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• AZI se împlinesc 700 de ani 

de Io prima atestare documentară 

a orașului MEDIAȘ
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V. CANARACHE:

In antichitate
NU EXISTA TERENUL 

PE CARE SE AFLĂ MAMAIA !
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specializării

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Agregat complex 0 INGENIOASĂ

ti pus în funcțiune

RAȚIONALIZARE 

TEHNICĂ 7'7-

«A

Călimăneștiul ia început de sezon estival

La secția de mo
toare Diesel a Uzinei 
constructoare de ma
șini din Reșița, a fost 
pus în funcțiune un 
agregat complex cu 
două unități de strun- 
jire, care prelucrează 
lăcașele cuzineților 
și carterul motorului, 
înlocuind o mașină 
de găurit multiax. 
Agregatul reduce 
manopera la o singu-

ră fază, cu aproape 
3 000 ore pe an. Un 
alt agregat, cu trei 
unități de strunjire, 
utilizat pentru fini
sări mecanice la car
terele motorului Die
sel, mărește 
mentul la 
fază cu peste 
ore de manoperă pe 
an. Alte trei agregate 
complexe, cu 
multe unități

randa- 
această

1 000

mai 
de

strunjire și de găuri- 
re sînt în curs 
construcție.
te să intre în func
țiune în acest an, 
cestea vor reduce vo
lumul de manoperă 
cu peste 5 500 de orc 
pe an, Înlocuind o 
serie de mașini-unel- 
te care vor fi folosi
te la alte operații.

de 
Prevăzu-

a-

(Agerpres)

DIALOG CU INTERMITENTE ÎNTRE

Invățămîntul nostru, cunoaște 
continue perfecționări. Toți lu
crătorii din domeniul învățămîn- 
lului considerăm o îndatorire so
cială de mare răspundere să ne 
aducem contribuția la aceste per
fectări. Tn cele ce urmează îmi 
propun să relev cîteva din preo
cupările mele în legătură cu asi
gurarea continuei îmbunătățiri a 
pregătirii specialiștilor necesari 
agriculturii.

a) PREGĂTIREA PREUNI- 
VERSH'ARĂ. Pină la 1« ani, ti
neretul se află într-un laborator 
în care personalitatea capătă 
substanță și contur în mod fun
damental și hotărîtor pentru tot 
restul vieții. Deși în această pe
rioadă, sarcina dc bază este asi
gurarea unei temeinice culturi 
generale și a unei bune educări, 
credem că este posibil ca acum 
să se ia și primele măsuri me
nite sa trezească interesul pentru 
profesiune. Firește, cu mă voi 
referi la profesiunile din dome
niul agricol. Am în vedere dez
voltarea la copii a dragostei fața 
de plante și animale și crearea 
anumitor deprinderi și abilități 
de a le îngriji și a urmări 
lor de a fi.
copii

relul 
către 
flori-

Plantarea de 
în loturile școlare a!

Specialiștii fabri
cii de bujii și pie
se auto „Triumf" 
din Cluj au reali
zat o ingenioasă, 
raționalizare teh- i 
nică. Datorită a- 
cesteia, electrodul ; 
central din izola
torul bujiei se va 
putea lipi cu aju
torul unei „sticle 
speciale", bună 
conducătoare de c- 
lectricitate. Ei au 
proiectat. în vede
rea introducerii ra
ționalizării în pro
ducția curentă, o 
instalație complexă 
care se află deja 
în asamblare. în
locuirea lipirii cu 
termociment, folo
sită în prezent, va 
aduce importante 
economii și va îm
bunătăți considera
bil calitatea bujiei 
românești. mărin- 
du-i durata și si
guranța în exploa-

■... -

pentru mine capătă semni-

(Agerpres)
Foto text : I. CU CU

c

i

montorul Florea Socolescu

CINE A RIDICAT
BARIERA ?

Peisajul marilor șantiere, 
conturat în geometria schele
lor in aproape fiecare raion 
din Oltenia, sugerează prin si
luetele noilor construcții, vo
lumul mare de investiții desti
nate ridicării ponderii indus
triale a regiunii. In apropie
rea încheierii semestrului, pă- 
trunzind în „intimitatea“ mo
dului in care cuplul construc- 
tor-beneficiar și-a organizat 
activitatea pentru îndeplinirea 
planului de investiții, se cons
tată serioase 
urmă. In prin 
planul a fost 
porție de 27.4 
26.7 la sută la t 
taie. Față de 
l-am rugat 
GHEORGHE 
tor al Băncii i 
Hala Oltenia, 
cauzele acestei 
și la 
pentr

• rămineri in 
nele patru luni, 
realizat in pro- 
la sută din care 
construcții mon- 
această situație, 

pe tovarășul
ORAGU, direc- 

de investiții, fi
să se refere la 

i situații precum 
lăsurile ce se impun 
îndreptarea ei.

Concursul
„Junior
kamera

participa orice 
indiferent de

După cum am mai anunțat, 
ziarul tineretului ceho
slovac „Mlada Fronta“ orga
nizează un concurs fotogra
fic „Juniorkamera M.F. 67" 
împreună cu cititorii cotidi
anului praghez. sint invitați 
s? ia parte la concurs si ci
titorii „Scînteii tineretului", 
precum si ai unor ziare de 
tineret din alte țări socialis-

CONDITIH-E concursu
lui :

1. Poate 
fotoamator, 
vîrstă.

2. TEMA : Aspecte de ac
tualitate din viața tinere
lului.3. Formatul fotografiilor : 
minimum 13 18 cm maxi
mum 24 30 cm. alb-negru. 
în caz extrem vor fi accep
tate si formate mai mici.

