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SPORT
Proletari din toate țările, uniti-vă I

La 4 iunie W sărbătorește „Ziua pionierilor" 

din patria noastră (Imaginea anticipată a ma

nifestărilor din această zi vfl este prezentată 

in reportajul „INVITAȚII PENTRU SUTE 

DE MII DE PIONIERI" publicat în pagina 

a Ill-a)

DELEGAȚIA C. C. AL P. C. R., 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU, 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Delegația Comitetului Cen
tra) al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care 
la Invitația Comitetului Cen
tra) al Partidului Muncitoreso 
Socialist Ungar a făcut o vizi
tă prietenească la Budapesta, 
s-a înapoiat vineri după-amia- 
ză în Capitală.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Alexandru Drăghici, 
Maxim Berghianu. Janos Fa- 
zekaș, Dumitru Turcuș.

La sosire, pe aeroportul BA- 
neasa. delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol. 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, de mem
bri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai 
C.C- al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con-

ducători de Instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost de față Argyelan 
Sândor, însărcinatul cu afa
ceri ad-lnterlm al R.P. Ungare 
la București și membri ai 
ambasadei-

Un grup de pionieri au ofe
rit conducătorilor de partid și 
de stat buchete de flori.

★
La plecarea de pe aeropor

tul Ferihegy din Budapesta, 
delegația română a fost con
dusă de tovarășii Janos Kâ- 
dar. Jeno Fock, Antal Apr6, 
Zoltân Komocsin, Miklôs Aj- 
tai, Kăroly Németh, membru 
supleant al Biroului Politia al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Budapesta, Janos 
Péter, ministrul afacerilor 
externe, Jôzsef Vince, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Dunytru 
Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

de prefabricate COMUNICAT
din beton Craiova

La întreprinderea

VOCÂ ȚIEI (Continuare în pag. a 111-a)

sin-

e>

MIHAI DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea 
Oltenia

In noul cartier Cornișa din 
Bacău

RĂSPUNDEREA

împotriva cui se întorc

li

invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în zi
lele de 24—26 mai 1967 o de
legație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Populară 
Ungară.

în cursul vizitei au avut loc 
convorbiri la care au parti
cipat :

Din partea română Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite- 

Prezidiu- 
C.C. al 

Consiliu- 
Alexandru 

Comite-

Nu este prima dată cînd ne a- 
flăm în întreprinderea de prefa
bricate din beton Craiova. Am 
prezentat-o in coloanele ziarului 
nostru, cînd halele-i modeme din 
sticlă și oțe’. purtau hainele sche
lelor, cînd cifrele reprezentînd 
viitoarea producție impresionau, 
cînd calculam anticipat cîte a- 
partamente ..turnate“ aici se vor 
ridica anual în noile cartiere de 
locuințe din Craiova și din alte 
oiașe ale țării.

De la debutul acestui impor
tant obiectiv industrial au trecut 
mai bine de trei ani și în tot 
acest timp s-a vorbit mai mult 
decît la oricare unitate industri-

,,Pecetea C.T.C. pe nuna... necalificată 
Un „depozit“ al dezordinei
Produsul finit — unicul moment de „grijă“ pen
tru calitate !
Numai în 3 luni: 177 000 lei „înghițiți“ de re
buturi !

Executiv, al 
Permanent al

P.C.R., președintele 
lui de Miniștri,
Drăghici, membru a) 
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 

Maxim Berghianu, 
Exe- 
pre- 

de Stat 
Fazekaș, 
Comite- 
C.C. al 
al Con- 
Dumitru 

al 
al

ala nou construită, despre greu
tățile „inerente“ rodajului, des
pre lipsa „firească" de experien
ță a oamenilor în exploatarea u- 
nor utilaje inedite, precum și des
pre multe alte „serioase“ justi
ficări ale nerealizării sistematice 
a planului de producție. Adoles-

cența mult prelungită a întreprin
derii nu dă nici în prezent sem
ne de maturizare în organizarea 
producției și a muncii. Pe pri
mele patru luni ale acestui an, 
planul la producția globală nu a 
fost îndeplinit cu 13,8 la sută, 
iar cel al producției marfă cu 
14,9 la sută. Productivitatea mun
cii nu a atins în primul tri
mestru decît 86,17 la sută din 
cea planificată. Nu mai este ne
voie, credem, de alte date pentru ® 
a înfățișa „jurnalul de bord“ al 
acestei unități economice. La in-

P.C.R.. 
membru al Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R.. 
ședințele Comitetului 
al Planificării, Janos 
membru supleant al 
tului Executiv al 
P.C.R., vicepreședinte 
siliului de Miniștri, 
Turcuș, membru supleant 
C.C. al P.C.R., ambasador 
Republicii Socialiste România 
în Ungaria.

Din partea ungară Janos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., conducătorul de-

fă
Giganți în mișcare. (Vedere 
parțială a Combinatului de 
îngrășăminte cu azot Piatra

Neamț)

Foto: ED. HÖFER

legației, Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, Antal 
Apro, vicepreședinte al gu
vernului, Zoltân Komocsin, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Miklos Ajtai, 
membru supleant a| Biroului 
Politic, vicepreședinte al gu
vernului, Kăroly Erdelyi, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Jdzsef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare in România.

Tn cursul convorbirilor, dele
gațiile s-au informat reciproc 
asupra mersului construcției 
socialismului în țările lor, au 
examinat posibilitățile de dez
voltare în continuare a rela
țiilor româno-ungare și au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești și ale situației inter
naționale.

Vizita delegației Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român în Republica Populară 
Ungară, convorbirile tovără
șești, care au avut loc consti
tuie o contribuție la mai buna 
cunoaștere reciprocă a puncte
lor de vedere, la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două 
partide și țări , în interesul 
popoarelor român și ungar, al 
cauzei socialismului și păcii.

ln urmă cu cîtva timp a apă
rut în ziarul nostru o anchetă 
care invita subiecții — oameni a- 
flați în floarea vîrstei și cu o pos
tură profesională certă — să-și 
imagineze o posibilă reîntoarcere 
la virsta de 20 de ani, virsta mari
lor întrebări ale existenței. An
cheta, departe de a fi pretextul 
unei utopice reinvestituri de 
vîrstă trecută, stimula persoanele 
anchetate să repete, avînd in 
mină rezultatele examenului, 
virsta care pune cu cea mai mare 
ocuitate nevoia unui răspuns 
ferm : profesia pe care mi-o aleg 
răspunde întrutotul chemării 
mele, aptitudinilor, talentului 
meu ? Oamenii 
anchetați, dintre 
cele mai diverse 
categorii soci
ale, oameni cu 
un loc în meca 
nismul social 
consolidat, capi 
de familie căro
ra nu li se poate 
refuza seriozitatea, 
punsuri — în momente de pro
fundă sinceritate — care merită 
să fie supuse unei largi discuții. 
„Împlini ții" — cei care au fost 
fideli răspunsului pe care și l-au 
dai la virsta marii opțiuni — ca 
și cei „neîmpliniți“ — cărora 
poate graba de a soluționa oricum 
alegerea drumului individual sau 
poate condițiile obiective atunci, 
de o vitregie deloc neglijabilă în 
procesul realizării omului ca om 
— au rezumat, intr-o propoziție 
concluzia excursiei propuse de 
anchetator: „aș vrea să am vir
sta de 20 de ani dar cu mintea 
de acum’!"

Desigur, procesul de maturi
zare al adolescentului de azi 
este mult mai rapid, desigur că 
posibilitățile dc alegere a acelei 
singure profesii pentru care ai o

nedesmințită chemare sint infi
nit mai bogate și mai reale, dar 
a cere proaspătului ieșit din a- 
dolescență înțelepciunea 
mature sau a senectuții 
practic imposibil. Infuzia 
maturitate, 
unei vîrste 
mare elan , ....__  . .
tuziasm este deci în primul rînd 
responsabilitatea gravă a părin
ților, a educatorilor, a obștei. 
Din cele — după cum mi se 
spune — 10 000 de profesii care 
ființează în țara noastră, alege
rea elementară, cu discernământ 
superficial se oprește, îndeobște, 
asupra a 10—15 profesii. Orice

vîrstei 
este 

de 
de știință a alegerii 
caracterizată prin 

și inepuizabilul en-

Un).\

au dat răs- anchetă statistică — și am efec
tuat și noi cîteva — în rindurile 
celor aflați la limita de sus a ado
lescenței confirmă sărăcia de in
formații asupra diversității și soli
citărilor profesiilor, sgircenia unei 
imaginații a peisajului profesio
nal — prin lipsa de cunoaștere a 
acestuia — in care să se pună de 
acord predispozițiile individuale 
cu una și numai cu aceea dintrr 
meseriile in care poți da maxi 
cum și poți primi — in ordinea 
«at isf act iilor materiale și morale - 
totul. Se știe — și nu spun ni
mic nou — că vîrstă adolescenței 
continuă să fie și in epoca nevi 
matelor, pină nu de mult, zboruri 
cosmice, dominată de credința

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a 111-a)
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— Dumneavoastră 
teți Maria C. ?

— Da, eu sînt...
In primul moment, mi-a 

fost imposibil să cred că 
tînăra din fața mea, o au
tentică întruchipare a pu
rității feminine — căreia 
nu-i dădeai mai mult de 
18—19 ani — poate fi în 
stare de fapte greu de 
imaginat. Am pus deci în
trebarea ca să fiu sigur că 
nu s-a făcut o confuzie. 
Ințelegîndu-mi probabil 
nedumerirea, Maria C. în
toarce capul, făcîndu-și 
de lucru cu o batistă pe 
care o răsucește la ne- 
sfîrșit.

— Ce vîrstă aveți ?
— 26.
Obrazul subțire, ușor 

înroșit de emoție (sau de 
jenă ?) se destinde puțin, 
dar numai pentru cîteva 
clipe. Privirile estompate

un 
bi-

de ochelarii fumurii 
cearcă să se agațe de 
obiect oarecare de pe 
rou.

— Știți pentru ce 
venit să stăm de vorbă ?

— Știu. Dar vă asigur 
că între mine și el n-a fost 
nimic I

— Soțul dumneavoastră 
e de altă părere.

— Soțul meu ? (oftează). 
Soțul meu mă suspectează 
pentru orice fleac. N-are 
încredere în mine.

— Vreți să spuneți că 
bănuielile lui sint neînte
meiate ?

Tace. Mîinile ei storc

am

cu îndîrjire batista, ca și 
cum răspunsul s-ar ascun
de in pătratul cu dungi 
portocalii.

— De cînd sinteți căsă
torită ?

— De patru ani.
— Aveți și copii, mi se 

pare.
— Avem unul, de trei 

ani.
Fac aici o precizare. In

terlocutoarea mea, deși 
lucrează cu fișe contabile, 
stă foarte prost cu aritme
tica. O să vedeți mai in
coio de ce. Deocamdată, 
să explicăm cititorului ca
zul ca atare.

Vechea romanță
Ea avea 22 de ani. El, 

actualul ei soț, împlinea 
28 de ani. Lucrau amîndoi 
la Fabrica de confecții și 
tricotaje din București, în 
același sector, la aprovizio
nare. Aici s-au cunoscut, 
după aceea și-au dat sea
ma că nu pot trăi unul 
fără altul și ceea ce tre
buia să se întîmple, s-a 
intîmplat. Nu-i nevoie să 
intrăm în amănunte, fiind
că, istorii de felul acesteia 
se mai întilnesc. Numai că 
povestea cu iz de romanță 
veche n-a durat prea mult. 
La două săptămîni după 
căsătorie, el își apostrofea
ză soția chiar în troleibuz.

— Eram furios — moti
vează Ion C. Îmi ajunse
seră la urechi o serie de

pacatele
tinereții ?

lucruri neplăcute referitoa
re la trecutul ei.

Deci ea, la 22 de ani, 
avea un „trecut“. Bărbatul 
jignit in amorul propriu 
începe să-i facă reproșuri, 
să se căiască pentru ușu
rința cu care își investise 
sentimentele intr-un om 
nedemn de dragostea și a- 
facțiunea lui. Cu riscul de 
a rupe firul epic, voi în
cerca să fac loc aici ex
plicațiilor date de Va
ria C.

— De ce n-am fost sin
ceră de la început cu so
țul meu ? Erau întîmplări 
pe care aș fi vrut să le 
uit, să nu-mi mai amin
tesc de ele niciodată.

