțuită, împodobită 

treaga materie este parcursă, iar 
uneori ele se referă la cunoștin
țele unui ciclu întreg. Desfășu
rată analitic de-a lungul anilor, 
materia tinde acum spre sinteză. 
Rezultatul, tabelul sinoptic, sche
ma devin instrumente neprețuite 
pentru cuprinderea celei mai 
multilaterale și complexe infor
mații. Ele ne ajută să închegăm 
acele construcții logice $i armo
nioase care trezesc admirația exa
minatorilor și-i îndeamnă să le 
împodobească frontispiciul 
stema ’ ‘

Tot 
tot ce 
ganic 
lunci, 
structuri organizate să extindem 
treptat sfera cunoștințelor întipă- 
rindu-le temeinic și tainic în me
morie.

_____,___ I cu 
glorioasă a notei supreme, 
ce reținem să înțelegem, 
înțelegem să integrăm or- 
în cuceririle de pînă a- 

și cu ajutorul acestor

IV. CA SĂ NE ADUCEM 
AMINTE...

De-a lungul anilor, în nume
roase școli și laboratoare, psiho
logii au adunat date experimen
tale care să îngăduie răspunsul 
la o întrebare de o deosebită im-

som eine
IN KEGIMl.

I

I
I
I

ANAv
I CHELTLca niște fotbaliști.

NEPRODUC.
(Urmare din pag. I)

• In L

Am simțit pentru 
în activitatea mea

Delegația Uniunii Tineretu
lui celor ce Muncesc din Re
publica Democrată Vietnam, 
condusă de Hoang Dinh Song, 
membru al Biroului Perma
nent al C.C. al U.T.M., care 
întreprinde o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C., a petrecut cîteva zile 
în regiunea Brașov. Solii eroi
cului tineret al Vietnamului 
luptător au fost primiți cu 
deosebită căldură de către ti
neretul regiunii. Activiști ai 
U.T.C. în frunte cu Corne) 
Sandru, primul secretar al Co
mitetului regional U.T.C., pre
cum și numeroși tineri au în- 
tîmpinat pe oaspeți la hotarul 
regiunii. Delegația a fost pri
mită la Comitetul regional 
U.T.C. unde a avut loc o în- 
tîlnire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, frățească.

Marți după amiază, oaspeții 
vietnamezi au vizitat Liceul 
nr. 1 din Brașov. Cadrele di- 

doar cu rușală și humă îneît, la 
Tîrgu-Jiu, un țăran care-și 
desfăcuse prînzul pe masa stră
moșilor lui Brâncuși a găsit de 
cuviință că ulcica din care-și 
mîncase nu știu ce merinde nu 
mai putea fi deslipită de per
fecțiunea acelei pietre și a lă
sat-o acolo, depărtindu-se 
de-a-ndăratelea și privind me
reu cu admirație.

în sfirșit. atinsă cu degetul, 
o joimăriță dezlănțuie o caval
cadă dc sunete din adîncul is
toriei acestor păinînturi.

Dar dumneavoastră n-ați vă
zut o joimăriță de Tîrgu-Jiu. 
Grăbiți-vă ! Cel care le face, 
singurul care le mai face. Moș 
Nicolae Cotocu, are 74 de ani.

modalitățile 
unei bune

din conclu-

portanță : care sînt 
cele mai favorabile 
memorări ?

Socotim că unele _____
ziile lor n-ar fi inutile celor ce 
se pregătesc să pășească în fața 
unei comisii de examen.

Ar fi poale interesant de știut 
că eficiența memorării crește în 
raport cu intensitatea activității 
al cărei obiect este materialul pc 
care vrem să-l memorăm. Cu alte 
cuvinte cel care citește pasiv 
pe fotoliu arc mai puține șanse 
de a memora decît cel care su
pune materialul unei munci in
tense de prelucrare fixîndu-1 în 
hărți, schițe, tablouri sinoptice. 
Nu ne va mira desigur să aflăm 
că materialul cel mai înțeles, 
structural, organizat este și cel 
mai bine memorat. Dar iată și 
o concluzie mai puțin cunos
cută : memorarea este cu atît 
mai bună cu cît cunoștințele pc 
care vrem să le reținem intră în 
asociație cu mai multe cunoș
tințe. Cu alte cuvinte, cunoștin
țele care ne trădează cel mai 
puțin cînd vrem să le evocăm 
sînt cele care se sprijină reci
proc peste granițele anumitor 

dactic» 
mire en. 
legației. j_ 
lidaritatea i 
ret și popor 
luptă cu abneg. 
agresiunii imperi 
ricani.

în cursul zilei de 
delegația vietnameză 
G.A.S. Prejmer. Oaspeții 
namezi s-au Interesat de m» 
ca tinerilor din gospodărie, dc 
dezvoltarea acesteia, au avut 
o convorbire cu cadrele de 
conducere și cu membrii co
mitetului U.T.C. Tinerii de la 
Prejmer i-au rugat pe oaspeți 
să transmită întregului tineret 
vietnamez mesajul de fră
țească solidaritate al tineretu
lui român.