4. Pe verso fotografiei tre
buie specificate următoa
rele date : numele și prenu
mele. adresa exactă, ocupa
ția și vîrsta autorului : genul 
de materiale de film (marca 
aparatului, hîrtiei fotografi
ce) precum și durata expu- 
neril și ora la care a fost 
făcută fotografia : scurta
descriere a imaginii, a locu
lui unde a fost realizată și 

f&ontirwe in pag. a II-a)
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legumelor și pomilor, urmă'

Comhinatul Petrochimic Pitești,

Fiecare val, care zile și ani la rînd izbește în același loc, r. . .
ficația unui meșter faur. Fiecare om care,zile și ani la rînd se dăruie aceleiași idei, 
aceleiași profesii se numește meșter faur. De aceea, aș intitula fotografia de față, 

simplu, MEȘTER FAUR.

In perioada 1 ianuarie—20 
mai a.c., la șantierele de lo
cuințe volumul investițiilor 
din regiunea noastră s-a reali
zat în proporție de 34,5 la sută 
și în proporție de 34,9 la sută 
la construcții-montaj. Ritmul 
mediu de execuție stabilit a 
fost realizat și chiar depășit 
pe șantierele C.E.T. Craiova, 
devierea drumului național și 
a căii ferate de la Porțile de 
Fier, Uzina „Electroputere“ 
Craiova, și fabricile de ciment 
și azbociment din Tg.-Jiu. Cu 
toate că pe această perioadă 
ritmul mediu de execuție sta
bilit prin documentele de par
tid este chiar depășit la unele 
unități ca de pildă la unitatea 
veche de la Combinatul chi
mic (92 la sută) și la construc
ții montaj (53 la sută), acumu
lare Jiu Rovinari (49 la sută 
și respectiv 51 la sută) alimen
tarea cu apă a orașului Cra
iova (56 la sută) acesta nu 
poate fi socotit satisfăcător ți- 
nînd seama că cele de la com
binat și Rovinari trebuiau să 
fie date in funcțiune pină la 
31 decembrie 1966 iar alimen
tarea cu apă va trebui să fie

terminată pîna la finele aces
tui semestru.

O situație necorespunzătoa
re prezintă lucrările de pe 
șantierele Combinatul chimic 
(unitatea nouă), fabrica de 
confecții și uzina de reparații 
L.D.E. și 
de

L.E. Craiova, Fabrica 
i zahăr Corabia și I.I.C. Tr.

M. DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare in pag. a V-a)
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la rubrica de

„IN POARTA

voimscit

li GENERAL, stăm
Comitetul orășenesc 

Brăila al U.T.C. Primii 
interlocutori : Mitică Tri- 
fu și Alexandru Coadă, 
secretari ai comitetului.

— Cu ce probleme pe 
la noi ?

— Mărturisesc că n-am 
venit cu o problemă a- 
nume. că m-ar interesa să 
cunosc mai îndeaproape 
activitatea comitetului o- 
rășenesc.

— Păi, 
nem noi, 
bine I

— Da. 
lalt tovarăș, in general, 
stăm bine.

Expresia aceasta am au
zit-o mai apoi de zeci de 
ori în discuțiile cu alți ac
tiviști, mi-a fost dat s-o 
întâlnesc în multe rapoarte 
și referate ale Comitetului 
orășenesc Brăila al U.T.C. 
.Așadar, in general, stăm 
bine! Ce înseamnă cL 
fapt acest în general ?

Dezbateri 
să se ținăl

Ne oprim asupra unuia

cum să va spu- 
in general, stăm

întărește și celă-

de

dintre cele mai importan
te obiective ale organiza
ției U.T.C. : antrenarea ti
nerilor la realizarea exem
plară a sarcinilor de pro
ducție, disciplina acestora 
în muncă. Alegem din ca
drul vast al acestui capi
tol, un singur aspect : pre
zența la muncă.

— Am luat in acest sens 
o serie de măsuri. .Am fo
losit forme și metode spe
cifice muncii noastre. Fie
care secretar s-a deplasat 
în organizațiile de 
în întreprinderi. Ca 
re, pe trimestrul I n-am 
înregistrat decît 
7 000—7 100 ore absenta
te de tineri, ceea ce în ge
neral e bine... — relatea
ză tovarășul ȘERBĂNICĂ 
IONESCU, primul secre
tar.

Lăsînd la o parte nuan
ța exprimării („n-am înre
gistrat decît...“) se impu
ne o necesară corectură. 
Numărul orelor absentate 
nu este de circa 
după cum susține 
rășul prim-secretar. 
mai In cele cinci mari u-

bază 
urma-

circa

7 000. 
tova-
Nu-

nități industriale ale 
șului — Uzina „7. 
sul“, Combinatul de 
luloză și hîrtie, întreprin
derea șantiere construcții 
montaj, Combinatul de 
fibre artificiale și Șantie
rul naval — și numai în 
primele trei luni ale anu
lui, tinerii au lipsit nemo
tivat de la producție 
18 020 ore. E adevărat, se 
poate obiecta : „Da, dar 
numărul acesta este, totuși 
mic față de anul trecut 
cînd săgeata s-a oprit pe 
graficul absențelor la ci
fra 40 000“. Așa este. Nu 
trebuie scăpat din vedere, 
însă faptul că cele 40 000 
ore erau consemnate la 
31 decembrie și nu după 
primul trimestru, ca acum. 
Iată deci cam încotro 
bate acul barometrului... 
indicînd dimensiunile rea
le ale preocupărilor comi
tetului orășenesc U.T.C. 
în această direcție. Așa că 
după cum se vede, „în 
general", nu se stă bine 
de loc.