— Apoi am încercat 
să-mi refac viața. Mi-a ie
șit în cale un om care pă
rea bun și înțelegător. Dar 
n-a fost așa... După ce s-a

— Ce anume votați să născut copilul...
uitați P

— Cînd aveam 16 ani, — Soțului nu i-ați spus 
nimic Pam cunoscut un băiat pe

care l-am iubit. M-a pă- MANOLE AUNEANUrăsit după ce am născut i
copilul. (Continuare in

— Apoi ? pag. a 11-a)

La baza experimentală agri
colă Sàffica recoltarea ș; în- 
silozarea lucemei pentru furaj 
se face anul acesta după un 
nou procedeu pus la punct 
de Institutul de cercetări zo
otehnice. Metoda constă în 
tratarea imediat după recol
tare a nutrețului verde, cu 
un conservant — preparat 
sub formă de praj — reali
zat pe bază de acizi anorga
nici și microelemente. In foto 

rafie : recoltàrea lucerne



' Roman foileton de HARALAMB ZINCA

VI. IDENTIFICAREA 
CADAVRULUI

Tăcerea lnr mă intriga. Mă așteptasem să-i văd nerăbdători, pu- 
nîndu-și reciproc tot felul de întrebări, contrazicându-se, onervîn- 
dn-se. încereînd fiecare sâ-$i impună punctul de vedere, uilînd de 
hui: ațele din farfurie Dai ci mincuu și tăceau, de parcă în pri
vința asta. incheiaserâ un acord ; la masă nu discutăm, mincăm. 
In răstimpuri, își zîmbeaii. îmi zâmbeau. Cînd și cînd. mâ mai 
întrebau : „Iți place peștele ?“ „Cum (i se pare vinul ?" „Ce pa-
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icre ai de femeia aceea înaltă, suplă, cu chip do înger bronzat, 
care stă singură la masă ?" Deși clocoteam, mă străduiam să răs
pund calm >i cât mai politicos. Voisem aventură, aventură aveam.

Abia cînd ni se seni calcaua. Frunză întrebă ;
— Ce propui ?
Eu devenii atent
— Așadar, nimeni din efectivul unității n-a fost dat dispărut ?
— Nimeni. întări Frunză, aruncindu-i un zimbet discret „înge

rului cu chip de bronz“. Iar după un timp, adăugă ; Bineînțeles, 
in afară de cei plecați in permisie.

Frunză se aplecă și sorbi din cafea : acum se uita la căpitan 
pe sub sprâncene. Alcătuiau amîndoi un cuplu perfect, se înțe
legeau din gesturi, din priviri. Ai fi spus că sînt conectați, prin 
fire nevăzute, la unul și același creier.

— Ai controlat ? întrebă Lucian laconic.
Nu pricepui Ia ce se referea căpitanul, Frunză însă înțelese. 

Răspunse sec :
— Nul
Nu voiam deocamdată să mă amestec în discuția lor. îmi luai 

un aer de om indiferent; sorbeam din cafea și scrutam restau
rantul.

— Iei mașina, îl auzii pe Lucian spunînd, și te repezi din nou 
pînă acolo. Te interesezi și vii imediat înapoi. Te așteptăm aici...

Numai după ce Frunză se ridică de la masă și părăsi restau
rantul, Lucian îmi explică

— Dacă nimeni ain subunitatea aceea de grăniceri n-a fost 
dat dispărut, atunci totul este în ordine. Vom putea deci, să a- 
bandonăm pista asta Nu-i așa ?

Deși luasem hotărirca să-mi joc pînă la capăt rolul ce mi se 
rezervase adică ceJ de observator nu avui totuși tăria să tac și 
răspunsei :

— Fără îndoială. Ce rost ar avea să înaintezi pe o pistă care 
mai mult încurcă decît descurcă ? Ți-a intrat în cap că victima 
e un militar și vrei neapărat să-l identifici...

Crezui că Lucian mă va privi cu acel reproș superior: „Ce 
știi dumneata ? 1* Cînd colo, îmi dădu dreptate, dar pinâ la un 
punct
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— Azi de dimineață, urmă el, iți spuneam că o ipoteză, odată 
elaborată, trebuie epuizată pînă la ultimele consecințe. Suprafața 
pistei investigate se cere scotocită pe centimetru pătrat. Așa in
cit în clipa in care te-ai hotărît s-o abandonezi, să nu mai ai 
nici un dubiu, nici un motiv pentru a le reîntoarce la vechea 
pistă și a relua scotocirea da capo... Or, eu nu pot să-mi pără
sesc ipoteza alita jimp cil, in zona investigațiilor, a rămas un 
centimetru pătrat nescotocit. Dacă aș proceda astfel, colțișorul 
ăsta m-ar chinui și nu mi-aș putea continua cercetările caim și 
lucid... Ce să-i faci, avem și noi un stil al nostru de muncă...

— Iartâ-mă, zisei eu, plăcut impresionat de mărturisirea căpi
tanului, dar nu înțeleg, în cazul de față, ce colțișor a rămas ne
scotocit, ca să folosesc și eu un termen de-al tău...

— Trebuie lămurită pînă la capăt situația celor care au ple
cat în permisie. Frunză a stabilit două lucruri deosebit de im
portante : subunitatea în care s-au efectuat recent vaccinări anti- 
difterice e una de grăniceri ; atît în subunitatea respectivă, cit 
și in regiunea militară a Dobrogei, nu s-a înregistrat nici o dis
pariție. In schimb, în subunitatea unde s-au făcut vaccinările, 
sînt înregistrate trei plecări în permisie. Frunză n-a apucat să 
se ocupe de ele. Iată și colțișorul rămas nescotocit. Nu pot să 
abandonez ipoteza, pînă ce nu voi avea un răspuns cert și în 
privința aceasta.

Frunză s-a întors abia după două ceasuri. Timpul, mărturisesc 
sincer, a trecut destul de repede și de plăcut. în vremea asta, 
nu l-am văzut pe Lucian cercetîndu-și ceasul, nu l-am auzit ex- 
clamind nervos . ..De ce. dom’le, întîrzie atît ?“ Părea convins 
că va fi obligat să-și abandoneze ipoteza.

— Ce-ai făcut ? îl întâmpină Lucian.
— Să mergem, răspunse Frunză... Comandantul subunității ne 

așteaptă în mașină.
Lucian își înălță sprîncenele negre și bogate și-i aruncă prie

tenului său o privire scurtă, dai iscoditoare. Trebuie să fi sesizat 
ceva în expresia celuilalt, căci se ridică imediat și-mi făcu și mie 
semn să mă ridic.

în holul restaurantului, Lucian îl opri pe Frunză și îi ceru 
raportul :

— Am controlat... vorbi Frunză, nemulțumit parcă de ceea
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ce avea să spună. Așa curo ți-am mai raportat, din subunitatea 
respectivă sînt plecați in permisie trei militari... Au plecat la 
date diferite... Unul dintre ei, Nicula T. Florea, a plecat pe data 
de 27 august, la orele 16..

— 27 august, murmură Lucian, ca și cînd ar fi vrut să-și amin
tească un amănunt important.

— Ziua crimei, rostii eu fără să vreau.
— Mi-ai cerut să controlez și am controlat pînă lă capăt : am 

chemat la telefon orașul Galați, de unde e Floarea T. Nicula... 
Sintem în 30 august... Am aflat că Nicula T. Florea nici pînă 
astăzi nu a ajuns acasă, la ai săi...

Lucian se încrunta brusc, și, în același timp, îl apucă pe 
Frunză de braț-

— Să mergem, mâ rugă el cu o voce stinsă.
în mașină ne aștepLa un ofițer tinăr. cu o față uscățivă. Se 

vedea că încerca sâ-si stăpînească tulburarea după cum își strân
gea miinile între genunchi. Se recomandă cu o voce tremură
toare :

— Locotenent Padureanu Vasile.
în cele două ceasuri cit absentase, Frunză acționase fără con

tenire. După ce primise confirmarea că Nicula T. Florea nu 
ajunsese la ai săi, îl invitase pe comandantul acestuia să-l ur
meze. Cadavrul se cerea identificat.

Frunză trecu în față, lingă șofer, iar noi luarăm Ioc în spate.
— La morgă 1 îi ordonă Lucian șoferului.
îmi era milă de locotenentul de lingă mine, căci îl simțeam 

curo se perpelește, chinuit de întrebări. Ne privea pe furiș, cu 
timiditate.

_  Credeți că ar putea să fie Nicula cel... Nu îndrăzni să-și 
ducă fraza pînă la sfîrșiL nu avu răbdare nici să aștepte răs
punsul lui Lucian sau al lui Frunză, căci adăugă • Ar fi cum
plit...

Zece minute mai tîrziu. cînd Tudorică, sanitarul, descoperi, 
pentru a doua oară, în ziua aceea, fața mortului, locotenentul 
gemu dureros •

— El e... Nicula...
(Urmare în numZH/î de mtine)
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Obiectivul muncii polizatorutui 
llie Dițâ de la Uzinele „Repu
blica" finisarea (avilor in condiții 

calitativ superioare

Muzeul Gorjului
Una dintre cele mat vechi cu

le aflate pe teritoriul Olteniei, 
se presupune a fi cea din comu
na Curtișoara, raionul Gorj Con
struita în jurul anului 1780, ea 
întrunește chintesența elemente
lor arhitecturale gorjenești, pds- 
trînd urme ale măiestriei vechilor 
meșteri, neintrecuți cioplitori in 
piatră și lemn. Cula a fost de 
curind renovată fiind pregătită 
pentru a găzdui Muzeul Gorfu- 
lui. Vor fi amenafate aici pivnița 
veche gorjenească, o poartă, o 
veche jitniță de grăunțe și atu- 
mături, precum și unelte și alte 
încăperi specifice satului gorje- 
nesc. Muzeul de la Curtișoara 
va cuprinde, de asemenea, nelip
sitele covoare, țesături și vest
minte țărănești gorjenești.

(Ager preș)

Poeta clujeană Ana i 
Rlnndiana nu face pui le 
din acei scriitori pe carc-i | 
constnțî — în existența 
lor reală — cu surprin
dere — altfel docil cum 
ți-j închipiliseși la lectură 
Am inlîlnil nu o dală 
poeți explozivi, care se 
dovedeau a fi în discuție 
reținuți, timizi ohi.ii Sau 
— iremediabil sceptici în 
scris — în viață, dimpo
trivă, gălăgioși, cn poftă 
tic existență. \nn Blnn- 
diana discuta despre poe
zie cu aceeași pasiune cu 
care — evident — o scrie.

— Singura spaimă pe 
care o am este ca nu 
cumva coca ce scriu să 
fie literatură.

— E o metaforă ?
— Nu. Să mă explic. 

Pentru mine poezia nu 
este <» artă, ci o posibili
tate de a gîndi. Ceea ce 
*e numește metafora poc- 
lică — pentru că ați lolo- 
sit cuvîntul — nu are im
portanță decîl în măsura 
în care este sugestie pre
cisă a ideii. Nu sini un 
om care se exprimă în no
țiuni. ci unul care. în
cearcă să le sugereze, 
accentuîndu-lc deci pînă 
a le transforma în emoție. 
După mine — cam asta 
ar fi definiția poeziei au
tentice.

— Ați enunțai totuși 
un principiu de artă. Deci, 
cînd vorbeați despre spai
ma de a Mscrie literatură" 
vă refereați probabil la un 
estetism gol de conținut. 
Căci nu cred că poezia 
autentică pe care o nu
meați se poate face în 
absența gîndîrii poetice.

— Fără discuție Defi
niția pe care o încercam 
se referea doar la oroarea 
de construcție, de lucru 
făcut. Vreau o poezie di
rectă, sinceră, care sâ 
electrizeze. în absența ei, 
oricît meșteșug și abilitate 
ai, valoarea dispare.

— Meșteșugul poetic — 
oricît de puțin liric ar 
suna aceasta — mi se 
pare a fi ohligator.

— Dar nu esențial și

singurul valabil. Meseria 
înseamnă a munci foarte 
mult Nu scriu ușor Ade
vărat că mi-c greu sâ 
revin mereu asupra tex
tului — să concep varian
te ți altele asemenea — 
dnr truda cu cuvîntul. 
învingerea lui. încorseta
rea in emoție, tonte aces
tea cer ciori.

— Chiui dacă îndeobște 
se presupune Că lirica fe
minină este mia de senza
ții. mai puțin cerebrală

— Socotesc discuția 
despre poezia „feminină"

duce în primul rînd prin 
necesitatea de a fi un bun 
poet. Orice cuvînt, orice 
vers trebuie să aibă aco
perire emoțională. Ducă 
scrii despre flori sau des
pre dragostea <le patrie 
trebuie s-o faci in ambele 
cazuri — atunci citul mo
mentul tău liric ți-o cere 
In felul acești», poezia de 
ample rezonanțe elice — 
ca și cea de introspecție — 
vor li. eu condiția talen
tului. adevărate.

Numai șablonul, como
ditatea de a te instala în

August — l-a realizai 
Ni col ac l.abiș. care a 
adunat toate experiențele 
anterioare, ureînd poezia 
militantă la o strălucitoa
re sinteză. Noi. toți poeții 
tineri am folosit momen
tul labișian. Dar aceasta 
semnifică în fond legătura 
cu marca poezie româ
nească dintre cele două 
războaie.

— Despre generația 
dv„.

— Tocmai despre ea 
vorbeam...

— în fond, mi so pare

și cea „masculină“ falsă. 
Poezia este sau nu este. 
Așa cum mă deranjează 
femininul. general de 
lipsa unui laicul viguros, 
in ultimă instanță, in 
aceeași măsură nu soco
tesc valabil pentru poezie 
acuzarea unei așa-zise 
forțe bărbătești, strigată 
prea tare. Nu este o ple
doarie „pro domo ', dai nu 
cred câ legile valorice su
feră modificări în funcție 
de sex. Materialul demn 
de transfigurat în poezie 
— viața — se oferă in 
aceeași măsură. Toiul este 
dacii ai puterea și curajul 
de a vorbi despre el. Peri
colul cel mare este moda, 
formalismul. Cred că pa
triotismul podului, co
manda lui sociala, se tra

ci, a născut acele produc
ții seci, lipsite <k vibra
ție. triste pînă la urmă, 
deci. care au împînzil 
într-o vreme paginile re
vistelor și ale culegerilor 
do versuri. Cred că în 
condițiile contemporanei
tății noastre socialiste, 
problema valorii se pune 
în cel mai înalt grad. 
Desigur, este cu mult mai 
greu.