După amiază, delegația a 
făcut un scurt popas la Poiana 
Brașov.

Joi, solii tineretului vietna
mez au fost oaspeți ai munci
torilor Uzinei „Rulmentul“ din 
Brașov. Tinerii muncitori ay 
salutat cu deosebită căldura' 
delegația, au urat ’tineretului 
și poporului vietnamez noi 
succese în lupta dreaptă pen
tru libertatea și independența 
patriei sale, exprimîndu-și 
încrederea că această luptă va 
fi încununată de victorie. în 
cursul vizitei, tinerii uzinei i-au 
încredințat pe oaspeți că ti
neretul și poporul român au 
sprijinit și vor sprijini și în 
viitor cu fermitate cauza nobilă 
a eroicului popor vietnamez. 
Delegația a avut o întîlnire — 
desfășurată sub semnul priete
niei care unește tinerelul ce
lor două țări — cu conduce
rea întreprinderii și cu mem
brii comitetului U.T.C. din u- 
zinâ.

Delegația tineretului vietna
mez își continuă vizita în re
giunea Bacău.

materii. în fond, cunoștințele 
oricît dc diferite ar fi nu sînt 
decît fețele acelorași cunoașteri 
umane, ele participă fără dificul
tate la sinteze utile în clipa răs
punsului la examen.

Și o foarte curioasă lege a re
petițiilor cunoscută sub numele 
descoperitorului ci, Iost. Acesta 
a observat că reținerea unui ma
terial se face mai ușor cînd in
tervalul dintre repetiții este 
mai... mare și mai greu cînd re
petițiile se succed prea repede. 
Fiziologilor nu li se pare para
doxală această observație. Ei 
știu că o legătură temporară tre
buie să aibă timpul de a se de- 
săvîrși.

V.

O situație de viață cum este 
un examen angajează o comple
xitate de factori. între acestea, 
factorul fiziologic este unul din
tre cei mai importanți. Ritmurile 
biologice și în special cele legate 
de veghe și somn trebuie res
pectate cu strictețe.

Un program echilibrat pune

de ca» 
să spun, 
sincer car. 
cestei înfrîi. 
măm astfel și 
Indiferent de c 
cauzele să spuneți

Privirile caută pa± 
imaculata față de m 
cere. Căpitanul echipei, 
weiller III înlătură Iii. 
grea, apăsătoare. în mare, 
repetă declarațiile făcute nou< 
in seara sosirii.

★

Cornel Popa, 38 de ori în 
echipa națională, îl urmează la 
cuvînt. Pregătirea meciului :

a) condiții similare altor me
ciuri ;

b) antrenamente pe ploaie 
și pe teren desfundat ;

c) în timpul meciului s-a 
întîmplat... „Cu Franța echipa 
a jucat excepțional (?) de bine. 
Echipa Franței e mai bună de- 
cît a Elveției. Nu știu ce s-a 
întîmplat. Am alergat de po
mană, parcă eram legați de 
picioare...“.

întrebare : Alergați ca niște 
rățoi și nu 
De ce ?

C. Popa : 
prima oară 
de fotbalist că m-a apucat o 
moleșeală...

întrebare : Fizică sau inte
lectuală ?

C. Popa: N-aș putea zice 
câ fizică...

întrebare : In meciul din tur 
cu Elveția ai acuzat un cîrcel, 
acum... ?

Muzeul de artă 
al regiunii Cluj

accentul pc munca de dimineață, 
nu ignorează pauzele și împarte 
efortul în secvențe cît mai 
corect proportionate în raport cu 
ecuația personală. De mare utili
tate în această situație pare a fi 
metoda odihnei active, alterna
rea diferitelor tipuri de activi
tate 
rea

sau materii, variația, evita- 
monotoniei. O alimentație 

mai bogată în principii active, 
contactul zilnic cu aerul și miș
carea, ajută atenției să-și păs
treze capacitatea de concentrare, 
gîndirii să opereze rapid și 
corect, organismului în general 
să lupte cu oboseala.

Pregătirea propriu-zisă ar tre
bui sfîrșită cu cel puțin o zi 
înainte dc examen iar acea zi să 
fie cea de odihnă. Pare, de ase
menea. că răsfoirea agitată a ma
nualului cu un sfert de oră înain
te de începerea examenului nu 
dă rezultate hune. Se creează în 
mod inutil acel „trac“ atît dc 
nefavorabil reușitei la examen, 
se tulbură acea ordine lăuntrică 
în care s-au structurat cunoștin
țele. Este ca și cum am fi tul
burat oglinda liniștită a apei cu 
o pietricică zvîrlită fără rod.

- <■

îr

maile sortimente care erau cel 
solicitate în consum.

Există situații — clin păcate, 
destul de numeroase — cînd chel
tuielile neeconomicoase sînt ge
nerate de unele stări de lucruri 
negative care apar în procesul 
de producție însuși. în primul 
rînd, REBUTURILE — catego
rie de pierderi, care în măsura 
în care sînt prevăzute în plan 
reprezintă — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 21— 
23 decembrie 1966 — ..formă de 
risipire oficială a materiei pri
me“.