Să ne oprim acum

ora- 
„Progre- 

ce-

Să ne oprim acum și 
asupra acelor forme |i

Pe tarlalele cooperativei agri
cole Smeeni se desfășoară din 
plin al doilea prășit meca

nizat

metode pe care le-a folo
sit comitetul orășenesc 
pentru rezolvarea unei a- 
tari situații. Am reținut, 
din discuțiile cu secreta
rii comitetelor U.T.C. din 
cîteva mari întreprinderi, 
ca cea mai eficientă for
mă — dezbaterea la locul 
de muncă. Un singur 
exemplu, de la Uzina „Pro
gresul", 
avînd o 
periență în 
vință. L-am 
tovarășul 
secretarul 
U.T.C. al 
tivist salariat 
lui orășenesc 
ne redea cîteva 
de la una din aceste dez
bateri apreciată de dînsul 
ca eficientă.

— îmi amintesc de una 
ținută prin aprilie la 
secția oțelărie. Era vor
ba de un utecist care o- 
bișnuia să absenteze.
- Și?
— A fost criticat; și-a 

luat angajamentul...
— Cum se numește tî- 

nărul ?

recomandată ca 
mai bogata ex- 

această pri- 
rugat pe 

Vasile Callu, 
comitetului 

uzinei (ac- 
al comitetu- 
U.T.C.) să 

aspecte

— Nu-i rețin
L-am invitat ; 

relateze despre 
dezbatere de care s-a o- 
cupat dînsul:

— Da, m-ani ocupat 
personal de un tînăr care 
absenta ; nu lucra nici 
bine. A fost pus în discu
ție pentru absențe... Am 
chemat și părinții. Tot nu 
s-a îndreptat. L-am aju
tat să se transfere în altă 
secție...

Finalul : tânărului i s-a 
desfăcut contractul de 
muncă (desigur, pe bună 
dreptate). Acesta a 
efectul dezbaterii, al 
tervenției competente 
..personale“ a secretaru
lui comitetului U.T.C. 
Curios, nici acestui tînăr, 
deși s-a ocupat personal 
de el, tovarășul secretar 
nu-i reține numele. In 
general, i l-o fi știut vreo
dată ?

De la începutul anului

numele... 
atunci, să 

: o altă

ION ANDREIȚĂ

(Continuare In 
pag. a Ill-a)

Alexandru Stranszki urma să 
termine, peste puțin timp liceul. 
I-am intilnit pe cițiva dintre co
legii lui. Au un aer de oameni 
maturi, din gesturile lor a dis
părut stinghereala elevului stă- 
pînit de emoția provocată de o 
lecție neinvățată, de o mică ștren- 
gărie care, dc obicei, aduce cu 
sine mustrarea profesorului. Pri- 
vindu-i, îți spui : „sint oameni 
mari“. Au lepădat uniforma. Bă
ieții au îmbrăcat costumele de 
duminică, iar fetele au trecut la 
pantofi cu toc cui, iși permit 
chiar cițiva stropi de parfum. 
“Zâmbetele lor sînt sincere și stră
lucitoare.

A te bucura de zilele trecute 
înseamnă sa trăiești de două ori, 
iși amintesc ei versurile unui poet 
latin ; simplu și dens, fără ara
bescurile la care au renunțat o 
dată cu uniforma. Remarci ime
diat că e vorba de energii ce 
cor bate, în curind. hotărât la 
porțile viitorului care, deocam
dată, înseamnă facultăți, școli 
tehnice.

Un ultim apel înaintea acestui 
act. Din clasa a Xl-a D a Li
ceului „Nicolae Bălcescu“, A- 
lexandru Stranszki, un elev ad
mirat pentru inteligență și ca
pacitate, lipsește.

Pentiti el, schimbarea unifor
mei cu un costum, un adevărat 
act de maturitate, a avut loc 
prea devreme și altcumva decât

A-

la
a

colegi, locul uniformei de elev ■ 
fost luat de una vărgată. în 

fața lui a apărut o barieră, ba
riera propriilor fapte.

Cum s-a rătăcit, cum a scă
pat gravitației unei vieți certe, 
cum s-a ivit golul în care a că
zut ? Iată faptele.

★
Incepind din toamna anului 

1965, in jurul străzii Pata din 
Cluj, au avut loc mai multe spar
geri la cîteva magazine alimen
tare. Sistemul era același, urmele 
unor pantofi nr. 39—10 au fost 
găsite peste tot. Spargerile încep 
să se țină lanț. De la una pe lună 
se ajunsese la două și chiar patru 
intr-o noapte. Treisprezece spar
geri, patru tentative și autorul 
era încă necunoscut.

La mijlocul lunii februarie a 
acestui an, la miliția orașului 
Cluj s-a primit un telefon. Un 
hoț fusese prins într-un maga
zin. Cițiva locuitori din jur au 
observat, noaptea tîrziu, că be
cul clin fața alimentarei era stins, 
înăuntru s-a observat o lumină 
palidă. Lovind pe cei doi-trei

D. I’ACL RARII 
căpitan de miliție 

IOAN RUSU 
corespondentul 

..Scântei tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

lor, , t
ri rea de către ei a creșterii aces 
torà, constituie tot atîtea mijloa 
ce de a le trezi interesul unei cu 
noașteri mai intime a realității ș 
de intervenție activă, creatoare 
munca desfășurată de școlar 
fiind plăcută și utilă, în acela« 
timp, in mod asemănător se poa 
te proceda și în creșterea păsa 
rilor și a animalelor mici.