— De altfel, anii de 
educație cultiiral-estetică 
ap . sporit exigențele.

~ Respect poezia con- 
tenrporanâ românească 
Cred că sîntem într-o 
vîrștă a ei de maturitate. 
Acest lucru are, firește, 
rădăcini. Mi se pare că 
saltul — referindu-mă la 
perioada de după 23

totuși că generație — în
seamnă în cazul acesta 
mai mult o comunitate de 
universuri, uneori de at
mosferă lirică — și mai 
puțin de vîrstă. Poeți in- 
trați în vîrsța maturității 
continuă a fi socotiți din 
„tinâra generație". Ce cre
deți că-i unește ?

— Comunitatea de care 
vorbeați există. Nu e 
vorba, bineînțeles, de un 
curent poetic, însă de o 
foarte viguroasă mișcare 
poetică Important mi se 
pare nu numai faptul că 
acești falentați poeți au 
apărut cam in același 
timp, ci că ei au înțeles, 
au simțit pulsul real, 
obligatoriu deci, pe care 
trebuie să-l aibă poezia 
contemporană. Epoca

ÎMPOTRIVA CUI
SE ÎNTORC

(Urmare din pag. 1)

— Da, da. Despre al 
doilea copil i-am spus.

Nu știm in ce măsură 
Marla Radu (pe numele ei 
de lată) a fost sau nu 
victima unor indivizi lip
siți de scrupule. După atî- 
fia ani, e greu să stabi
lești, cu precizie, adevărul. 
In orice caz, Ion C avea 
toate motivele să fie furios 
pe soția sa. Oricît ar fi 
dorit ea sâ uite trecutul, 
cinstea și onestitatea o o- 
bligau să-i mărturisească 
omului cu care își propu
sese să întemeieze un că
min. păcatele unei tinereți 
consumate cam fără dis- 
cernămînt. Aici insă au in
tervenit amănunte care 
aruncă o altă lumină și a- 
supra profilului moial al 
soțului. Propun deci să as
cultăm și destăinuirile sale.

— Maria n-a fost prima 
mea soție, ci a doua. (Du
pă o clipă de gîndlre) De 
fapt, a treia.. Cu prima 
n-am fost căsătorit- legitim, 
dar am un copil de la ea, 
împlinește in curind 7 ani. 
Cu a doua — de fapt, pri
ma soție legitimă — de la 
care am o fetiță, am trăit 
mai mult.

— Și cu Maria aveți un 
copil, nu ?

— Da. Și cu ea.
— Din cîte îmi dau Sea

ma, „trecutui" dumnea
voastră se aseamănă foar
te bine cu al ei.

— Da, numai că eu...
La timpul cuvenit pro

mit să transcriu și „scuze
le" O constatare la care nu 
pot să renunț : ascullîn- 
du-l pe ion C., am avut 
senzația că face parte (sau 
a făcut) din tagma acelora 
care, cu ani in urmă. în
șelaseră buna credință a 
actualei lui soții Dar să 
reluăm povestirea de aco
lo de unde am lăsal-o. A- 
flînd deci Maria C. că nici 
soțul ei, care făcea atîla 
caz de sinceritate nu era 
mai breaz, își schimbă 
brusc atitudinea ajungînd 
la concluzia că „toți băr
bații sînt la fel" In con
secință, trece imediat la 
contraatac, astfel că echi
librul familiei abia înte
meiate. mull-puțin cit era, 
se destramă Certurile și 
invectivele încep să zboare 
dintr-o parte în alta cu tir 
agresiv, de adevărată ca
nonadă Dacă și-ar fl vă
zut fiecare hîrna din pro
prii ochi, dacă ar fi fost 
lucizi și loiali, probabil că 
familia lor s-ar fi dezvol
tat pe un făgaș normal, 
sau, în orice caz, nu s-ar

noastră cere esență. E o 
epoca lucidă, trăim su
premația spiritului. Poezia 
avea multă „conic“, era 
grea do metafore. Asta nu 
înseamnă mai puțin mare. 
Dar sc simțea nevoia unei 
esențializări. Contempora
nii cu această esoiițializ«- 
re. poezia noastră trebuie 
deci să se descojească de 
încărcăturile alambicate 
— baroce — cure ascund 
nervul emoțional al ideii. 
Nu pledez pentru o poezie 
rece, exagerat cerebrală. 
Dnr epoca moderna a des
coperit marca și tulbură
toarea disponibilitate emo
tiva a ideii. Caut deci 
sublimarea în cil mal 
mare măsură a poeziei, 
pentru a ajunge la acel 
fir subțire — unic, al 
substanței poetice metafi
zice.

— De altfel, acest pro
ces este comun artei con
temporane, în mai toate 
domeniile ei. începutul l-a 
făcut de fapt plastica.

— Da. artele plastice, 
tocmai pentru că lucrează 
cu material real — acuză 
mai vizibil fenomenul. 
Ceea ce nu înseamnă că 
cl este străin pentru cci 
care lucrează cu mai im
ponderabilul — cuvînt.

— Deși sînt genuri 
literare care par a avea 
legile lor proprii. Repor
tajul de exemplu — pen
tru că de la un timp se 
discută mult și justificat 
despre reportaj.

— Deși n-am scris și 
probabil nu voi scrie nici
odată reportaj — repor
tajul așa cum l-au înțeles. 
Malaparte sau Bogza mi 
se pare una dintre cele 
mai interesante modalități 
de exprimare. Reporterul, 
mai mult decîl scriitorul 
obișnuit chiar, este un 
judecător al timpului pe 
caro îl trăiește. El este un 
poet sau un prozator și un 
istoric îr» același timp. Văd 
reportajul apropiat în 
plastică de acele emoțio
nante sculpturi în care 
artistul a folosit ca mate
rial nu ghipsul, ci rădăcini 
de arbori pe care le-a 
tăiat în funcție de ceea ce 
a vrut el să exprime. In 
nici un caz reporterul nu 
cred că este un comenta
tor al tuturor faptelor co
tidiene. un ziarist de rînd. 
El taie din realitate nu
mai materia de care are 
nevoie personalitatea sa 
artistici.

— Veți scrie întotdeau
na numai ppezie ?

— Mă atrage mult 
teatrul. Dar pentru asta 
trebuie să „mai cresc" 
Dacă poezia este firească 
tinereții. pentru teati’J 
cred că îți trebuie „o 
viată trăită“

— Teatru liric ?
— Nici vorbă. Nu-mi 

place teatrul liric, proza 
lirică...

— Vă întrerup, căci mă 
tem că veți încheia cu 
„poezie lirică" Și nu 
v-aș crede, pentru că 
v-am citit cărțile I

SMARANDA JELESCU

Cargouri de 4 500 tone 
in construcție la cheiul 
de armare al Șantieru

lui naval Galați

în anul 1964 apărea In „E- 
diluta tinerelului" curtea lui 
Petru Vmtilâ „Orașe fără ar
hivă" — o suită de reportate 
închinate muncii entuziaste a 
tinerilor din cileva noi orașe 
ale patriei. Printre centrele 
„fără arhivă" era consemnol 
și orașul Năvodari. Fătă a 
polemiza cu autorul, se con 
stată că in perioada celor doi 
nnl care nu trecut Năvodarii 
și-an creat o anume arhivă 
lată despre ce lei de arhivă 
este curba.

...„Pe Ștefan, cel de-al trei
lea cetățean al orașului Nă
vodari—" — așa amintește 
undeva, in treacăt, Petm 
Vinlilă despre Ștefan Bălan, 
operatot chimist In Uzina de 
superlosfați și acid sulfuric, 
încercăm o reconstituire a 
biografiei acestui „emu" •— 
caracteristică, de altfel, pen
tru toți colegii lui de gene
rație, penii ii marea majorita
te a actualilor tineri munci
tori ai uzinei.

1956—1958 — brigadier ne 
șantierul viitoarei cetăți a chi
miei. „Deși de meserie ope
rator, devenisem zidar. Am 
contribuit la construcția cup
torului unde mai tîrziu aveam 
să lucrez ca chimist".

1958 — șase luni la Copșa 
Mică pentru specializare.

1959 — cuptorai . după 
cinci luni, cuptorar principal.

1960—1961 — cuptorai șef 
la lima nouă.

196'2 — secretar al comi
tetului U.T.C. pe uzină. In

„arhiw
ORAȘELOR

U V

FARA
ARHIVĂ

aceeași toamnă, apreciat pen
tru calitățile deosebite inani- 
festate in producție și pe tâ- 
rîm obștesc, este recomandat 
să urmeze cursurile școlii re
gionale de partid, pe care, 
după un an, le termină cu 
succes.

U)63 — dor ine âttivisU al 
comitetului oVăȘc.nesc UT'.C . 
avind ca sarcină ’de bază, 
munca de secretar al comi
tetului U.T C din uzină In 
aceeași muncă poate fi intil- 
nit și astăzi.

lată o biografie, una sin
gură, din numeroase altele 
cîte se întîlneșc în uzină — 
care urmează identic biogra
fia uzinei Un tinâ> a cres
cut, s-a maturizat odată cu 
uzina Cile lapte frumoase <le 
muncă n-a săvușil Ștefan Fâ 
lan intre timp, de cile ori 
însemnele personalității lut 
nu s-au contopit in actul co
mun de inițiativă colectivă al 
celorlalți, și de cile o>i uzi
na. cu cerințele ei crescânde, 
nu l-a solicitat — ca ve toti 
ceilalți, de altfel — punin- 
du-și amprenta asupra evolu
ției lor I

iată, așadar, t»n element — 
într-un anume fel. dacă vreți, 
un document — pentru arhi
va noului oraș. Unul singur, 
din multitudinea care o for
mează $i din care pot fi date i 
exemple Numai că această 
arhivă este mai greu de sesi
zat. ea fiind intr-o continuă 
schimbare, înnoire, datorită 
tocmai dinamismului timpului 
nostru. ■

I. an orbit A 
___ ____-. -_______ J

fi născut astăzi în între
prindere așa-zisa problemă 
a soților C.

lată însă că evenimen
tele se precipită. Intr-o 
seară. Marin părăsește do
miciliul conjugal, relrăgin- 
du-se la mama ei. Soțul o 
așteaptă cîteva ceasuri, a- 
poi, alarmat, pornește s-o 
caute prin oraș. Apelează 
chiar și la ajutorul mili
ției. Intr-un tîrziu, o gă
sește la adresa indicată. 
In seara cu pricina, insis
tențele lui de a o readuce 
acasă eșuează. Maria îi 
spune că s-a săturat de el, 
că n-o mai interesează 
nici familia, nici copilul. 
Totuși, soțul părăsit nu 
stă cu brațele încrucișate. 
O scrisoare trimisă unui 
ziar .și o sesizare verbală 
adresată conducerii Fabri
cii de confecții și tricota
je solicită un mediator im
parțial în acest conflict fa
milial în care învinuirile 
reciproce ating tensiunea 
maximă, Irecînd dincolo 
de hotarul buneicuviințe.

„El" își pîndea 
prada din umbră

Revenim la discuția de 
la începutul acestui repor

taj, cînd am întrebat-o pe 
Maria C. dacă bănuielile 
solului ei nu au cumva și 
un dram de adevăr Cerce- 
tînd situația la fața locului, 
am ajuns la concluzia că 
acel „el" de care Maria C. 
se leapădă acum cu repul
sie a existat lotuși. Nu, n-a 
fost vorba de un adulter 
în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, cei din fabrică 
au acut grijă să nu-i lase 
să ajungă pînă acolo. Se- 
sizînd atmosfera de sus
piciune din această fami
lie „el" (din respei t pen
tru soția lui — o femeie 
superioară din toate punc
tele de vedere — nu-i 
vom da numele) s-a gîn- 
dit că terenul e cum nu 
sc poale mai prielnic pen
tru a-șl etala aptitudinile 
de „cuceritor" înrăit. A 
început deci să-i ațină ca
lea, s-o „compătimească", 
s-o copleșească cu „mici a- 
tenții". N-are sens să 
transcriem aici întreaga 
gamă de procedee a aces
tui fustangiu. Ne vom 
mulțumi doar să cităm pă
rerile foarte edificatoare 
exprimate de tovarășa Ele- 
onora Cojocarii, secretara 
comitetului.de .partid din 
fabrică :

— Nu e pentru prima 
oară cînd individul respec
tiv ne pune în astfel de 
situații neplăcute. E un 
tip vicios, bețiv și carto
for, un om (le nimic. A- 
casă o face pe vătaful, își 
terorizează soția, se poar
tă cum nu se poate mai 
urît. Aici, în fabrică, nu 
se jenează să pîndească 
femeile care au neplăceri 
în familie, cum a fost ca
zul cu Maria C. Bănuiesc 
că hotărîrea ei de a părăsi 
domiciliul conjugal s-a 
produs tocmai fiindcă a 
ascultat „sfaturile" acestui 
ins certat cu moralitatea.