Potrivit dărilor de seamă, pier
derile prin rebuturile înregistrate 
de întreprinderile din regiune 
sînt relativ neînsemnate: 600
mii în 1966 și numai 25 mii în 
trim. I al acestui an. Aceste 
date nu oglindesc însă situația 
adevărată a rebuturilor, existînd 
destule cazuri cînd — dintr-un 
motiv sau altul — rebuturile nu 
se înregistrează, șl ca atare nu 
se evidențiază și nici nu se ur
mărește recuperarea cheltuieli
lor de recondiționate a acesto
ra. Lipsind o modalitate efici
entă de urmărire a rebuturilor 
pe fiecare fază a procesului dc 
producție — lipsă care, uneori, 
este deliberată — conducerile 
întreprinderilor nu au la înde- 
mînă principalul instrument de 
analiză, care să le dea posibili
tatea stabilirii cauzelor reale a 
producerii acestor neajunsuri, și, 
de aici, imposibilitatea luării u- 
nor măsuri economice de în
dreptare a situației.

De pildă. în multe cazuri, 
CONSUMURILE SPECIFICE 
pe produs — la materii prime, 
materiale, materii auxiliare etc 
— sînt încă foarte largi, nefiind 
corectate pe parcurs în funcție 
de posibilitățile oferite de îm
bunătățirea tehnologiei de fa
bricație. în acest fel. se realizea
ză în secții economii de mate
riale care, în loc să constituie o 
sursă de economisire, sînt folo
site ca ..rezervă“ pentru înlocui
rea produselor rebutate.

Existența unor CONSUMURI 

SPECIFICE LA 
toare pentru înt. 
dintr-un alt unghi i 
neexistînd un suport 
pentru stimularea mut. 
în economisirea materiei t r 
lipsește preocuparea, din pa. 
acestora, pentru practicarea c. 
lor mai eficiente forme de pre
lucrare a acesteia (debitare, croi
re, ștanțare, strunjire etc). Astfel, 
rezultă un volum ridicat de de
șeuri nerecuperabile considerate 
un rezultat inerent al procesului 
de producție. Este cunoscut cazul 
întreprinderii I.R.U.M. Vatra 
Doinei la care, pînă nu de mult, 
pentru obținerea unor piese pre
lucrate de circa 2 kg. se introdu
ceau în lucru bucăți de metal de 
6—8 kg. (tovarășii de acolo aveau 
chiar și un argument sui-generis: 
„nu se pierde nimic înlrucît șpa- 
nul rezultat este retopit în turnă
toria proprie“). Or, cazul între
prinderii miniere „Suceava din 
Ostra, căreia, acceptîndu-i-se de 
către Direcția generală tutelară 
consumuri specifice de reagenți 
(pentru stația de preparare Tami- 
ța) mai mari decît în alte unități 
cu profil similar din țară, s-a a- 
juns la situația nefirească ca in
troducerea acestor reagenți (ma
terial foarte costisitor) în fabrica
ție să se facă „după ochi", în 
timp ce, alături dozatoarele — u- 
tilaje importante, cu un înalt 
grad de tehnicitate — să stea ne
folosite, sub pretextul defecțiuni
lor tehnologice.

Creșterea eficienței întregii ac
tivități economice, sarcină de o 
deosebită acuitate, pusă (le partid 
lucrătorilor din economie, ca
drelor de conducere, nu poate fi 
realizată împărțind preocupările 
în „probleme mari“ și „proble
me mărunte“. în ultimă instanță, 
cele peste 18 milioane lei, cît 
reprezintă cheltuielile neecono- 
micoase înregistrate în întrenrin- 
(lerile din regiunea Suceava în 
anul 1966 sînt formale dink-un 
număr infinit de sume indivi
duale mărunte, între cîteva sute 
si cîteva mii dc lei fiecare, avînd 
la bază neglijență sau neprice
pere. Luate la un loc aceste 
sume cî”»ăresc greu în balanța 
rezultatelor.

stie.se
ruleaz.fi


cele

zeizat 
>hnson

,a cam-
1964 pe 
vom sta 

angaja în 
îndrepta, 

rai în țară.
«porului care 

j-J va implica 
in Asia. Nu 

i vă descriu pe 
ntîmplat, de fapt 

a cotiturii de 180 
ji raport cu promi- 

«ectoralc din 1964. 
pol să nu declar că o 

are de poziție atît de 
iă și violentă va afecta 

«od serios țara“. în alte 
role gazetarul american, 
pe pozițiile pe care le 

isține. a luat atitudine cri
tică față de diferite aspecte 
ale politicii Washingtonului 
alit in Asia cit și în Europa.

Tăcerea pe care și-a impu
s-o acuma Walter Lippmann 
va face tot atita vîlvă ca și 
articolele sale, confirmind 
distanța pe care anumite 
personalități ale vieții publi
ce americane și-o iau față dc 
politica guvernului american.