Invățămîntul profesional « 
al liceelor agricole a deveni 
rezervorul principal de cadre c 
o bună calificare medie agricoli 
In aceste forme de școlarizări 
e nevoie însă să se acționeze c 
cum și mai în profunzime î 
ceea ce privește pregătirea prai 
tică a elevului. In această ord 
ne de idei, credem că dezvolți 
rea bazei materiale a pregătii 
practice a eleviloi constituie 
latură principală a probleme 
De asemenea, este necesar să i 
urmărească mai atent activâlati 
pe care elevii o desfășoară în . 
numite laboratoare (fizică, ch 
mie etc.) sau în ateliere, aceas 
formă de activitate puțind 
deosebit de eficientă, atît pe 
tru înțelegerea aspectelor teorel 
ce ale problemelor, cît și în de 
voltarea personalității elevili

O mai hună legătură intre i 
vățămîntul pieuniversitar și c 
universitar, se poate realiza

& sfera disciplinelor de cultură g 
nerală (matematică, fizică, cl 
mie, biologie etc.), procesul 
abstractizare și generalizare I 
cîndu-se în așa fel îneît bacala 
reatul devenit student să fie d( 
inițiat în metoda de primi 
prelucrare și asimilare a cum 
tințelor pe care el o va întî 
în anii de studenție.

Cooptala, cel puțin pen\ 
manualele ultimelor clase de 
ceti, a unor cadre università 
în colectivele de profesori ct 
întocmesc aceste manuale, 
ușura drumul pe care foștii el 
trebuie să-l parcurgă după 
devin studenți.

UNIVE
Șt

b) PREGĂTIREA 
SITARĂ. După cum este 
profilul specialistului este del 
minat de necesitățile producț 
iar condițiile concrete de mui 
ale specialiștilor agricoli dif 
foarte mult de la o regiune 
alta a țării, de la o ramură 
alta a agriculturii. In actuala

(Continuare in pag. a Il-a

Un lot de construcții meti 
lice la Uzinele „23 AugUS] 

care urmează să ia drum'

Galaților

Foto : V. COLONE LU
(Continuare in pag. a V-a/



ARTICOLE# ROMAN FOILETON

TINERETUL
SI

FILOZOFIA de 
Petru Pânzaru

Nu e de demonstrat că viito
rul oricărei discipline a spiritu
lui într-o țară sau alta, e con
diționat de grija și atenția acor
dată formării și afirmării tinere
lor capacități, de încurajarea lor 
ae toate căile. Esențială și pentru 
lezvoltarca actuală și de per- 
ipectivâ a filozofiei în țara noas- 
râ este, de aceea, raportarea fi- 
Dzoiiei la tineret și a tineretului 
î filozofic. Două aspecte rețin a- 
enția cind încercăm această ra- 
•ortare necesară. Unul c acela al 
cocsului Altul e cel al couln- 
uției. Cîteva gînduri despre fie- 
arc.

Aspectul accesului tînărului 
a cetatea sau grădina filozofiei 
p pune, parțial. >n termenii unei 
robleme. O pregătire culturală 
enerală și alta mai specială sînt 
idispensabile. Dacă pregătirea 
eneral-cul turelă este asigurată, 
> lot mai mare și temeinică 
lăsură. în clasele superioare de 
ceu, pregătirea mai specială 
îlerâ de lacune ce se impun 
rabnic remediate. E vorba aici 
s nevoia de a generaliza pre- 
irea și însușirea logicii clasice, 

elementelor de logică mate- 
atică și a unei prime traversări 
■in istoria filozofiei. O veche 
îndelungată tradiție pozitivă a 

olii românești a validat aceste 
scipline care, însușite de tineri 
zestrați. adîncite ulterior prin 
adii universitare specializate 
țară și străinătate au dat po- 

ulitate acestora să devină cti- 
ri ai științelor, literelor, filo- 
fiei. sociologiei și culturii ro- 
knești. Elementele de filozofie 
sociologie pe care tinerii le 

imesc astăzi în liceu sînt insu- 
ient fundate pe cunoștințe de 
lică și istoria filozofiei, pentru 
ele sâ se transforme în 

uroente absolut obligatorii 
cărei munci intelectuale, 
țrarea log.cii (logicilor) 
jriei marxiste a filozofiei 

obiectele de studiu liceal
•a incalculabile efecte pozitive 

perspectivă, fortificînd și 
nulînd gindirea pasionată, dar 
uroasă și sobră, a tinerilor ce 
Itează înălțimile cunoașterii 
nțifice și filozofice.
’entru acei tineri care ma- 
estă un interes deosebit față 

disciplinele filozofice și 
;igur nu numai pentru ei, de 
neprețuit folos ar fi un dic- 

nar filozofic original, (cu- 
nzînd termenii de specialitate, 
acterizarea obiectivă a repre- 
itanților și curentelor filozo- 

universale și naționale), o 
ologie de texte filozofice pen- 
nespecialiști. o scurtă istorie 

ilozofiei românești, o colecție 
lițiere filozofică“ cuprinzînd 
ți mici, originale și traduse, 
ise accesibil privind obiectul 
ramurile filozofiei, istoria ei, 
blemele ei de bază, funcția 
«ocial-culturală. curentele fi- 
ofice contemporane etc. 
Lipectul contribuției e, măr- 
isesc, mult mai delicat. Dai 
descurajator. Dimpotrivă. Gă- 
: că în ultimii ani recolta 
lănată de tînăra generație de 
mfi depășește promițătorul, 
d demnă de toată atenția și 

ales de un comentariu mai 
(E destul de frecvent și 

sc fenomenul comentariului 
•ecenzĂrii lucrărilor filozofilor 
tri cunoscuți de către cei din

generația tînără sau mijlocie, 
dar este rar, pînă la absență, 
fenomenul invers).