Craiul de profesie aș
teaptă in umbră ca într-o 
familie sau alta să se pro
ducă fisura. Apoi se stre
coară hoțește în sufletele 
oamenilor, creează derută, 
înveninează atmosfera, dă 
naștere la suspiciuni. Ne 
rezervăm dreptul de a ne 
ocupa cu alt prilej de ti
pologia acestui soi de ex- 
croc sentimental. Proble
ma, credem, merită o dis
cuție aparte, deoarece, la 
întrebarea noastră âbsolut 
întemeiată : Cum de l-au 
lăsat colectivul, organiza
ția de tineret din fabrică 
pe un astfel de individ (și 
după cîte am auzit, nu-i 
singurul 1) să-și facă de

cap, fără ca să fie trimis, 
cu toată hotărîrea, la plim
bare ? nimeni n-a reușit 
să dea un răspuns satis
făcător.

Unde vă sînt 
copiii ?

De cîtva timp, în fami
lia C. s-a stabilit un Ici 
dc armistițiu. Ea s-ă întors 
acasă, el a ptomis să nu-i 
mai facă reproșuri N-n» 
fi exclus ca apele tulbu
rate de ei sau de alții să 
se limpezească cu ve- 
mea. Atunci de ce ne in- 
căpăținăm să ținem, in 
continuare, „dosarul" a- 
cesla deschis P lată de ce : 
La căminul de copii din 
Tîncăbești se află un băiat 
de opt ani, pe nume Cor
nel, care crede că nu are 
părinți. Am întrebat-o pe 
Maria C. dacă știe ceva 
de existența lui.

— Da, e băiatul meu 
L-am dat acolo de la vîr- 
sta de un an.

— Cînd l-ați văzut ul
tima oară P

Am pus întrebarea deși 
știam că nu voi primi nici I 
un răspuns. în opt ani, [ 
mama lui Cornel nu și-a I

găsit timp să se deplaseze 
măcar o singură dată la 
22 de kilometri distanță 
de București ca să-i spună 
copilului: „Să știi că eu 
sînt mama ta /".

Ambii soți au pînă în 
prezent cinci copii risipiți 
în lume Cinci frați vitregi 
care nu se cunosc șt nu 
știu nimic unul de altul 
Părinții loi voi acum sâ 
uite „păcatele tinereții" 
și să-și recapete echili
brul moral. Dar aceste 
„păcate" ale tinereții ou 
lăsat totuși urme și s-au 
întors împotriva uno> lim
fe nevinovate. Din acest 
punct de vedere, „dosarul" 
familiei respective nu poa
te fi închis. Cînd i s-a 
cerut să revină acasă (ir, 
seara zilei de 8 martie, 
Maria C a spus „Nu mă 
mai interesează nici fami
lia, nici copilul I" După 
săptămîni al cincilea co
pil a fost amenințat să 
împărtășească soarta celor 
lalți frați vitregi Colecti
vul în care muncesc cei 
doi soți va trebui să le a- 
tragă atenția cu toată se 
veritatea că a fi părinți 
înseamnă, înainte de toa 
te, un act de înaltă râs- 
pondere morală si cetăte 
nească.

comitetului.de


AGENDA

Omule, 
ce viață-ți faci?

O fotografie v&njfft la miliție m-a adus în sala tribunalului. 
De fapt, ponte ci nu fotografi», cl doufc rinte sfinte ndats cu ea 
are 6! de ani yi o fetită Cum ? — mi-am zis. la vilstn asin, si mai 
ales avlnd un ropil iclne nu st Ir ce înseamnă a aven un copil ?). 
cunosc 5 ndn-sl. deri. răspunderile părintești, mai este in stere sfi 
ri»te intr-un mod atit de timp incindu-se cu proprla-i viata?

Si totuși ' — îmi spusese, trist $1 el. ofițerul A \ irit mina in 
poșeta unei muncitoare incercînd sa-j fure salariul. N-a apucat 
decît douăzeci de lei. se și repezise spre buzunarul aliria. In 
clipa aceea un om al nostru, civil, i-a răsucit brațul

Cind i s-a strigat numele, s-a ridicat din boxă un băîbat 
care putea foarte bine să fie apreciat drept profesor de llreu

..Mai ai ceva d^ zis ? — l-a întrebat Judecătorul Acuzarea 
cere să primești 12 ani închi«oare pentru intonfla de » Jefui 
munca unor oameni cinstiți, și pentru recidivă Ai ultimul 
cuvint“

M-am uitat la el Mă așteptam să-1 apuce trcmurul. sâ cadă 
jos; gindîți-vă. 12 ani să nu-ti vezi copilul, i ind alții, majorita
tea. abia pot sta departe o sfiptămînă ! A vorbit, totuși, calm, 
dar n-as zice că liniștit.

„Doamnă judecător. v-a$ ruga să m* iertați"
..F imposibil. Ai mai fost condamnat de citeva ori. pentru 

același lucru Dace nici închisoarea nu tc-a învățat să respect» 
bunul muncit al altuia, pe noi nu ne va ierta nimeni lăsindu-tc 
liber. Ești dintre aceia de care societatea trebuie să-1 apere pe 
cetățeanul cinstit“.

Toată lumea din sală a fost de acord. Cine nu vrea să trăias
că intre oameni ca omul, vrind nevrînd trebuie izolat. Lui, mal 
ale«, i se dăduse libertatea, i se oferise un loc de muncă (uzi
nele ..Timpuri Noi“ București), Ciștiga bine în ziua cind a să- 
vîrșit ultimul furt avea la el 500 lei. Cine poate spune că moa
re de foame la noi dacă vrea să muncească ?

A cerut din nou cuvîntul.
„Vă rog să mă condamnați la moarte... a spus. Vă rog din 

inimă... Vâ rog...".
Era o rugăminte pe care nimeni nu i-o putea îndeplini, i s-a 

răspuns. Legile stalului nostru nu prevăd o asemenea pedeapsă" 
pentru vina săvirsită Si. retrâcîndu-se completul pentru deli
berare. i s-a comunicat ultima hotărire : 6 ani.

L-am căutat după proces, la locul de detenție. Voiam să 
știu de ce ceruse maxima condamnare. Ne-a privit un timp, am 
văzut cum i se-ngroșau pe frunte vinele, i-âu dat lacrimile.

,.Am 61 de ani Am o fetită de paisprezece ani și jumătate, 
dar eu n-am văzut-o crescînd decît jumătate de an, înțelegeți 
dumneavoastră ?. restul am fost închis... E vina mea, sint un 
ticălos, știu .. Eu dacă aș fi judecat procesele mele poate ca 
m-aș fi condamnat și mai mult .. Acum însă, cind mi s-a anun
țat pedeapsa mi-am dat seama ce înaintat în vîrstă sînt... Ce-arn 
făcut eu în viată ? Pe ce mi-am cheltuit existenta, nenorocitul 
de mine ?.. Pe niște himere. . La fiecare încercare am fosl 
prins . Pentru 20 de lei sl pentru intenție plătesc cu 6 ani lipsă 
de lingă copilul meu Poate ultimii mei ani... M-am distrus sin
gur... La 67 de ani. cind voi ieși, se mai poate începe ceva ? Se 
mai poate... ? “

Plingea și. vorbind, aproape striga. Era omul care, aflat în 
pragul bfitrîneții. îsi dădea seama că rămăsese cu lucrurile pe 
care ar fi trebuit să le îndeplinească la vremea de început cind 
avea î7 ani. îl furase ideea traiului din necinste și, implacabil, 
nu mai putea repara nimic.

Nu știam ce să-i zic Am căutat o întrebare, la îtftîmplare . 
..Fetita era in sală la proces ?“, dar nu mi-am dat seama că asta 
va face si mai mult rău Nu. de data aceasta nu mai venise ni
meni să-1 vadă Pină acum îsi mai vedea în sală, frații, sofia, 
fata Iși spuseseră că, mal greșește omul. Dar pină cind ? — s-or 
fi întrebat și ei. Rămăsese singur și isi dădea seama că ei au 
dreptate. Se bătea cu pumnii peste obraji, părea că vrea să se 
sfîșie. — Ce tîrziu se trezise !

★
Nu, nu m-am dus 1b tribunal cu dorința să-1 apăr. Un pun

gaș nu poate fi apărat și. oricît de mult ne-ar impresiona „ca
zul în sine“ dreptatea legilor trebuie aplicată. Nici nu-i mai 
poate nimeni întoarce viața de el însuși irosită.

Relatez insă faptul pentru altceva aud. uneori, despre tineri 
a căror comportare nedemnă îi scoate in fața procurorului, in 
fața judecății, tineri care pășesc, adică, pe aceeași potecă ce 
duce. «cur*, la prăpastia propriei existențe

Si. cunoscînd drama celui de 61 de ani, mă sinii dator să 
scriu aici cu litere de ape! : Tinere, ai grijă ce viață-ți faci ! Ai 
grijă...

EUGEN FLORESCU

Sesiune
consacrată 

calității 
produselor

în Capitală an avut loc vineri ! 
și sîmbătn. lucrările Sesiunii leii- , 
nico-științfficc privind ..îmbună
tățirea calității și introducerea , 
progresului tehnic în Industria li
nii", la care au participai dele
gați ai întreprinderilor prelucră
toare, specialiști din cadrul mi- I 
'u«lerrlor, din invAțămînlnl supe- 
ilbi' jf dfn nrfftJtțfle de cercetare. |

— Progrnnnd sesiuni/ o cu
prins 4 referai? ți 21 de comuni
cări. rare te referă la tonte rom- j 
parfimriifrlr sudorului, ne-a spus ' 
tovarășul Ing Ion luncii. Pinâ 
acum fuseseră analizate proble
mele irpnrat, pe compartimente : 
filatură, finisaj de. Lipsea o pri-

(ÎNTERVH CU ING. ÎON 
LINGI. DIRI ( TOR Gl AE
RAI ÎX MINIVI I RI I IX 

l>t STKII.I ISO ARE)

SOLIDARI Cil IROICIIl J
IIlfliFT VIHIAMI/ !

I
Mitingul de la Piatra Neamț

rire unitară. Actuala sesiune a 
dezbătut problemele și a stabilit 
măsuri pe ansamblu.

— \ -ani ruga să reliefați cîte- 
va dintre materialele prezentate 
participau Iilor la sesiune.

•— Cred că nu sini necesare 
comentarii pentru a demonstra 
eflcienfa referatelor. Orientarea 
investițiilor în reutilarca ți dez
voltarea întreprinderilor sectoru
lui lină. Dinamica dezvoltării 
structurii bazei de materii prime 
ți corelarea acesteia cu cercetă
rile tchnico-științifice în sectorul 
lină. Aspecte privind calitatea 
firelor pentru tricotaje. Calculul 
statistic matematic ți aplicarea 
lui în industrie.

— Am reținut că fiecare șe
dință pe secție va fi urmata de 
nn plan dc măsuri, care se vor 
finaliza în planul sectorului. Cum 
«e va asigura aplicarea acesto
ra ?

— Sesiunea a doptat un plan 
special de măsuri care se referă 
fa: îmbunătățirea și respectarea 
procesului tehnologic. calitatea 
materiilor prime, a coloranfilor 
ți materialelor auxiliare. întreți
nerea utilajelor, îmbunătățirea 
activității de creație a noilor ar
ticole. modele ți desene, pregă
tirea cadrelor.

Măsurile stabilite vor fi cuprin
se în planurile pe care le vor în
tocmi întreprinderile cu termene 
și răspunderi concrete. Aplicarea 
ți urmărirea lor se va face cu 
ajutorul ți sub îndrumarea unor 
colective forofâte din specialiști 
ai direcției generale ți întreprin
derilor respective.

L. POPESCU

Se naște o poveste pescărească...

CONTINUÀRI • CONTINUĂRI

Vnul din punctele turistice de mare atracție — Castelul Bran
Foto. AGERPRES

Continnindu-și vizita prin ța
ra noastră, delegația Uniunii Ti
nerelului celor ce Muncesc din 
R. 1). Vietnam, a fost vineri oas
petele tineretului din regiunea 
Racău.

Au fost vizitate orașele Bacău. 
Piatra Neamț și Bicaz, C. A. P. 
din comuna Nicolae Bălcescu, 
Fabrica de fire și fibre sintetice 
Săvinești barajul și hidrocentra
la de la Bicaz.

Pretutindeni, delegația a fosl 
înlîmpinată de numeroși tineri 
cadre de organizație, pionieri. în 
orașul Piatra Neamț delegația » 
participat la im miting dc soli- 
daritate cu lupta poporului și 
tineretului vietnamez, organizat 
dc comitetele raional și orășenesc 
Piatra Neamț ale U.T.C.

La miting au luat cuvîntul Iov 
Grigore Gheorghe. prim-seerctai 
al Comitetului regional Bacău a!

4 IUNIE ZIUA PIONIERILOR

INVITA Tll PENTRU
2

SUTE DE MII DE PIONIERI
Prima duminică de iunie din 

acest an. O zi luminoasa de vară, 
dominată de culorile proaspete 
ale cerului, copacilor, florilor. 
Nici nu putea fi altfel această 
zi, anume aleasă dintre sulele de 
zile ale anului, pentru a fi „Ziua 
pionierilor" ; în prospețimea și 
în frumusețea ei se reflectă pu
ritatea vîrstei celor cărora le este 
închinată, chipul fericit al copii
lor patriei.