SERGIU BRAND

reclamantAcuzatul

avocatul
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Vedere ‘Im

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT « PE SCURT » PE SCURT » PE SCURT |

asociație cu firma „Snam-Pro- 
getti", care funcționează in ca
drul concernului proprietate de 
stat „E.N.I.".

• LA INVITAȚIA lui Edward 
Ochab, președintele Consiliului 
de stat al R. P. Polone, intre 
7 și 13 iunie președintele Fran
ței, Charles de Gaulle. cu soția, 
va face o vizită oficială in Po
lonia. Președintele de Gaulle va 
fi însoțit in această vizită de 
ministrul de externe, Mauricc 
Couve de Murville. El va avea, 
potrivit agenției P.A.P.. con
vorbiri politice cu conducători - - — — • • face, de

țară.
ai R. P. Polone și va 
asemenea, o vizită prin

Jivkov, 
dc Mi 

P. Bulgaria, a pri- 
Mcchini, pre- 

și pc Zby- 
prcședintcle 
convorbirii, 
acest prilej 

probleme Ic- 
cclui dc-al

,A 26 MAI. Todor 
președintele Consiliului 
niștri al R. " 
mit pe Rodolfo 
ședințele F.M.T.D., 
nck Vokrouhlicy. 
l'.I.S. In cursul 
care a avut loe cu 
au fost abordate | 
cate dc pregătirea 
9-lea Festival Mondial al Tine
retului, care va avea loc la So
fia in vara anului 1968.

Cordon Novei a in
tentat ieri un proces 
de daune - interese 
procurorului Jim Cai- 
rison și grupului de 
persoane care finan
țează ancheta de la 
New Orleans cu privi
re la asasinarea pre
ședintelui Kennedy. 
El se află în prezent 
în libertate pe o cau
țiune de 10 000 de 
dolari in statul Ohio, 
după ce a fost ares
tat la cererea procu
rorului Garrison care 
îl consideră ca unul 
dintre „martorii im
portanți'" în complo
tul care ar fi fost pus

la cale la New Or- 
leans in 1963 împotri
va președintelui Sta
telor Unite. Mandatul 
de arestare acuză pe 
Novei de sustragerea 
unor explozive din lo
calitatea llouma (Lo- 
uisiana) in 1961. Cor
don Novei se opune 
prin toate mijloacele 
legale la extrădarea 
sa din statul Ohio și 
pretinde daune-intere- 
se de 50 milioane de 
dolari, deoarece i-a 
(ost lezată „reputația 
sa de om cinstit și o- 
norabir. După ce a 
anunțat instanța de a- 
cest proces,

lui Novei, Jerry Wei- 
ner, a declarat ziariș
tilor că „în anul 1901, 
clientul său a fost a- 
gent al C. 1. A., și a 
participat la invazia 
împotriva Cubei. 
Jerry Weiner a afir
mat că o agenție de 
informații pentru care 
Novei a lucrat în ace
lași timp in care a co
laborat la ancheta în- 
trepriiisă de către pro
curorul Garrison (pî
nă în luna februarie), 
va da publicității o 
„carte albă" care va 
încerca să combată 
teza susținută de că
tre procurorul Garri
son.

Partidul „Al Umma", patru din 
Partidul Democratic Popular șl 
trei reprezentanți ai grupărilor 
sudiste. Membrii guvernului 
urmează să depună sîmbătă ju- 
râmîntul.

• AGENȚIA TASS anunță că 
la 26 mai Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, l-a 
primit pe Shamseddin Badran, 
ministrul apărării al R.A.U. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire referitoare la proble
me care prezintă interes reci
proc, printre altele în legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat.

«sm cotidian

atistlcă americană Indică revelator că în fiecare 
.•ale asupra Vietnamului 1 360 de tone de exploziv, 
acest teritoriu rclati\ restrins este bombardat cu 
necunoscută chiar în momentele cele mai draina- 

dc-al doilea război mondial.
,te atacuri barbare au ca efect nu frîngerea voinței 

i apără ființa națională așa cum sperau agresorii, ci, 
/ă. o și mai mare dirzcnic in lupta pentru înfruntarea 

.or Din dezbaterile dc la Stockholm alo Tribunalului 
(ional „Bertarnd Russell", opinia publică mondială a 

.oi amănunte, pc de o parte, despre crimele făptuite de 
ri, iar. pe de altă parte, despre eroismul cotidian al po

mi vietnamez.
știe — dc pildă — că aviația agresoare lovește sistematic. 