Mi se pare semnificativ că, 
dacă nu mă înșel, cele mai multe 
din monografiile care reconsi
deră critic valorile trecutului 
nostru filozofic și sociologic sini 
semnale de linen cercetători. Nu 
mai puțin semnificativă este 
noua colecție .Biblioteca de 
filozofie și sociologie" scoasă de 
sub teascurile Editurii politice 
care, începută prin lucrarea 
acad. C. I. Gulian „Problema
tic-a omului" e susținută do tinere 
cadre Ovidiu Radina. Ion Pas- 
cădi. Gh. Enescu, Mihu Achim, 
și mulți alții. Adăugați semnă
turile tinerilor cercetători (alături 
dc acelea ale consacraților) pe 
studii publicate în culegeri, pe 
comunicări științifice și articole 
și veți putea conchide optimist 
că făclia filozofiei românești are 
cine s-o poarte mai departe.

Concluzia nu îndemnă însă la 
contemplare și pasivitate. Pentru 
numeroase motive se cer pu
ternic și energic încurajate mlă- 
dițelc creației originale pe tărâ
mul filozofiei aparținînd tinerei 
generații formate la școala 
și universitatea marxistă, la 
școala vieții și construcției so
cialiste. Cu atit mai mult cu cît 
adesea nu e vorba numai de

de semnele unor con- 
mai mature. în ma- 

cercetfttori 
cu-

mlădițe, ci 
tribut)) tot 
joritatea loi tinerii 
sau eseiști posedă temeinice 
noștințe. sini sctoși de cunoaștere
și mai Rdîncitft. de informare 
exhaustivă. In cele mai multe 
cazuri ei sini modești dai în
drăzneți. dornici sâ-șl aducă o 
părticică do contribuție reală, 
personală la progiesul cunoaște
rii filozofice marxiste origi
nale, la ridicarea pe o treaptă 
nouă a bogateloi tradiții româ
nești din acest domeniu. Dar 
foitele loi sini risipite, legătura 
dintre ei sporadică și ineficien
tă. Unii bal, nu fără reținere și 
timiditate, la porțile puținelor 
noastre edituri (accesibile practic, 
doai două, exclusiv în Capitală 1), 
la ușa unicei ..Reviste de filozo
fie" ce apare la noi sub auspicii 
academice. Ei își încearcă forțele 
la rare sesiuni științifice ale ca
drelor didactice, dacă se nu
mără cumva printre ele. în afara 
lor se află, desigur, mulți alții, 
ce își cheltuiesc încă forțele 
principale în alte sectoare de 
activitate decît cele ale cercetării 
și creației proprii. între toți 
aceștia — aduc eu „argumentul" 
suprem în favoarea tinerei gene
rații de filozofi — se află în 
germene un Conta, un Xenopol 
al secolului XX socialist, care va

pune o mult așteptată virgulă 
după punctul pus de acad. Alb. 
Joja în cunoscuta schiță a filozo
fiei românești de la origini pînă 
azi (vezi Steaua nr. 9/1965).

E drept că, pînă una alta, 
tinerii cc s-au dedicat prin 
vocație și pregătire, filozofiei 
așteaptă încă mai numeroase și 
mai genei oase călătorii de studii, 
o aprovizionare mai operativă și 
mai bogată cu literatura de spe
cialitate. o participare... mai 
directă la congresele internațio
nale și la dezbaterile naționale 
(nefestive) și locale operative, 
care întîrzie dc atîta vreme să 
se organizeze, inclusiv din lipsa 
dc inițiativă și insistență a tine
rilor.

Pînă una alta, tinerii filozofi 
de la noi mai au motive se
rioase să invidieze breasla scri
itoricească tînăra care își
încearcă glasul în atîtea cena
cluri, își publică încercările în 
atît de numeroasele reviste li
terare și de cultură, au reviste și 
o colecție proprie („Luceafărul") 
bucurîndu-se de o atenție care 
merge uneori pînă la alintare. 
La așa ceva filozofii noștri 
tineri nu rîvnesc. Sînt însă în 
drept să rîvnească la o arenă 
publicistică mai largă, inclusiv 
sub chipul unei noi reviste de 
filozofie, care, programatic, să-și 
propună cultivarea și încurajarea 
tinerelor talente, schimbul larg ® 
și sincer de opinii, informarea 
sistematică, la zi, în specialitate.

Pe lingă mult optimism, entu
ziasm și pasiune, trebuie și 
puțină organizare.

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
ii^'?-^ar *e?’ Un t’năr zvelt, brunet, la braț cu o femeie
blondă, mai în etate decît dînsul, plinuță la trup, îmbrăcată în
tr-o rochie ușoară, decoltată. Rîdea zgomotos, ținîndu-l pe bărbat 
de braț. Cei doi se îndreptară spre hotel. Frunză se luă după ei. 
Eu rămăsei locului. Mi-era teamă ca nu cumva să-l slringheresc 
pe Frunză.