Pionierii au pregătit pentru 
sărbătoarea lor cîntece și jocuri, 
serbări și întreceri sportive, car
navaluri. focuri de tabără, mar
șuri și excursii, retrageri cu torțe.

Dimineața: Stadionul „Dina- 
mo" freamătă de glasurile a zeci 
de mii de copii. Deodată larma 
veselă este curmata de sunetul 
trompetelor, de răpăitul tobelor. 
Și în liniștea Gare pune stapîni- 
re pe stadion începe Ceremonia
lul ridicării pe catarg a drapelu
lui patriei. Este un moment de 
mare * 
greu 
toate 
ți se 
Dacă 
drapelului : .... ............. .. _
2 000 de pionieri, băieți și fete 
într-o ținută impecabilă, îmbră- 
cați în noile și frumoasele lor 
uniforme. Și tricolorul, care urcă 
încet, încet pe imensul catarg, 
desfășurîndu-și culorile spre înal
tul cerului. Apoi, tribunele : din 
ele, ochii celor peste 20 000 de 
pionieri urmăresc fiecare mo
ment deși mîinile stau nemișcate 
în poziția impusa de salut...

Ceremonialul s-a terminat și, 
înlr-o clipă, stadionul este inva
dat de 1 200 de gimnaști : tri
courile băieților și costumele fe
telor aruncă pete colorate pe ver
dele gazonului într-o perfectă 
armonie cromatică. Acesta este 
abia primul grup de gininaști ale 
cărui exerciții au fost doar de... 
grație și armonie. îi urmează 
alte trei ansambluri, tot de cîte 
1200 pionieri fiecare, ale căror 
mișcări, ilustrînd universul copi
lăriei, exprimă plastic dragostea 
pentru sport, preocupările legate 
de învățătură, fantezia jocurilor 
specifice vârstei, bucuriile va
canței.

Abia au părăsit gimnaștii pista 
și pe stadion începe o disputată 
întrecere : finala campionatului 
școlilor generale la fotbal, hand-

solemnitate pe care cu 
îl poți descrie pentru că 
elementele care-1 compun 
par la fel de însemnate, 
ar fi să luăm numai garda 

ea e formată din

bal și volei. Tribunele și-au pier
dut aerul solemn, spectatorii s-au 
transformat în suporteri gălăgioși 
care-și susțin cu înflăcărare 
chipa favorită.

Tot dc la ora 8 dimineața 
toate școlile generale din țară 
loc festivități ; în curtea școlii 
în poiene și păduri apropiate. în 
prezența părinților și a tovarăși
lor învățători și profesori, pio
nierii execută ceremonialul lor, 
ascultă saluturile ce le sînt a- 
dresate, raportează despre succe
sele la învățătură. Pionierii frun
tași primesc diplome care ates
tă hărnicia lor, pasiunea cu care 
învață, cumințenia, spiritul lor 
de ordine și disciplină.

Amiaza: La poalele codrului 
denumit de maramureșeni Valea 
Lupului, s-au adunat pionierii din 
satele Chilia, Solduba, Homoro- 
duî de Jos și din alte sate pen
tru a petrece împreună în acea
stă zi. începe serbarea cîmpe- 
nească. Dansatorii prezintă jocuri 
populare cu tradiție prin partea 
locului, soliștii interpretează cîn
tece pe care le-au învățat de h 
bunici, se spun glume, au loc 
întreceri sportive organizate ad- 
hoc, copiii petrec de minune...

...Sannizegctusa. în sala roma
nă, pionierii din Deva evocă în 
cîntec .și vers faptele de vitejie 
ale străbunilor. Și glasurile pure 
ale copiilor, amplificate de bol
țile cetății, capătă valoare de 
simbol...

...Străzile Timișoarei și ale A- 
radului cunosc în aceste ore o a- 
nimație neobișnuită : coloane ne- 
sfirșite de pionieri mărșăluiesc în 
sunetele fanfarei.

...Stadioanele din Craiova. Cluj, 
Timișoara. Suceava, Pitești și din 
alte orașe au fost „cedate" în 
această zi copiilor. întrecerile nu 
sînt deloc mai puțin antrenante 
decît cele ale obișnuițrlor sta
dioanelor ; nu lipsesc performan
țele, surprizele, disputele vii. Cîl 
despre tribune, ce sa mai vorbim! 
Sînt chiar mai gălăgioase decît 
în celelalte zile...

Seara de 4 iunie : mii și mii de 
lumini aprinse de mîinile pionie
rilor. Au luminat torțele de la 
Suceava și Timișoara, focurile 
din păduri și poiene, imensul foc 
de tabără din curtea Palatului 
Pionierilor. Și, tot seara, luminile 
și glasurile copiilor aflați pe fa
leza portului Tomis au tulburat

e-

în 
au

somnul bătrinului Neptun. Pen 
tru că pionierii constănțeni, aju
tați de bunii lor prieteni — ma
rinarii — au pregătit un carna
val pe vasele ancorate în port — 
o adevărată seară de basm în de
corul plin de farmec al malurile< 
Mării Negre...

MARIETA VIDRAȘCU

La inbeprinderea 
de prefabricate din beton 

Craiova

Dezorganizarea 
este „la ea acasă“. 
Cind o veți izgoni ?

treprindere se află un voluminos 
dosar cu recomandări, sugestii, 
indicați» date de un număr în
semnat de delegați ai ministerului 
de resort, de diferite colective de 
îndrumare și control, care au vi
zitat această unitate de repetate 
ori. Înfăptuirea acestor indicații, 
izvorî te dintr-un studiu atent al 
posibilităților și condițiilor uni
tății. ar fi fost suficientă pentru 
ca întreprinderea să-și îndepli
nească toți indicatorii de plan. 
Dar conducerea întreprinderii 
a lăsat dosarul închis într-un 
sertar, în timp ce în unitate con

tinuă să persiste aceeași lipsă de 
organizare a producției și a mun
cii. aceleași neglijențe care duc 
din nou la neîndeplinirea sarci
nilor de producție.

Am urmării una din laturile 
procesului de producție, semni
ficativă pentru starea generală 
din această unitate : asigurarea 
calității produselor.

Mai întîi. cum este organizat și 
cum își desfășoară activitatea ser-' 
\-icful C.T.C. în componența lui, 
doi ingineri /din care unul chi
mist) trei tehnicieni iar ceilalți 
controlori, muncitori fără nici o 
calificare. Practic nu se poate 
sorbi deci de competența profe
sională a personalului C.T.C. Nu 
s-a exercitat niciodată și nici nu 
se exercită controlul interfazic 
de către personalul C.T.C. Cei ce 
au în mină „dreptul de veto“ al 
calității — ștampila C.T.C. — 
„își spun cuvîntul" de-abia la 
sfîrșitul procesului de producție, 
singura Iot menire rămînînd o 
simplă constatare și înregistrare a 
ceea ce e bun sau nu. Pînă și 
acest unic moment de „grijă" 
pentru calitate, este relativ, dală 
fiind lipsa oricărei calificări a a- 
cestui personal.

Un alt aspect al preocupărilor

pentru calitatea produselor îl 
oferă situația din cele două 
depozite de produse finite. Aici, 
datorită lipsei totale de organi
zare rațională a depozitării, di
feritele sortimente sînt puse la 
înlimplare, creînd mari dificultăți 
la livrare, și conduc la degra
darea produselor prin repetate 
manipulări.

Față de o asemenea situație 
am cerut părerea inginerului Mi- 
hai Gheorghiu, șeful serviciului 
C.T.C. :

— Personalul nostru ar tre
bui într-adevăr să exercite un 
control începînd de la materia 
primă, la reglarea corectă, pre
gătirea tiparelor, tratarea termi
ca etc. pînă la expedierea către 
beneficiar. Nu este posibil însă 
să asigurăm decît un control la 
produsul finit. Aceasta din lipsă 
de personal calificat“.

De fapt, lipsa personalului ca
lificat nu se simte numai în ser
viciul C.T.C.. ci în întreaga în
treprindere, ceea ce influențează 
și mai mult procentul ridicat de 
rebuturi.

După afirmațiile conducerii 
întreprinderii au fost calificați în 
diferite meserii, prin cursuri de 
scurtă durată, peste 500 mun-

citori. In prezent, însă, numai. 
146 din aceștia mai sînt în între
prindere. Nerealizarea unui cîștig 
corespunzător, tocmai datorită 
proastei organizări a muncii, de
termină aici fluctuația mare de 
oameni. Un exemplu : de la 1 ia
nuarie și pînă în prezent au fost 
angajați 583 de muncitori, din 
care an plecat 282. Deși condu
cerea întreprinderii găsește întot
deauna justificări pentru nereali
zarea sarcinilor de plan, în fluc
tuația de cadre, ea nu a reușit 
să-și formeze un colectiv stabil, 
bine pregătit profesional, pe care 
să-1 cointereseze la buna desfă
șurare a procesului de producție. 
Altfel cum. se poate explica înre
gistrarea suinei dc 177 000 lei 
pierderi, numai din rebuturi, în 
primul trimestru al anului ?

Cele consemnate aici caracteri
zează elocvent impasul în care se 
af'.ă Întreprinderea de prefabri
cate din beton Craiova. Cînd va 
ieși din acest impas ?

Răspunderea 
vocației

poate exagerată ți jenantă dar ori
cum reală, că tot ce zboară se 
mănincă. Ar fi de datoria părin-

ților și educatorilor coborîrea la 
real, cel puțin un început de 
cristalizare al unui mod realist 
de a privi lumea și marile sale 
probleme. Desigur eforturile 
acestora sînt evidente ți un 
scurt istoric al opțiunilor din 
ultimii 15 sau 20 de ani alcătuit 
de cineva atestă ascendenta ma
turității, ponderea sa sporită în 
dauna romantismului iluzoriu în 
alegerea profesională, micșo- 
rindu-se astfel posibilitatea de a 
înflori urît mirositoarea floare a 
ratării. Dar s-a făcut oare totul ? 
In ritmul susținut al diversifică
rii economiei noastre, a întregii 
noastre vieți sociale, este ți aici 
evident că ceea ce putea fi so
cotit ieri mulțumitor, astăzi se 
află sub această limită. Ceea ce 
mi se pare deci de strictă actua
litate e de a adăuga posibilită
ților tradiționale de orientare ale 
adolescenților în bogatul reper
toriu al profesiilor, instrumente 
moderne pe care le pune — sau 
trebuie să le pună — la dispozi
ția pedagogiei, sociologia ți psiho
logia socială. Mă gîndesc aici la 
utilitatea testelor de aptitudini, 
mult mai utile decît aproxi
mativele ți — de ce să nu re
cunoaștem — deseori superficia
le fișe psiho-pedagogice întocmi
te de dlrlginți, elevilor. Dincolo 
de condițiile de studiu ale elevi
lor, de preferințele lui pentru 
poezie sau matematică, istorie 
sau chimie ar trebui întocmită

pentruSPARTACU8
ecran panoramic 

rulează ta Patria (orele 9; 
12,45, 16,80. 20,15).

FRENCH CAN CAN 
rulează In Republica (orele 
9; 11.30; 14. 16.30, 19, 2130),I Festival (orele 8.30: 13.30Î 10;

18.30, 21).
XNGF.I.ICA 
cinemascop 

rulează la 
9.15; 11.30 .......... . ...
Bucuieatl (orele 8.45: II; 13.30; 
10. 18.30. 21). Excelsior (orele 
10 ; 12.30 . " ............. . ~‘
rovtar 
16.15 . 
(orele 
18.45 . 
11.15 ;
Melodia (orelt 9 :
16 ; 18.30 . 21)

DOAMNA DE PE SINE

I rulează la Victoria (orele 9;
11,15. 13,30, 16. 18.30. 20.45)

DENUNȚĂTORUL 
rulează la Capitol (orele 9‘, 
11.15. 13 30, 16. 10.30. 21)

SUCCES. (TIARI.IE!
rulează la Floreasca

I
U.T.C.. tineri muncitori, elevi și 
țărani.

Din partea delegației Uniunii 
Tineretului celor ce Muncesc din 
R. D. Vietnam a luat cuvîntiil 
Hoang Dinh Song, membni al 
Biroului Perrrtanenl a! C. C. al 
Uniunii, care a exprimat mulțu
miri sincere pentru sprijinul mul- 
'ilateral politic și material dat de 
Toporul șl tinerelul român, po- 
»orului .și tinerelului vietnamez.