Ziccare zi. căile de comunicație și, in primul rind, podurile 
, R. D. Vietnam, a căror refacere necesită. în mod normal, 

uite zile.
In cuvîntul său. Gisele Ilalimi, avocat din Paris, care a fost 

m R. D. Vietnam împreună cu profesorul Cini, directorul Insti
tutului de fizică al Universității din Roma și dr. Kalin, profesor 
la facultatea de medicină din Paris, a spus următoarele : „Iată 
ce s-a petrecut la 9 aprilie în satul Hain Nan, provincia Tanh 
Hoa. De cîteva zile înaintam pe drumul național nr. 1, care 
leagă (teoretic) Hanoi de Saigon. Mi s-a spus : Flota <i 7-a ne 
bombardează la întâmplare de 48 de ore... Se auzeau fără înce- 
taie explozii mai apropiate și mai îndepărtate și zgomotul de
venit familiar al avioanelor de recunoaștere. Ca să înaintezi pe 
asemenea drumuri pline de craterele săpate de bombe înseamnă 
să știi să faci adevărate salturi... Drumul național nr. 1 cunoaște 
un trafic intens în cursul nopții... Trebuie să treci podul îna
inte ca el să fie demontat. Intr-adevăr podurile instalate la că
derea serii și ridicate în zori țin de domeniul magiei“...

Ziua, legăturile sînt deci întrerupte și în amurg, pontonierii 
trec in grabă, cu meticulozitate la refacerea podurilor. Nu este 
vorba de un efort singular, impus odată, intr-o împrejurare ex
cepțională. ci de o muncă depusă perseverent noapte de noapte : 
seara — se construiește și se consolidează podul, în zori — se 
demontează.

Aceeași echipă de anchetă a vizitat o școală dintr-un sat viet
namez. în clase instalate în subteran, intr-un sat, au văzut copii 
învățind. Pc pereți, mai bine spus pe pămîntul susținut pe bam
bus. erau portretele unor savanți europeni de renume mondial și 
lozinci : ..Profesorii și elevii sînt luptători care învață îm
preună pentru atingerea scopului — socialismul“. Profesorul 
Cini a fost foarte impresionat de cunoștințele elevilor cu care 
a stat de vorbă, după ora dc matematică.

H. Wilson

va vizita
Parisul

Un comunicat oficial pu
blicat la Paris anunță că pre
ședintele de Cavile, l-a invitat 
pe premierul' britanic Wilson 
să facă, la 19 iunie o vizită 
în capitala Franței. Comuni
catul adaugă că premierul 
britanic a acceptat 
invitație. Motivarea 
se referă la acordul 
intervenit între cei
meni de stal în timpul între
vederii lor din 25 aprilie de 
a se întîlni din noii la o dată 
ulterioară.

această 
oficială 
care a 

doi oa-

• AGENȚIA TASS anunță că 
la Moscova a fost semnat un 
protocol cu privire la comuni
cațiile aeriene dintre Uniunea 
Sovietică și Franța, in baza a- 
cordului încheiat în 1958. Pro
tocolul prevede o extindere a 
comunicațiilor aeriene dintre 
cele două țări. Printre altele, 
companiile de aviație „Aero- 
flot" și „Air France" capătă 
dreptul de a trimite avioane nu 
numai in capitala celeilalte țări, 
dar și in unele orașe de pro
vincie.

• I N SUBCOMITET al O.N.U. 
pentru apartheid format din 
șase membri (Algeria. Costa 
Rica, Guineea, Republica Popu
lară Ungară, Nepal, Somalia) va 
întreprinde la 27 iunie a. c. un 
turneu în cîteva țări europene 
și africane. Membrii subcomi
tetului vor lua legătură cu di
verse organizații internaționale 
în scopul promovării unei cam
panii împotriva discriminărilor 
rasiale din Republica Sud-Afri- 
cană.

® LA MILANO a intrat in 
funcțiune o întreprindere mixtă 
iugoslavo-italiană pentru pro
iectarea și construirea de insta
lații petroliere complete. între
prinderea a fost înființată de 
Fabrica din Zagreb în

Z. FLOR EA

la Piata comuna

tă

La Nairobi continuă lu
crările conferinței țărilor 
membre ale Common- 
wealthului. consacrată pro
blemelor planificării și co
ordonării programelor de 
asistență financiară și teh
nică.

Luînd cuvîntul, ministrul pen
tru problemele planificării econo
mice și dezvoltării din Kenya, 
Tom Mboya, a exprimat îngrijora
rea Kenvei și a altor cîtorva țări 
africane, membre ale Common- 
wealthului. în legătură cu even
tuala aderare a Marii Britanii la 
Comunitatea Economică Euro
peană. „Intrarea Marii Britanii

în C.E.E. ar putea duce la anu
larea unor avantaje care rezul- 

din acordurile cu privire la 
tarifele preferențiale existente 
între țările membre ale Com- 
monwealthului și Marea Brita- 
nie". Tom Mboya a propus or
ganizarea unei reuniuni a miniș
trilor economiei țărilor Com- 
monxvealtbului înainte de înce
perea negocierilor între guvernul 
britanic și Piața comună. Această 
reuniune trebuie să studieze posi
bilitățile de protejare a intereselor 
Commonwealtbului. Pe de altă 
parte, el a cerut ca fiecare țara 
membră să fie informată asupra 
evoluției negocierilor dintre gu
vernul britanic și „cei șase".