În vremea asta, pe lingă mine treceau într-o veselie nesfîrșită 
vilegiatunști de pretutindeni, din țară ți de peste hotare. Mă 
uitam invidios după dfnșii, întrebîndu-mâ cîți din ei știau oare 
că, la ora aceea doi ofițeri de securitate sc munceau să lămu
rească misterul unui asasinat, se munceau să găsească „un ac în- 
tr-un car cu fin" ?

Zece minute mai tîrziu, mă pomenii cu Frunză lîngă mine.
— Unde ai dispărut, dom-le ?
— Sus, în cameră, să-mi fac un duș.
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Popas turistic în Cheile Dîmbovicioarei
Foto: ION MARCOVICl
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BACȘIȘUL ÎN CONFLICT CU

de practică
nu se mai facă în acest

na 
Ia

nu

Se înțelege, în ultima vre
me din ce in ce mai bine, ce 
rol are buna organizare a in
struirii practice la locul de 
muncă a viitorilor lucrători. 
Ca atare, atunci cind vin 
intr-un colectiv, elevii școli
lor profesionale sint primiți 
cu grijă, repartizați pe lingă 
oamenii cei mai calificați, mai 
conștiincioși, îndrumați 
competență.

Organizațiile comerciale 
fac, firește, excepție de 
această regulă. Că nici aici
s-a ajuns, peste tot, la o ast
fel de concluzie, este o altă 
latură a problemei. Din acest 
motiv în școlile profesionâle 
comerciale s-au luat, in ulti
ma vreme, măsuri, s-au ex
perimentat tot felul de siste
me și modalități în scopul 
unei mai bune organizări a 
practicii, organizare care vi
zează în chip deosebit spo
rirea eficientei acesteia. Din
tre toate, sistemul după care 
practica trebuie să se desfă
șoare comasat, continuu, ni se 
pare a fi întrunit cele mai 
multe sufragii.

La vremea respectivă ideea 
a fost bine primită, îmbrățișa
tă chiar cu căldură de școli 
și organizații comerciale.

Dar acum ? Unii maiștri in
structori și, pe alocuri, cadre 
de conducere ale școlilor co
merciale au cerut la o consfă
tuire recentă organizată la 
Constanța, ca practica elevilor

Să 
mod.

— Nu este cazul — se spu
nea aici — să mai menținem 
acest sistem de organizare a 
practicii (F1ȘLER SABINA — 
Bacău).

— Elevii noștri, aînd se 
întorc din perioada de prac
tică comasată, vin altfel decît 
i-am trimis, cu puține lucruri 
bune cîștigate. (OLARU CA- 
T1ȚA — Arad).

Chiar referatul principal, 
prezentat de directorul Grupu
lui școlar comercial ~ 
cuprinde, in esență, 
pagină două idei 
„practica comasată 
dar la ea trebuie 
nunțe acum“.

Care este explicația 
paradoxale aprecieri ? în rea
litate, practica comasată se 
izbește de o serie de .practici“ 
reprobabile ce mai dăinuiesc 
în unele locuri, de zidul unei 
mentalități după care ospăta
rul nu e ospătar, dacă nu ob
ține și niște „fonduri supli
mentare" — pe numele lor 
adevărat bacșiș — de la omul 
pe care îl servește. Acesta ar

Constanța, 
pe aceeași 
extreme :
e 

să
bună, 

se re

acestei

fi un motiv, mai sînt și altele, 
toate însă însemnînd același 
lucru : nu e bun acest fel de 
practică pentru că in unele 
locuri elevilor li se găsește de 
lucru orice, numai să învețe 
meserie nu.

La T.A.P.L. — Piatra Neamț, 
de pildă, elevii de la o școală 
profesională, veniți, chipurile, 
in „practică" au fost 
buni pentru funcția 
paznic. Intr-un alt loc, 
elevi nu sînt lăsați să 
direct (notați • pe i 
practicii) in legătură cu clien- 
ții, să-i servească, să capete 
indemînarea 
siei. De ce ? Simplu.
că elevul nu știe, n-a învățat 
la școală că marfa trebuie 
trintită pe cintar ' Sînt și ca
zuri — cum spuneam — cind 
vinzătorul procedează 
fel pentru că fi este evi
dent, teamă să nu-și mic
șoreze „cuantumul" provenit 
din bacșiș, mentalitate de 
care intr-adevăr elevii trebuie 
feriți ca de foc. Iată poziția 
responsabilului de la Cazinoul 
din Constanța : dînsul refuză 
să repartizeze mese spre a fi

găsiți 
de... 

, cîțiva 
i intre 
timpul

necesară profe-
Pentru

ast-

deservite de elevi, viitorii 
ospătari pentru că „nu iese 
ciubucul ospătarilor vechi, și 
ca urmare aceștia pleacă in 
altă parte.

Iată de ce sistemul de prac
tică comasată, nu este, pentru 
unii, convenabil. Dar a-l de
clara nepotrivit, din motive 
cum sint acelea de mai sus, 
este a recunoaște și a accepta 
faptul că mai sint ospătari 
care nu concep să nu pri
mească bacșiș, care privesc 
pe elevi drept veritabili concu- 
renți la buzunarul clientului.

Nu putem de aceea decît să 
fim de acord cu concluziile 
consfătuirii care au arătat că 
în fond, nici nu s-a experimen
tat in condiții bune noul 
sistem și, ca atare, nu sint 
temeiuri care să ceară înlo
cuirea lui. Sint, in schimb, 
temeiuri să fie întărită munca 
de educație a lucrătorilor din 
comerț.