în încheiere, parlicipanții la 
niting au adoptat o moțiune de 
olidaritatc cu lupta poporului și 
inercțului vietnamez. în moțin- 

•ie se arată : ..Noi. tinerii mun- 
'itori. elevi si țărani, din orașul 
și raionul Piatt a Neamț, alăfu- 
rindn-ne glasul la cel al întregu
lui popor român, ne exprimăm 
solidaritatea frățească și sprijinul 
nostru deplin cu lupta eroică a 
tineretului și poponilni Vietna
mez. împotriva agrestunii Itnoe- 
rialiste a S.U.A. Profund indig
nați de noile acțiuni de escala
dare a războiului dus dc impe
rialiștii din S.U.A. împotriva e- 
roicului ponor și tineret vietna
mez. condamnăm cu fermitate 
bombardarea sălbatică a orase'.oi 
și satelor din R. D Vietnam, a 
orașului Hanoi si a portului Hai- 
fong și cerem încetarea imediată 
și necondiționată a bombarda
mentelor asupra R. D Vietnam, 
«tat socialist suveran și indepen
dent. retragerea tuturor forțelor 
armate ale S. U. A precum și 
cele ale sateliților lor din Viet
namul de sud și recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare 
ca reprezentant autentic al po
porului sud-vietnamez : poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și rezol
ve singur treburile, conform voin
ței. intereselor și aspirațiilor 
sale".

Au fost prezentate apoi filme 
documentare, cuprinzînd imagini 
din munca și lupta poporului 
vietnamez.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 21 
ETAPA DIN 28 MAI

La etapa din 28 mai 1967 pronosticurile 
au fost oferite de maestrul emerit 
sportului Ion Voinescu.

al
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Bl REGELE —

Luceafărul /orde 
14 16.30, 19. 21).

15. 17.39. 20) Fe-
(oiele 8.45 14 15 . 13.45;

. 21,15). Modern
11,45. 14. 16.30 ; 
Gloria (orele 9 ;
10. 18,15. 20 30), 

11,15 : 13.30;

1. Rapid — Steaua
2. Progresul — Dinamo București
3. Farul — C.S.M.S. Iași
4. Petrolul — Universitatea Craiova
5. Politehnica — U.T.A.
6. Jiul — Universitatea Clui
7. Steagul roșu — Dinamo Pitești
8. Flacăra Morcnl — Din. Vie. Buc
9. C.S.flL Reșița — Minerul Lupeni

10. Lanerossi — Bologna
11. Mantova — Internazionale
12. Napoli — Torino
13. Roma — Fiorentina

1

• Campionatul ca
tegoriei A la fotbal se 
reia astăzi cu jocu
rile etapei a 24-a. 
Cele mai importan
te meciuri se dispu
tă la București. Pe 
stadionul „23 Au
gust“. cu începere de 
la orele 15,15 se vor 
intilni echipele Pro-

lorele 
18.30; 
11.15;19.15. 11.39. 14. 16.15

20 15). Tomls (orele 9: 
13.30. 16. 18.15. 29.30)

IA DISPARI'T l’X FRAfiON 3RD 
rulează la Grivlța (orele 9,30; 
12- 16 18.15 30.39) 1’nlOD

I

13 30. 16. 18.15. 20.30)

I

I

(orele 15 30 ift.39 20./30)
COPIII LUI DON QUIJOTE 

rulează la Doina (orele 11.30; 
13 45. 16. 18 15. 20.30)

RIO CONCHOS ’ - cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9.15; 
12 15. IR 29.45)

MONTPARNASSE 19 -
tal (orele 9; 

........ ................ 5 20.45)
OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBFRTV VAI ANCE

rulează la Dacia (orele 
15.15 în continuare;

rulează la Centi
11.45; 14.45 17.45

120,45).
COLIBA UNCHI 

rulează la Aur 
111.30. 14.30

ANGELICA
GERII.OR

I

ml,01 TOM
Aurora (orele 8.45; 

17.30. 20.30)
MARCHIZA ÎN-

MINUNATA 
rulează I 
9,30; 14/45; 19) 
8,45: 12.15; 16; 19.45)

CĂSĂTORIE IN ^TII ITALIAN 
rulează la Glulești (orele 
15 39. 18. 29.39)

ROBII

I rulează la înfrățirea (orele ' u 
10; 16. 18; 20) Ferentari (ore
le :r...?c.

IIANDARMUI
— cinemascop

ANGELICA 
la Flamura 

Arta
(orele 
(orele

I 18.

le 15.30. 17; 20,30).
LA NEW FORK

rulează la Buccgl (orele 9,30; 
12 ; 15.45 ; 18.15 . 20.45)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
ruleaz.ă la Drumul Sării (ore
le 15,30. 18: 20.30) Volga (ore- 

Ile 9: 11.15 13 30 16 18.30 21)
LEAC CONTRA DRAGOSTEI 

rulea7,ă la Vitap (Orele 15.30; 
118).

OM UI

cinem:

I

categorici 
victorie I 

a obținut 1 
Ion Mo- 

carc l-a între- 
Ia puncte pe 

campionul

I FARA PAȘAPORT 1 — 
cinemascop —

rulează Ia Moșilor (orele 13.30; 
18; 29 30)

MONDO CANE - ambele serii 
rulează la Popular (orele 16:
19.30)

REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT 
- cinemascop —

rulează la Miorița (orele 9.15;
11 30. 1345 16 18 15 2030).

RELAXFA7A-TE DRAGA • 
rulează la Rahova (orele 11,30; 
18: 29 30)

IN NORD SPRE ALASKA ! — 
cinemascop —

rulează la Colentlna
15 17.39)

DOUA FILME PE ZI 
® JANDARMUL DIN SA1NT- 

TROPEZ — cinemascop — 
rulează la Flacăra (orele 14;
16.30) .

limitele 
mijlocii. O 
prețioasă 
semigreul 
nea, 
cut 
Dragan, 
Poloniei. I

X
2
1
1

X
X
1
1
1
X
2
1
X

• în runda a patra 
a turneului interna
țional feminin de 
șah de la Kiev, 
maestra română, A- 
lexandra Nicolau. a 
remizat cu Novarra 
(R.D.G.) Ea condu
ce în clasament cu 
trei puncte.

I
I
(BĂTĂLIE PENTRU 

(orele 18,30 . 20,30).

I TELEVIZIUNE
I
I
I

I
ii școlilor profesionale și teh- B 

s din Ministerul învățămîntu- |

1
I 

_J
•ățămîntul |

1

1

1

greșul—Dinamo și în 
continuare Rapid cu 
Steaua.

• In cadrul cam
pionatelor europene 
de box de la Roma, 
sportivul român
Gheorghe Chivăr l-a 
învins la puncte pe 
danezul Jessen. în

• Boxerul 
dian 
grea, 
valo l-a învins prin 
KO. tehnic in repri
za a doua pe ameri
canul Willie Besma- 
noff. După cum se 
știe. Chuvalo este u- 
nul din candidații la 
turneul pentru titlul 
mondial.

cana-
de categoria 
George Chu-

în atenția absolvenților clasei a Vlll-a
Ministerul Invățămîntului a di

fuzat în școlile generale de 8 
ani din întreaga țară primul în
drumător pentru admiterea în 
liceele de specialitate — înfiin
țate acum un an — și îndrumă
torul pentru admiterea în școli
le profesionale.

încă din intrarea în clasa-ntîia 
primară șl ținută la zi pînă la ter
minarea celor opt clase sau a li
ceului o fișă de aptitudini indi
cate prin colectarea cu frecvență 
exactă a testelor fizice, intelec
tuale, moral-volitive.

Școala, cu eforturile ei de con
tinuă perfecționare, de temeinică 
fundare științifică, nu poate face 
abstracție — fără a fi culpabilă 
prin greșita folosire a formidabi
lelor energii intelectuale care 
trec, desăvîrțindu-se, prin anii 
de studii, de cuceririle moderne 
ale unor științe care vin să înlă
ture din practica instrucției exa
menul din ocld. iluzoriul presupu
sei vocații etc. Deja în școala 
noastră se experimentează cu 
succes — în cîteva unități de 
învățămînt mediu — specializa
rea pretimpurie pe anumite dis
cipline ; o altă problemă care 
merită prima socială de încura
jare. In sport s-a pornit.la această 
acțiune mal de mult. Și-ntr-o 
parte și-n cealaltă rezultatele sînt 
mai mult decît încurajatoare. 
Cred că nu trebuie să se amine 
sine die colectarea concluziilor 
căci riscul ca viața să ne devan
seze cu mult eforturile pedago
gice este costisitor atît în planul 
existenței individuale ale viitori
lor maturi cit și in nefructifica- 
rea socială, totală, a generației 
de constructori de mîine.

Discuția trebuie pusă ți dusă, 
deci, în limitele sale realiste.

Elaborate de Direcția organi
zării 
nice din ___ ____ ____ ,......... ..
lui, ele pun Ia îndeinîna celor in
teresați condițiile de admitere, 
rețeaua și profilul unităților în 
care se va desfășura examenul. 
De asemenea, ele fac o scurtă 
prezentare a liceelor industria
le, agricole și economice și a 
celor 200 de meserii în care sînt 
pregătiți elevii din înv? 
profesional.

(Agerpres)

(orele

ȘA.XHAI

DUMINICA 28 MAI

exactă ; 9,02 —9,00 — Ora ____ _ v,_
Gimnastica de dimineață ; 9,10 
— Emisiunea pentru copii și 
tineretul școlar ; 10,45 — Emi
siunea pentru sate ; 12,15 — 
Concert simfonic ; 15,15 — Fot
bal : Intîlnirea dintre echipele ,
Progresul—Dinamo și Rapid—
Steaua. In pauză : Aspecte de la 
Campionatul european de gim
nastică (femei). Transmisie de la 
Amsterdam ; 18,45 — Magazin ’
111 ; 19,45 — Telejurnalul de 
seară . 2?,?? ™ ~
lingă plopii _ _ ,_ ,_
Interpretul preferat. Muzică 
populară la cererea telespectato-

pentru copii și

20,00 — X, Y, Z. „Pe 
fără soț" ; 20,20 —

rilor ; 20,35
„Insula“ de ... _______ ___
un epilog de Mireea Ștefănes- 
cu : 22,35 — Invitatul nostru : 
cîntărețul de muzică ușoară 
Bruno Filippini /Italia) : 23,00
— Telejurnalul de noapte; 
23,10 — Telesport.

— Teatru în studio: 
Mihail Sebastian, cu

0 MANIFESTARE A PRIETENIEI
ROMANO-BULGARE

Sîmbătă dimineața, la Giurgiu, 
cetățeni români și bulgari s-au 
întilnit într-un însuflețit miting 
consacrat memoriei poetului re
voluționar. identificat cu aspira
țiile poporului său. Hristo Botev.

Despre străvechea și puternica 
prietenie româno-bulgară au vor
bit, în cadrul mitingului, Ion 
Pirmică, președintele Sfatului 
popular orășenesc Giurgiu și Vîl- 
ko Vîlkov, președintele Sfatului 
popular al orașului Russe.

Sentimentele de unitate și trai
nică prietenie dintre cele două 
popoare vecine își găsesc grăitoare 
expresie în cuvintele „Prietenie 
veșnică" scandate în limbile ro
mână și bulgară de mulțimea a- 
flata pe debarcader și însoțite de 
prelungi aclamații.

In acordurile unui imn solemn 
au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc 
Giurgiu, precum și a comitete-

lor regional și orășenesc Russe 
ale P.C.B., sfaturilor populare re
gional și orășenesc și a unor or
ganizații obștești locale.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
un bogat program susținut de ar
tiști profesioniști și amatori din 
Russe. Pe platforma din fața gă
rii fluviale răsună versurile poe
ziei „Lagdespărțire" a lui Botev, 
care an înflăcărat pe patrioții 
bulgari în lupta lor dreaptă pen
tru dobîndirea idealului scump 
al eliberării naționale. Români și 
bulgari se prind în dansuri speci
fice folclorului celor două po
poare.

...In aclamațiile puternice ale 
gazdelor oaspeții își iau rămas 
bun. Odată cu ei, pe navă s-au 
îmbarcat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
invitați să ia parte la sărbătorirea 
evenimentului pe malul bulgă
resc.

(Agerpres)
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Luni,
Ia Roma...

Ln palatul Famesina din ca
pitala itaHană se întrunește luni 
reuniunea In nivel înalt a țărilor 
membre ale Pieței comune.

Lansată la Bonn și Roma încă 
din 1965. reluată dc ministrul 
dc externe italian in decembrie 
1966 ideia-inițiatixă a unui 

vel inall" al C.E.E. 
multa steme 
în această lumină, 
meniul 
(după o 
vergențe 
permite 
sanie.

Ultimele evoluții in raportu
rile inler-occidcntalc au scos în 
evidență decalajul dintre intere
sele xesl-curopcnilor. pe dc o 
parte, și cele ale S.U.X., pe dc 
altă parte. Și este semnificativ 
că tocmai pe terenul apărării in
tereselor comune in fața presi
unilor americane s-a realizat a- 
cordul unanim al celor șase cu 
privire la poziția comună în ca
drul rundei Kennedy.