R. P. BULGARIA : Vedere de la Combinatul petrochimic 
din apropierea orașului Burgas

Navigatorul
solitar

de 
în
să

hlilIWW'

O nouă școală secundară construită la Miskolc

Yachtsman-ul solitar, Fran- 
c-is Chichester, in vîrstă 
65 de , ani, care a făcut 
conjurul lumii pe mica 
ambarcațiune „Gypsy Moth“, 
se află la mai puțin de 400 
mile de patrie. La Plymouth, 
capătul călătoriei sale de 
30 000 mile, se fac pregătiri 
pentru primirea sa, care, 
după toate probabilitățile, va 
avea loc duminică, dacă vîn- 
tul nu se va schimba. Pro
nosticurile meteorologice sînt 
pînă acum favorabile, dar se 
pare că nu aceasta îi pro
voacă griji lui Chichester : 
o „armadă“ de peste 1 500 de 
mici ambarcațiuni este gata 
să-i iasă in întâmpinare : 
pentru a-1 proteja împotriva 
unei eventuale ciocniri și a 
„blocărilor de trafic“. Minis
terul Marinei îi va trimite o 
escortă specială. Cînd „Gyp- 
s.v Moth“ va pătrunde în 
rada portului Plymouth, vor 
fi trase salve de salut ; soția 
sa va urca la bord și-l va 
acompania pînă la debarca
der.

Dacă Chichester va ajunge 
duminică în patrie, înseam
nă că a parcurs ultima jumă
tate a drumului său de la 
Sydney in 119 zile. Anpl tre
cut. la 27 august, cînd a ple
cat din portul Sydney, teme
rarul navigator a fost acla
mat doar de cîteva sute de 
persoane.

• ADMINISTRAȚIA naționa
lă pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cos. 
mic (N.A.S.A.) a anunțat că 
„platforma interplanetară", lan
sată miercuri, s-a înscris, con
form programului, pe o orbită 
cu apogeul de 213 000 km. Plat
forma, care a primit denumirea 
dc „ExpIorator-34". a fost lan
sată de la baza spațială Van
denberg. din apropiere dc Los 
Angeles, cu ajutorul unei ra
chete „Thor-Dclta" Aparatele 
aflate la bordul platformei vor 
studia efectele 
și vor detecta

o activitate contrară 
intereselor naționale ale țării. 
In declarație se subliniază că a- 
ccstc companii iși reduc, sub 
diferite pretexte, activitatea, 
conccdiind un mare număr de 
muncitori. Comisia parlamenta
ră a cerut companiilor care a- 
duc prejudicii economiei vcnc- 
zuclenc să dea explicații.

• LA MÜNCHEN s-a anunțat 
că unul dintre cele mai vechi 
ziare satirice din Europa occi
dentală „Simplicissimus" șl-a 
încetat apariția pe motive finan
ciare. Printre colaboratorii zia
rului. al cărui prim număr a 
apărut în anul 1896, s-au numă
rat celebrii scriitori Thomas 
Mann, Rainer Maria, Knut 
Hamsun ctc.

razelor cosmico, 
erupțiile solare.

• AGENȚIA 
transmite că, la 
vioane militare 
pătruns în spațiul 
R. P. Chineze în , . ____
Guandun și Fukien. în aceeași 
zi, o navă militară a S.U.A. a 
violat apele teritoriale ale R. P. 
Chineze în regiunea insulei 
Tung.

în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat 
să adreseze un avertisment.

China
24 și 25 
americane 

aerian 
provinciile

Nouă 
mai a- 

au 
al

o ÎN CAPITALA Kcnyel s-a 
anunțat că. la 5 iunie va avea 
loc o conferință a șefilor de 
stat din Kenya, tlganda și Tan
zania. La reuniune va fi studiat 
proiectul unui nou tratat de 
cooperare între cele trei țări. 
Totodată, vor fi discutate pro
bleme privind colaborarea re
gională între cele trei state din 
Africa de est. in domeniul eco
nomic, al transporturilor și al 
telecomunicațiilor.

• CEA MAI MARE 
din lume se montează 
zent de către uzinele 
la șantierele navale din Saint- 
Nazaire (Franța).

Macaraua va fi utilizată la 
șantierele navale pentru con
struirea transatlanticelor. Cu a- 
jutorul macaralei se pot ridica 
greutăți de 750 tone la o înălți
me de 59 m si duse de la secția 
de preasamblare la secția de 
montaj.

Greutățile pot fi transportate 
la o distanță de 130 m.

Cabina de comandă a maca
ralei este montată la o înălțime 
de 60 m.

macara 
în pre- 
,,Krupp“

• COMISIA pentru proble
mele industriei miniere a Par
lamentului venczuelean a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă companiile petroliere 
străine, care desfășoară în Ve-

Gangsteri...
„Tipul de bandit american popularizat în 

cinematograf sub chipul lui Edwârd Robin- 
son, Humplircy Bogard sau Jamcs Cagney e 
azi la fel de demodat ca ș; junele prim-dandy 
din epoca romantică. Gangsterul noii genera
ții trece prin universitate, adoptă costumul și 
limbajul tinărului tehnocrat 
pierdut orice aparentă 
(LE FIGARO).