Consfătuirea amintită a re
levat, printre altele, și necesi
tatea ca Direcția de personal 
și învățămînt din Ministerul 
Comerțului Interior și condu
cătorii de școli să privească cu 
mai multă răspundere modul 
în care se organizează prac
tica, felul în care sint folosiți 
elevii școlilor profesionale în 
această perioadă. Nu sint rare 
cazurile cind instrucțiunile 
asupra modului în care trebuie 
să se desfășoare practica după 
acest sistem sînt pur și sim
plu uitate sau pierdute de 
responsabilii de magazine. Jn

— L-ai văzut pe tînărul acela, știi cine e ? mă întreba el re
pede. Fratele domnișoarei Cornelia — Trandafir Busuioceanu...

— Și dumneaei ? întrebai eu.
— O străină... petrece cu junele Busuioceanu căruia îi plac 

grozav banii femeii.
Frunză mă luă de braț și mă trase mai aproape de intrarea 

hotelului, în dreptul unei frizerii.
— Trebuie să se întoarcă...
— Dar unde e domnișoara Cornelia ?.., Nu cumva ți-a scăpat ? 

mă arătai eu îngrijorat.
— A, da, uitasem că n-ai de unde să știi... Faptul s-a consu

mat în timp ce-ți făceai dușul, rise el parcă dojenitor. Domni
șoara Cornelia a intiat în bar. Știa, se vede, că fratele ei e acolo. 
I-a făcut semn să vină la dînsa... Au discutat lîngă garderobă, în 
șoaptă, dar agitat. N-am auzit nimic. Cornelia a izbucnit în plîns. 
EI a izgonit-o... Cînd a ieșit, Lucian s-a luat după dînsa, iar eu 
am rămas aici. Cred că trebuie să apară...

— Și uode-j Trandafir ?
— A urcat împreună, cu blonda în camera ei...
Ne plimbarăm un timp prin fața-hotelului, fitmînd țigară după 

țigară. Frunză se uita șmecherește după femeile drăguțe, dîndu-mi 
mereu cîte un cot. Buna lui dispoziție, dar mai ales absența lui 
Lucian, mă întristau.

— Crezi. îl întrebai eu pe nepusă masă, că o să-1 găsiți ?
Frunză mă fixă nedumerit :
— Pe cine ?
— Pe asasin...
Frunză izbucni într-un hohot nestăvilit de rfs. Cînd se potoli, 

îmi răspunse :
— Sigur că o să-l găsim... Mîine, cel mai tirziu, va fi în mîi- 

nile noastre...
— De unde știi ?
— La întrebarea asta numai Lucian poate să-ți răspundă, mă 

lămuri iscodindu-mă și el, pentru întâia oară, cu un surîs ironic.
Mercedes-ui reveni după un ceas. Lucian sări din -el și veni iute 

spre noi. Era transpirat și, parcă, puțin aferat
— Mi-e sete, fură primele lui cuvinte.

ra48-
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TREPTELE SPECIALIZĂRII
această privință un mare 
rol revine șefilor de unități 
ale căror atribuții, privind 
pregătirea elevilor trebuie să 
meargă pină la răspunderea 
materială. Controlului organi
zat de organele de speciali-

— Să bem o bere, propusei, fiind sigur să, în jurul unei mese, 
voi putea să am, în sfirșit, un schimb ae păreri cu Lucian.

— N-am timp de bere, hotărî Lucian, ci de o... limonadă.
în drum spre un chioșc de răcoritoare, Frunză îl puse pe că

pitan la curent cu cele petrecute în bar.
— Acum e sus... petrece.,.
— Trebuie să acționăm rapid, rosti Lucian.
— Adică? ceru lămuriri Frunză.
Lucian tăcu. Frunză nu stărui, ca și cum nici ri-ir fi pus 

întrebarea. Iar eu eiam intragat că Frunză nu dorea să afle de la 
Lucian cum s-a încheiat urmărirea domnișoarei" Busuiocearitu

— Cum te simți ? mă întrebă Lucian pe neașteptate.
Nu, nu glumea. Aștepta răspunsul meu cu o expresie de îngri

jorare pe chip.
— Bine. De oe întrebi ?
— O să avem de lucru la noapte... Poate toată noaptea... Ce 

crezi, o să ții ?
— Să încerc...
Era trist ; ceva, încă nemărturisit, îl răscolea adînc. îi simțeam 

indispoziția, i-o simțeam în mișcăide mai puțin sigure decît îna
inte, în vorbă, în expresia cenușie a feței. Făcurăm cale întoarsă 
spre hotel.

— Zici că funcționarul de la recepție îl cunoaște pe Trandafir 
Busuioceanu ? — întrebă căpitanul

— Ca pe un c«l breaz, răspunse Frunză. Loouiește la hotel. 
De mai bine de o lună, a închiriat o cameră la etajul patru.» 471. 
Nu duce lipsă de bani. Trandafii ăsta știe franceza, rupe ger
mana. Se angajează ca ghid la turiștii particulari...

Ne oprirăm la cîțiva pași de hotel. Lucian se uita în gol, gîn- 
ditor, freeîndu-și barba Ezita în a lua o hotărâre. Nu avea, pe
semne, toate datele la îndemînă sau poate că toată afacerea îi 
cerea acum o prudență excesivă. în cele din urmă, i se adresă 
lui F runză :

— îi ceri recepționerului să-l cheme la telefon... să găsească 
un motiv să-l scoată din cameră...