In acest context trebuie privită 
și abordarea pe agenda reuniunii 
a problemei candidaturii brita
nice la Piața comună. După 
conferința de presa a președinte
lui de Gaulle există puține în
doieli că Franța continuă să pri- 
xească exentnala prezență bri
tanică în C.E.E. ca o formă de 
întărire a dominației americane 
pe continent. Aluziile la faptul 
câ „S.V.A. și Marca Britanie au 
interese care se deosebesc în 
punctele esențiale de interesele 
continentalilor“ au un sens foarte 
precis. Impresia dominantă este 
că Parisul nu se va opune ne- 
focierilor celor șase cu Londra 

ar va insista în continuare asu
pra tezei câ ..un timp oarecare" 
soluția rămîne o asociere între 
Anglia și Piața comună, mai pre
cis o intensificare a raporturilor 
economice (invitarea premierului 
Wilson la Paris, in iunie, pare 
să indice tendința Elysee-ului de 
a-i convinge pe britanici să ac
cepte încă o ..perioadă dc aștep
tare“). Dacă această interpretare 
e corectă, problema candidaturii 
britanice nu x-a prilejui discuții 
aprinse la palatul Famesina, „cei 
șase" mulțumindu-se. după cum 
sugerează și cercurile guverna
mentale italiene „să înregistreze 
candidatura engleză.“

Desigur, cele cîteva ore de 
convorbiri nu vor putea elucida 
prea multe probleme. Ele vor 
prilejui însă, așa cum afirma 
miercuri ministrul de externe 
francez ..o examinare a unora 
din problemele mari mondiale și, 
mai ales europene“. In această 
ordine de idei se preconizează 
,.o atenție deosebită relațiilor est- 
vest, în primul rind pe plan con
tinental" (FRANCE PRESSE). 
Curentul care se manifestă mereu 
mai puternic în Europa spre o 
depășire a divizării artificiale a 
continentului scoate în exidență 
cu o acuitate crescîndă necesita
tea unei cooperări cit mai largi 
în domeniile economic, tehnico- 
științific intre toate statele, indi
ferent de orinduirea socială. Por
nind tocmai de la aceste curente 
si tendințe, revista vest-germană 
DER SPIEGEL observa intr-un 
articol consacrat reuniunii de la 
Roma : „In fapt problema po
litică fundamentală este : ce fel 
de Europă concep cei șase ? O 
politică comună a „micii Europe“ 
(Piața comună n.n.) nu-și are ra
țiunea decît dacă ea are în ve
dere Europa ca un întreg, fără 
barierele ridicate de războiul 
rece“.

In genere, starea 
care predomină în 
».celor șase“ în legătură cu reuni
unea care se deschide la Fame
sina este prudentă. Singurul re
zultat concret previzibil ar fi pre
gătirea fuziunii celor trei organe 
executive (comisia Pieței co
mune, Comisia Euratomului și 
înalta autoritate a C.E.C.O.). în 
linii mari, nu este exclus însă 
ca reuniunea de la Roma să o- 
fere unele indicii edificatoare 
despre evoluția ulterioară a Pie
ței comune.

„ni- 
rămas 

piesă de dosar, 
însuși mo- 

reuniunii de In Roma 
lungă perioadă de di
gerite între „cei șase“) 

unele constatări intere-

războiul

de spirit 
capitalele

EM. RECAR

KEPI BLICA CI BA. In regiunea Camaguey a început campania agricolă de vară.

Evoluția situației
din Orientul Apropiat
• NEW YORK Președintele 

în exercițiu al grupului țărilor 
arabo membre ale O.N.U., M. 
Tewfik Boufittoura (Algeria) a 
dat publicității un comunicat 
privind concluziile la care s-a 
ajuns după mai multe consultări 
între reprezentanții țărilor care 
fac parte din acest grup, asu
pra situației din Orientul Apro
piat și Mijlociu. Comunicatul 
reafirmă sprijinul față dc măsu
rile adoptate de guvernul R.A.U. 
și declară că „popoarele și gu
vernele arabe se vor opune ho- 
tărît oricărei agresiuni și inter
venții și vor pune la dispoziție 
toate resursele lor pentru apăra
rea drepturilor legitime ale ara
bilor".

® LONDRA Alte două vase 
ale flotei militare britanice se 
îndreaptă spre Mediterana pentru

a consolida forțele navale brita
nice din bazinul mediteranian, a 
anunțat sîmbătă dimineață agcii- 
ția France Presse, citind surse din 
Londra.

Este vorba de fregatele anti
submarin „Hardy* și „Grafton" 
care se află acum în drum spre 
Malta.

Citind surse• TEL AVIV.
militare izraeliene, agenția France 
Presse informează că știrile po
trivit cărora în regiunea Eilatli 
s-ar fi deschis focul asupra unor 
vase sau avioane izraeliene sint 
nefondate.

Un nimplu balon dc încercare destinat străinătății ? La Preto
ria persoane cu funcții înalte procedează la o îndulcire a limbaju
lui, încearcă să apară lipsite de rigiditatea care dc mulți ani Io 
servește drept carto dc vizită. Totul se petrece calculat. Creatorii 
apartheidului proclamă continuitatea politicii lor dar fac aluzii 
la o „elasticitate" care potrivit ziarului vest german DIE WELT 
s-ar traduce printr-o „mai mare capacitate de adaptare și mobi
litate". Culmea : faimosul domn Vorster. autorul celor 101 legi 
care transformă Republica Sud-Af ricana într-o uriașă temniță, ar 
fi devenit promotorul „elasticității". In această țară in caro negrii 
sint lipsiți de cele mai elementare drepturi și în care rasismul 
este legiferat, se fac auzite promisiuni privind o viitoare suplețe în 
aplicarea apartheidului. S-a găsit chiar și formula teoretică : „con
viețuire în asociere“.

înseamnă oare „asocierea" dărimaren barierelor care împiedică 
populația dc culoare să ducă o viață normală, demnă ? Nebulozi
tatea formulei nu trebuie să înșele. Chiar dacă apartheidului i se 
va aplica o etichetă pe care va sta scris „asociere“, existența mi
lioanelor de negri va rămîne aceeași. DIE WF.LT scrie că dețină
torii puterii de la Pretoria ar dori să „micșoreze încordarea in
ternă". Tensiunea este. însă, un produs al nedreptăților generale 
de politica apartheidului și numai abolirea discriminărilor rasiale 
ar putea normaliza viața interioară a țării. Dar Vorster și compa
nia nu intenționează să renunțe la apartheid. Idcea „asocierii in
tre diferitele părți ale populației" nu aduce, practic, anularea ni-

• LA TEATRUL ..Odeon" 
din Paris s-a deschis sesiunea 
Cartelului Teatrului Națiunilor. 
La această primă sesiune, caro 
va dura pînă Ia 28 mai. parti
cipă regizorii : Jcan Louis Bar- 
rault (Franța). Petcr Book și 
.Ian Iiatt (Anglia), Paolo Grassi 
(Italia). Leopold Lindtberg (El
veția). Karl Heinz Stroux 
(R.F.G). Rikic Suzuki (Japonia). 
România este reprezentată la a- 
ccastă reuniune de artistul po
porului, Radu Beligan.

• INTR-O mină din Lesotho 
(fostul protectorat britanic Ba
sutoland) a fost descoperit re
cent unul din cele mai mari 
diamante din lume. De culoare 
chihlimbarie, el cîntărește 
601 14 carate și este apreciat ca 
valorînd aproximativ 250 000 de 
dolari. Diamantul urmează să 
fie pus în vînzare în cursul săp- 
tămînii viitoare.

Ziua României la 
Tirguldela Göteborg

Vineri seara la Tîrgul in
ternațional de la Göteborg a 
avut loc o recepție cu prilejul 
Zilei României la acest tîrg. 
La recepție, organizată de 
șeful agenției economice a 
României din Stockholm, Ion 
Dobriță, și de directorul pa
vilionului țării noastre, Ni
colae Enescu, au luat parte 
reprezentanți ai conducerii 
tîrgului, ai firmelor comer
ciale străine, ziariști. A fost 
prezent, de asemenea, 
basadorul României în 
tala Suediei, Eduard Me- 
zincescu.

România este prezentă pen
tru a șasea oară la Tîrgul de 
la Göteborg. Pe o suprafață 
de 350 metri pătrați sînt ex
puse produse ale industriei a- 
limentare, ușoare și meșteșu
gărești, confecții, marochi- 
nărie, precum și un larg sor
timent de conserve, fructe, le
gume, brinzeturi și vinuri.

Securea a
Peste 500 de indieni 

din tribul Matinhe- 
cock au dezgropat 
securile de război și 
au pornit asaltul asu
pra New York-ului, 
sau mai bine zis a 
cartierului newyorkez, 
Queens, pe care 
aceștia îl socotesc al 
lor. Indienii se aflau în 
această regiune încă 
din secolul al XVII- 
lea, iar terenul unde 
se află acum cartierul 
Queens le aparținea. 
Ei au vindut ultima 
bucată de pămînt pe

am-
eapi-

fost

• CONVORBIRILE oficiale 
dintre ministrul de externe sue
dez Torsten Nilsson și Marko 
Nikezici, secretar de stat pen
tru afaceri externe al Iugosla
viei, care efectuează o vizită o- 
ficială în Suedia, s-au încheiat 
vineri. In cursul convorbirilor 
cei doi miniștri de externe au 
trecut în revistă o serie de pro
bleme internaționale actuale, 
precum și evoluția relațiilor 
dintre Suedia și Iugoslavia.

turile au reprezentat 282 mili
oane dolari față de 306 milioa
ne în primele trei luni ale anu
lui precedent. Aceste date pre
liminare indică menținerea ten
dinței de reducere a exceden
tului balanței comerciale bra
ziliene, tendință ce s-a manifes
tat și anul trecut.

mic și tehnic între cele două 
țări. Totodată, s-a convenit ca 
japonia să furnizeze Malayeziei 
două nave oceanice, de 10 000 
tone fiecare, cu titlul de despă
gubiri pentru daunele datorate 
in perioada ocupației japoneze 
din timpul celui de-al doilea 
război mondial.

• WASHINGTON. Agenția 
Associated Press transmite că 
ambasada Izraelului în S.U.A. a 
dat publicității vineri o declarație 
în care este expusă poziția Izrae
lului față rie situația din Orientul 
Mijlociu. Declarația ambasadei iz- 
racliene constituie un răspuns la 
o declarație similară publicată în 
aceeași zi de către ambasada 
Republicii Arabe Unite la Wa
shington.

© AMMAN. La Amman s-a 
anunțat în mod oficial că regele 
Hussein al Iordaniei a inspectat 
vineri unitățile militare iordanicne 
concentrate la granița cu Izrae- 
lul.

• INTR-UN interviu acordat 
unui corespondent al publicației 
„Sozialistische Korrespondenz“. 
Bruno Pittermann. președintele 
fracțiunii parlamentare a par
tidului socialist din Austria, 
care s-a întors la Viena după o 
vizită de trei zile în Grecia, a 
declarat printre altele : Afirma
țiile juntei militare din Grecia 
că lovitura care a avut loc a 
urmărit preîntîmpinarea unui 
complot urmăresc să inducă în 
eroare opinia publică mondială. 
Puciul militar, a subliniat el. a 
avut un singur scop, și anume 
lichidarea democrației în tară. 
Pittermann a relevat că în Gre
cia au fost arestați comuniști, 
socialiști și altî dcmocrați. iar 
arestările în rîndul parlamenta
rilor continuă.

o DOI BĂRBAȚI și o femeie 
au fost arestați și inculpați pen
tru complicitate în furtul celor 
150 de lingouri de aur, petrecut 
la 1 mai în cartierul Islington 
din Londra. Lingourile, aparți- 
nind Băncii Rothschild, au fost 
evaluate la 771 000 lire, ceea ce 
face ca furtul să fie considerat 
ca cel mai important atac ban
ditesc petrecut în Anglia după 
jefuirea trenului poștal.

Cei trei inculpați sînt Leslie 
Alldrigue. Norman Margit și 
Brenda Desmond. Ei urmează 
să compară în fața unui tribu
nal din Londra. Societatea de 
asigurare din Anglia oferă un 
premiu de 50 000 de lire celor 
care vor găsi lingourile.

© ÎN PERIOADA ianuarie— 
martie 196", exporturile brazi
liene s-au cifrat la 316 milioane 
dolari. față de 395 milioane do
lari in perioada corespunzătoa
re a anului trecut, iar impor-

dezgropată
care o posedau (4 hec
tare) în anul 1928 
pentru 52 de cenți. 
Vineri dimineața pur
tătorul lor de cuvînt, 
prințesa Suntama, s-a 
prezentat la serviciile 
sociale din cartierul 
Queens și a cerut să 
fie stabilită o rezerva
ție pentru indieni în 
limitele acestui car
tier. Ea a cerut, de 
asemenea, ca indienii 
să fie exceptați de la 
impozite, iar la New 
York să fie înființat 
un birou pentru apă-

rarea vechilor drep
turi ale indienilor. 
Prințesa Suntama a 
declarat că legea cu 
privire la drepturile 
civile ține cont doar 
de problemele negri
lor și nu menționează 
nimic despre indieni.

Observatorii din 
New York își pun în
trebarea : Dacă mem
brii tribului Matinne- 
cock vor obține cîștig 
de cauză, li se va re
da Manhattanul pe ca
re ei l-au vindut pen
tru 24 de dolari ?