Astfel sună, conclu
ziile unui raport re
cent întocmit de co
misia națională 
tru 
mei organizate" 
siderat însă de presa 
americană ca neadu- 
cînd revelații senza
ționale, mai ales că 
președintele comisiei 
a hotărît să nu fie ci
tate nume și localizate 
faptele. Totuși ob
servatorii occidentali 
consideră că raportul 
conține unele date 
semnificative referi
toare la „Confederația 
gangsterilor“, cunos
cută sub denumirea 
de „Cosa nostra“. Ex- 
perții au definit acest 
„sindicat al crimei“ 
(care grupează circa 
5 000 de membri) drept 
organizația criminală 
cea mai vastă a cărei 
penetrație în lumea 
business-ului prin me
tode moderne e un 
fapt constatat cert în 
primul 
statele 
New Jersey, 
Florida,

pen- 
combaterea „cri- 

con-

ri nd în
New York, 

, Illinois, 
Louisiana,

pe scurt a
de om in afara legii“

Nevada, Michigan și 
Rhode Island. Cele 24 
de familii ale „Cosei 
nostra" sînt conduse 
de o „comisie“ repre
zentată de 9 familii 
dominante, dintre ca
re cinci sînx stabilite 
la New York. unde se 
află cartierul general 
al organizației.

„Activitatea gang
sterilor" nu se mai re
zumă la banale hoții 
fățișe de mai mare 
sau mai mică anver
gură, ci se desfășoară 
larg în lumea afaceri
lor. După cum afirmă 
referenții. organizația 
în speță și-ar fi asi
gurat controlul mari
lor firme americane 
de largă notorietate. 
Numai în sectorul de 
vînzare-cumpărare a 
bunurilor imobiliare, 
de pildă, o singură fa
milie din „Cosa nos
tra“ ar avea investite 
80 milioane dolari.

Procedeul de inser- 
țiune a gangsterilor 
ar fi, se pare, destul 
de simplu : „slndica-

• MOHAMED Ahmed Mah- 
goub. primul ministru sudanez, 
a format joi un guvern de u- 
niune națională. Premierul 
Mahgoub deține și funcția de 
ministru al afacerilor externe. 
Din noul cabinet sudanez fac 
parte cinci membri ai Partidu
lui Național Unionist, patru din

• LA GOTTWALDOV s-a În
cheiat cel de-al doilea Festival 
internațional al filmelor pentru 
copii și tineret. Premiul princi
pal al festivalului — „Papucul 
de aur“ — a fost acordat filmu
lui sovietic de desene animate 
„Ursulețul și cel ce trăiește în 
natură", realizat de regizoarea 
Alia Graciova. Juriul a acordat, 
de asemenea, un premiu special 
„Condurul de aur" pentru rea
lizări remarcabile în cinemato
grafie unui număr de patru ci
neaști, printre care și scenaris
tului român Constantin Stoiciu.

Longevitatea sateliților
Abia peste mai mult de zece mii de ani circa 30—40 

dintre sateliții artificiali, lansați la mijlocul acestui secol, 
se vor înapoia in atmosfera pfanetei noastre. Mulți sateliți 
artificiali se vor roti in jurul Pămintului „numai" cîteva 
secole. Alții vor cobori chiar peste cițiva ani în atmosferă, 
unde vor arde.

După cum comunică Centrul cosmonautic din Colorado 
Springs (S.U.A.), satelitul „Vanguard“, lansat in 1958, se va 
roti pe orbită pină in anul 2901. Satelitul canadian „Alouet- 
te 1“ se va inapoia in anul 3796. Oamenii care vor trăi în anul 
4207 vor citi relatări despre sfirșitul lui „Explorer — 
trivit calculelor, „Telstar" va arde in atmosferă 
7561.

Printre sateliții artificiali ai Pămintului care se 
mai mult de zece mii de ani în jurul planetei noastre se 
numără sateliții de comunicații „Early Bird", „Syncom 3“ și 
„Telstar 2“.

16“. Po- 
in anul

vor roti

Evoluția situației
din Orientul Apropiat

DAMASC 26 (Agerpres). — 
Guvernul Siriei a reafirmat 
hotârîrea sa de a sprijini 
Egiptul în actuala situație 
creată în Orientul Apropiat, 
acționînd, totodată în direc
ția respingerii oricărei încer
cări de a se redeschide golful 
Akaba navelor izraeliene, 
menționează agenția Associa
ted Press.

La Tel Aviv, scrie agenția 
FRANCE PRESSE, continuă 
tratativele între partidele de 
guvernămînt și partidele a- 
flate în opoziție în vederea 
creării unui cabinet de uniune 
națională.

Un comunicat al ambasadei 
Izraelului la Ottawa a anunțat 
că președintele Zalman Shazar,

modernizați
tul“ se introduce în 
activitatea unei mari 
societăți prin investi
ții mari (realizate, de
sigur, din alte opera
ții frauduloase) ; o 
dată obținut controlul, 
„Cosa nostra" se ser
vește de paravanul 
activității legale ale 
acestei societăți pen
tru afaceri ilicite.
Dar în cadrul a-
ccstui gen de pene
trație. gangsterii 
mai pot opera 
forța pumnilor, 
cu pistoalele, ci 
buie să fie perfect ca
lificați pentru a lucra 
ca industriași, finan
ciari etc. Declinul 
metodelor forte a im
pus modernizarea: în- 
tr-un studiu inclus în 
actualul raport, stu
diu elaborat de un 
profesor de la Uni
versitatea din Califor
nia, se afirmă că a- 
cum activitatea dusă 
în lumea afacerilor 
sub aparență legală, 
îi determină pe bătrî- 
nii gangsteri să-și tri
mită fiii la universi
tate pentru a se spe
cializa pe linia vii
toarelor ocupații in 
domeniul finanțelor, 
administrației, al orga
nizării economice. A- 
cest profesor, sociolog 
de specialitate, a în
treprins chiar o an
chetă într-o universi
tate al cărei nume nu ■

nu 
cu 

sau 
tre-

e dat publicității, care 
ar număra printre 
studenti an procentaj 
ridicat de viitoare ca
dre calificate pentru 
„Cosa nostra“. înlocu
irea vechilor gangsteri 
cu „tinerii tehnocrați“ 
ar putea, după păre
rea sociologului ame
rican, provoca tulbu
rări în ziua în care 
vechea gardă, brutală 
și incultă, s-ar vedea 
înlăturată de gang
sterii universitari.

Mai neliniștitor, 
însă, pentru autorită
țile americane decît 
disciplina și armonia 
din rîndurile „sindi
catului crimei“ e fap
tul că penetrația cres- 
cîndă a „Cosei nostra“ 
în afaceri amenință 
să răspîndească co
rupția pe toate trep
tele administrației lo
cale. Și în afară de 
aceasta, gradul de ca
lificare superior al 
gangsterilor bussines- 
meni face neîndoielnic 
eu mult mai dificilă 
lupta autorităților îm
potriva crijninalitățli. 
Poate că unica soluție 
ar fi ca polițiștii ame
ricani să fie trimiși și 
ei la universitate pen
tru a putea urmări și 
depista în deplină 
competență pe delic- 
venții „specializați“...

VIORICA 
TANASESCU

și-a întrerupt vizita sa oficială 
în Canada în legătură c” si
tuația care s-a creat în Orien
tul Apropiat.

Din Washington se anunță 
că ministrul afacerilor externe 
al Izraelului, Eba Ebban, a 
avut o întrevedere cu secre
tarul de stat Dean Rusk, ur- 
înînd ca astăzi să fie primit de 
președintele Johnson.

Postul de radio Cairo a a- 
nunțat că Ahmed Balafrej, re
prezentantul personal al rege
lui Hassan al II-lea al Maro
cului, a declarat după între
vederea pe care a avut-o la 
Cairo cu primul ministru al 
R.A.U., Mohamed Sidky Soli- 
man, că guvernul marocan se 
solidarizează cu poziția R.A.U. 
Guvernul Algeriei a comunicat 
că aprobă hotârîrea R.A.U. 
în legătură cu închiderea ac
cesului vaselor izraeliene prin 
strîmtoarea Tiran.

Președintele Ciprului, Ma
iori os, a declarat joi seara că 
va face să eșueze orice even
tuală încercare a autorităților 
britanice de a folosi bazele 
lor din Cipru împotriva țări
lor arabe.

Ministrul de stat britanic, 
George Thomson, care și-a în
cheiat seria de consultări la 
Washington a declarat că sco
pul vizitei „a fost de a discuta 
cu guvernul american și 
reprezentantul britanic 
O.N.U. măsurile practice ce 
urmează să fie luate în vede
rea păstrării dreptului de 
liberă trecere prin strîmtoa
rea Tiran pe care guvernul 
britanic o consideră drept o 
cale navigabilă internațio
nală“.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, întors de la Cairo 
urmează să prezinte Consiliu
lui de Securitate un raport in 
legătură cu rezultatele con
vorbirilor pe care le-a avut 
cu președintele Nasser și cu 
alte oficialități egiptene.

CU 
la

Tribunalul din Paris, unde 
sc judecă procesul intentat 
persoanelor implicate în a- 
facerea Ben Barka, a sistat 
joi audierea martorilor. Ju
decarea procesului va fi re
luată luni, cînd, potrivit a- 
genției France Presse. procu
rorul general Toubas va 
pronunța rechizitoriul său. 
în ziua următoare vor înce
pe pledoariile apărării. Avo
catul Naud. apărătorul lui 
Dlimi — implicat în răpirea 
lui Ben Barka. deși grav ră- 

unui accident 
... .a fi trans- 
Palatul justiției 

3 clientul.

nit în urma ur.t 
de automobil, va 
portât la 
pentru a-și apăra
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