Patrioti din Mozambic intorcindu-se dintr-o misiune de luptă

© PRIMUL ministru al Ma
layeziei, Abdul Rahman, care a 
făcut o vizită oficială în Japo
nia, și-a încheiat convorbirile 
cu premierul japonez Eisaku 
Sato, Intr-un comunicat publi
cat la Tokio se menționează că 
părțile au căzut de acord asu
pra dezvoltării în continuare a 
colaborării în domeniul econo-

© POTRIVIT dalelor publica
te de Ministerul Comerțului al 
S.U.A., investițiile de capital 
ale filialelor companiilor ameri
cane in Canada vor înregistra 
o nouă creștere în acest an, a- 
jungind la 2 430 000 000 dolari. 
Această cifră desășește cu 281 
milioane dolari evaluările mi
nisterului publicate în 
nul trecut.

iunie a-

Potrivit unor știri, bilanțul victimelor, ca urmare a puterni
cului incendiu izbucnit la marele magazin „Innovation“ din 
Bruxelles, este de 357 persoane. In fotografie, un aspect din 

timpul incendiului

Final la
Gottwaldov

Filmul românesc „Diminețile unui băiat 
cuminte" (regia și coautor al scenariului Andrei 
Blaier) a polarizat atenția oaspeților celei de a 
doua ediții a întîlnirii de la Gottwaldov. Lingă 
„Domnișoarele din Rochefort", singurul film de 
lung metraj din festival este „Diminețile unui 
băiat cuminte" — mărturisea imediat după vi
zionare regizoarea olandeză VAN BRAKEL, iar 
șelul serviciului de presă al festivalului. AL- 
BERT NESVEDA, spunea : „în mod cert este 
singurul film din festival care ridică problemele 
acute ale tinereții și anume cele legate do dru
mul in viață". KIRA PARAMANOVA (critic ci
nematografic. director al simpozioanelor prile
juite de festivalurile internaționale de la Mos
cova) l-a felicitat pe regizor spunindu-i printre 
altele : „Este un film excelent din punct de ve
dere cinematografic, cu un limbaj original care 
povestește cu sinceritate despre tinerețe și pro
blemele ei, bun și adevărat. Prevăd filmului o 
viață lungă". Studentul KLAUS RÎȘNIG din 
R.F.G., membru în juriul tineretului, remarca cu 
părere de rău : „Din păcate pe parcursul său 
actuala ediție a festivalului și-a schimbat struc
tura devenind aproape exclusiv un festival al 
filmului pentru copii. Numai așa se explică fap
tul că filmul „Diminețile unui băiat cuminte", 
care tuturor ne-a plăcut atit de mult, nu a pri
mit marele premiu". Domnul LIEMPT VAN JAN 
(șeful programelor pentru tineret de la televi
ziunea din Bruxelles) și-a anunțat dorința dc a 
cumpăra filmul pentru a fi difuzat in Belgia 
atit prin canalele televiziunii cit și prin rețeaua 
cinematografică, motivindu-și astfel hotărirea : 
„Filmul reflectă adevăratele căutări ale tinere
tului contemporan. El stă alături de producții 
remarcabile mai vechi ca „Iubirile unei blon
de" (Cehoslovacia) sau „Varcouver" (Polonia). 
Iată și alte opinii ; „Autentic, modern și ac-

o CAIRO. Președintele Repu
blicii Arabe Unite, Gama! Ab- 
del Nasser, a ținut vineri un dis
curs în cursul căruia a reafirmat 
poziția țării sale în actuala criză 
din Orientul Mijlociu și Apropiat, 
declarînd că R.A.U. „nu va re
nunța la drepturile sale asupra 
Golfului Akaba“. R.A.U.. a spus 
el, nu va permite navigația va
selor izraeliene pe această cale 
maritimă. De asemenea, nu va fi 
permisă trecerea navelor străine, 
care transportă materiale strate
gice destinate Izraelului.

® PARIS. Președintele de 
Gaulle a transmis prin interme
diul ambasadorului R.A.U. la 
Paris, un mesaj verbal președin
telui Nasser, ca răsnuns la un 
mesaj al acestuia. Cercurile au
torizate din Paris au declarat că 
mesajul președintelui francez, 
confirmă poziția anunțată a Fran
ței față de criza din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. în care se 
propune găsirea unei soluții pe 
baza consultării marilor puteri 
interesate în această problemă.

o ALGER Agenția algeri
ană de presă anunță că la 26 
mai guvernul algerian ținînd 
seama de situația creată în O- 
rientul Mijlociu, a hotărît să sus
pende toate permisiile și conce
diile cadrelor din armată, ordo- 
nînd întoarcerea la unități a tu
turor celor absenți.

• TUNIS. Ministrul apără
rii al Tunisiei. Ahmed Mestiri, a 
declarat vineri că țara sa sprijină 
poziția celorlalte țări arabe în 
actuala criză din Orientul Mij
lociu, dar a subliniat că Tunisia 
organizează armata sa exclusiv 
pentru a asigura securitatea teri
toriului său.

Vietnam

tual" (ROLLAND PIERNAUX, secretar al cen
trului național al filmelor pentru tineret și . 
copii din Belgia) ; „Filmul m-a incintat. Cred 
că este mai bun decît mult apreciatul nostru 
film „Pisica din sat" primit atit de bine la fes
tivalul de la Pesaro anul trecut. (ROCK DE
MERS, directorul festivalului internațional dc 
la Montreal — Canada) ; „Diminețile unui băiat 
cuminte", este cel mai bun film de tineret din 
festival" (T1TA HAYNA, ziarist la „Mlada Fron- 
ta").

In seara prezentării filmului românesc dom
nul GOLDFAIN GEORGE din serviciul Federa
ției cinccluburilor franceze i-a comunicat regi
zorului Andrei Blaier că directorul festivalului 
filmului de avangardă Pesaro a telefonat la 
Gottwaldov anunțind că „Diminețile unui băiat 
cuminte" a trecut cu succes rigorile preselecției 
(foarte severe la Pesaro) și e programat în festi
val, pe ziua de 30 mai). „Filmul dv. este bine 
gindit și elaborat, spunea domnul Goldfain. Vă 
doresc succes la Pesaro".

Unele anomalii din deciziile juriului care a ne
glijat filmul pentru tineret au fost explicate 
parțial la conferința de presă ce a precedat 
anunțarea palmaresului.

S-a precizat astfel, că în urma acordului rea
lizat intre Cannes și Gottwaldov s-a convenit ca 
„micul Cannes" să se profileze pentru filmele 
destinate adolescenței și preadolescentei, iar cel 
de al doilea să se specializeze în filme pentru 
copii.

Credem că și selecționarea trebuie să fie mal 
exigentă, multe din filmele festivalului nejusti- 
ficindu-și cu nimic prezența. Am avut, impresia 
că organizatorii gindesc așa cum zicea cu 100 de 
ani in urmă Eliade Rădulcscu : „Scrieți, băieți, 
scrieți orice, numai scrieți".

Neglijarea criteriilor profesional-cinematogra- 
fice a făcut ca filme cu totul remarcabile ca 
„Domnișoarele din Rochefort" (Franța), „Călă
torie în cosmos" (Iugoslavia), „Naică și barza" 
(România), „Ursulețul și pomul cu miere" 
(S.U.A.), „Amuzantul cristal din Istanbul" 
(Cehoslovacia) să rămină în afara palmaresului. 
Aceasta credem, se explică prin compoziția ju- 
juriului alcătuit în majoritate din pedagogi, so
ciologi sau cineaști specializați în filme didac
tice. Un loc mult prea marc în palmare?» l-au 
ocupat filmele de animație (9 premii din 17) deși 
pentru acestea există festival specializat. In rest 
putem aplauda un festival plăcut organizat. .

atanasie toma

Gottwaldov. 27 mai 1967

ci uneia din măsurile îndreptate împotriva oamenilor de culoare, 
fondul apartheidului rămînînd neatins. Totul se reduce la promi
siuni, la o sugestie cu caracter sportiv (retractată ulterior) și la 
faptul că niște miniștri din Malawi deși aveau pielea neagră au 
fost cazați în hoteluri dc lux rezervate „numai albilor“. Este oare 
suficient aceasta pentru a afirma — așa cum fac unii comenta
tori — că „politica de apartheid apare astăzi sub un nou unghi 
vizual ?“. De altfel, chiar Vorster a ținut să avertizeze împotriva 
interpretării „prea largi“ a ceea ce numește „noua politică“. Unii 
din colegii săi de guvern i-au dezaprobat inițiativa : pentru ei 
apartheidul trebuie să rămînă neschimbat, nici măcar fațada nu 
trebuie reamenajată. Extremiștii sînt nemulțumiți de povestea 
„asocierii“. Ei vor ca Republica Sud-Africană să joace pînă la 
capăt rolul de „bastion alb“ pe continentul negru.

Observatorii încearcă să deslușească mobilurile acțiunii între
prinse de Pretoria. Tensiunea internă a cîntărit, desigur, în ba
lanță. dar elementul decisiv l-a reprezentat problema relațiilor cu 
străinătatea. Pretoria este, în fapt, izolată pe arena internațională. 
Protectorii ei occidentali se găsesc in dificultate și se abțin de la 
legături prea fățișe, compromițătoare. Economia sud-africană a 
supraviețuit grație puterilor apusene. Pretoria constată, totuși, că 
ruperea legăturilor cu Africa neagră, cauzată de apartheid, îi 
elimină accesul pe o piață tradițională. Industria R.S.A. era un 
furnizor al statelor dc pe continent. Beneficiind de apropierea 
geografică și de avantajele unei economii mai puternice, oamenii 
de afaceri sud-africani pătrunseseră în țările africane, cucerind im
portante poziții în sectorul economic. Refuzul Africii negre de a 
întreține legături cu țara apartheidului a avut repercusiuni ne
gative ce nu au putut fi atenuate de schimburile crescînde cu Rho- 
desia. coloniile portugheze și de recentul acord cu Malawi.

Pretoria se mai află în fața unei probleme : cheltuielile necesi
tate de aplicarea apartheidului „grevează tot mai mult economia, 
care, prin urmare, trebuie să facă față unor dificultăți mereu 
crescînde“ (DIE WELT). Soluția ar putea fi simplă : renunțarea 
la apartheid și amputarea bugetului militar. O asemenea chirurgie 
politică este exclusă de Vorster. Premierul sud-african se leagănă 
în speranța că formule învăluite în ceața impreciziei vor fi sufi
ciente pentru a scoate Pretoria din izolare. O etichetă în plus 
aplicată apartheidului nu înseamnă renunțarea la o politică stig
matizată de conștiința omenirii. Vorster n-a înțeles aceasta sau, 
mai precis, se preface că nu înțelege...

EUGENIU OBREA

Semnal
de alarmă

In zona demilitarizată 
a Vietnamului au a- 
vut loc noi ciocniri 
între forțele americano- 
saigoneze și 
patrioților 
mezi.

unități ale 
sud-victna-

Presse men-Agenția France
ționează că operațiunea „Beau- 
Charger“ inițiată de comanda
mentul american în această zonă, 
s-a încheiat vineri dimineața. 
Pierderile americane, arată agen
ția citată, se ridică la aproape 
100 de morți și răniți. în regiu
nea de munte Chu Coungot, la 
sud de orașul Pleiku, scrie agen
ția Associated Press, unități ale 
celei de-a 4-a divizii de infante
rie americane, angajate în lupte 
cu trupe F.N.E. au suferit, de a- 
semenea, pierderi serioase în 
morți și răniți. Două elicoptere 
ale trupelor aeropurtate ameri
cane au fost doborîte vineri de 
tirul armelor patrioților din zona 
demilitarizată.

O

La Washington a fost dat 
publicității un raport de 1 200 
de pagini în care sînt criti
cate metodele de recuperare 
a bombei nucleare căzute în 
apropierea plajei Palomares 
(Spania) la 17 ianuarie 1966. 
Acest raport, care a fost pre
gătit sub conducerea contra
amiralului L. V. Swanson, 
subliniază că operația de re
cuperare nu â fost decît o 
improvizație de la început și 
pînă la sfîrșit. De asemenea, 
se arată că Statele Unite 
n-au pus încă la punct mij
loacele necesare recuperării 
obiectelor scufundate, inclu
siv a bombelor nucleare. Ra
portul subliniază că flota spe
cializată, care trebuia să re
cupereze bomba nucleară, ar 
fi fost distrusa dacă s-ar fi 
produs un accident. în con
cluzie. raportul cere Congre
sului de a stabili fonduri spe
ciale pentru căutarea și recu
perarea bombelor nucleare 
căzute în mare.

Convorbirile 
anglo-spaniole

Anglia a făcut cunos
cut guvernului spaniol 
că va trimite la Madrid 
o delegație pentru a dis
cuta problema interzi
cerii zborurilor în apro
piere de Gibraltar.

notă adresată Ministerului 
de Externa spaniol precizează că 

C8i delegația britanică va sosi la 
Madrid la . 5 iunie, rășpunzînd 
invitației adresate la începutul 
săptămînii acesteia de Spania. 
Se remarcă însă faptul că în nota 
cuprinzînd invitația amintită, gu-

vernul spaniol afirma doar că 
„este gata să asculte ceea ce are 
de spus Anglia", fără a avea 
intenția de a pune capăt inter
zicerii zborurilor avioanelor bri
tanice. La rîndul ei, Marea Bri- 
tanie consideră că nu poate re
lua convorbirile asupra proble
mei de ansamblu privind Gihral- 

condiții de constrînge- 
ren, subînțelegîndu-se prin acea
sta menținerea interdicției Pare 
aeci puțin probabil ca apropia
tele convorbiri dc la Madrid să 
se soldeze cu rezultate substan
țiale.
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