— Ce motiv ?
— Nu știu, se răsti Lucian dintr-o dată. Dar imediat adăugă : 

Iartă-mă, te log... vezi și tu.
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(Urmare din pag. I)

, cele trei profile existente 
nvățămîntu! superior agricol, 
nume : inginer agronom, in- 
r horticultor și medic veteri- 
sint corespunzătoare.
intinua dezvoltare a bazei 
ico-materiale a agriculturii 
viitorii ani, indică încă de 

cum preocuparea de a orga- 
din timp pregătirea specia- 

yr anilor 19M, cu atit mai 
cu cît această pregătire 

jortă o pregătire prealabila 
iv îndelungată de 4—6 ani. 
rice caz. discutarea încă de 
cum a arestoi probleme nu 
» pare prematură, cu atit 
mult cu cit asigurarea unei 
lective mai largi constituie 
eocupnre pe plan inlerna- 
l care se manifestă și in or
ie specializate ale O.N.U.- 
um ai fi de exemplu F A O. 

■u sectorul preocupărilor 
re.
bunătățirile ce se pot aduce 
irilor de învâțămînt și pro- 
elor, trebuie să aibă in ve- 
o reașezare mai potrivită a 

alinelor și a numărului de 
jfectat acestora, a succesi- 
pcdagogice a materiilor, a 
tării unor capitole de curs 
iile cerințe ale științei, teh- 
și practicii agricole. Avem 

zdere o eventuală reducere 
mărului de ore în așa fel în- 
tudenții să aibă moi mult 
disponibil pentru studiu in- 
ual, pentru activitatea in 
iile științifice studențești, 
u elaborarea de proiecte și

lucrări, pentru pregătirea semi- 
noriiloi. Credem că 30 de ore pe 
săptăminâ de program obligato
riu sînt suficiente, in acestea 
fiind cuprinse și cîte două ore 
săptămînale pentru studierea 
limbilor moderne in anii l și II 
de studii.

în ceea ce privește programe
le de cursuri — elementul cel 
mai mobil și adaptabil noilor 
cerințe ale mvrițâmîntului — 
considerăm că mai există încă 
posibilități de armonizare a lor 
în cadrul totalității programelor 
cursuriloi predate la o aceeași 
facultate. Unele cadre didactice 
mai sînt încă tentate sâ conside
re disciplinele pe care le predau 
ca fiind primordiale și renunță 
cu greutate la unele capitole sau 
paragrafe care sint predate, sub 
o formă sau alta, înainte sau 
după aceea. în alt semestru sau 
în alți ani de studii, la alte dis
cipline. Deoarece este uu fapt 
dovedii că mai buna sistemati
zare a ideiloi și expunerea lor 
în cadrul unoi scheme mai sim
ple și mai accesibile studenților 
— fără ca prin aceasta să se 
coboare nivelul de predare — 
permite să se facă economie de 
ore, considerăm că păstrarea ți
nui număr sporit de ore pe con
siderente tradiționale sau de 
„importanță majoră“ a discipli
nei nu constituie soluții de re
zolvare judicioasă a problemei.

Organizarea și desfășurarea 
practicii studenților este însă 
susceptibilă de îmbunătățire sub 
trei aspecte și anume :

— rețeaua unităților produc-

tive puse la dispoziția institute
lor agronomice de către Consi
liul Superior al Agriculturii ar 
trebui revăzută, finind seama de 
reprofilarea uno> ferme și între
prinderi agricole de stat, astfel 
incit studenții să poală cunoaște 
cele mai puternice unități de a- 
cest lei ;

— convențiile de practică care 
se încheie între unitățile produc
tive și instituțiile agronomice să 
fie încheiate pe o durată mai 
mare de timp, pe 5—10 ani, 
pentru a se asigura acel factor 
de permanență care reduce 
timpii morți legați de perfecta
rea unor formalități organizato
rice (cazare, hrană, repartizare 
pe lucrări etc.) care consumă în 
mod nejustificat din timpul a- 
fectat pentru practica studenți
lor ,

— mai buna îndrumare șt 
controlare a activității desfășura
te de studenți în timpul prac
ticii atît din partea cadrelor teh
nice ale unităților, cît și din par
tea cadrelor didactice ale insti
tutelor. Studenților. în special 
celor din ultimii ani de studii, 
trebuie să li se încredințeze cu 
mai mult curaj lucrări din cele 
mai importante.

în timp ce activitatea obliga
torie a studenților este controla
tă prin lucrări, colocvii, exame
ne, fapt ce determină un anu
mit ritm și o anumită disciplină 
în însușirea cunoștințelor, în ac
tivitatea desfășurată în cadrul 
cercuriloi științifice studențești. 
Studenții exercită un autocontrol 
care de fapt îi determină sâ ducă

o activitate neîngrădită de auto
ritatea cadrelor didactice. Și din 
acest motiv considerăm că cercu
rile științifice constituie pentru 
studenți o bună școală dc disci
plinare a voinței, ambiției, pu
terii de muncă iar mărirea nu
mărului cercurilor științifice și 
atragerea in acestea a cît mai 
multor studenți constituie un 
factor pozitiv și deosebit de util 
în învățămîntul superior agricol.

c) PREGĂTIREA POSTUNI
VERSITARA. Profilele relativ 
largi ale facultăților cu caracter 
agronomic și durata cursuriloi nu 
permit o specializare îngustă 
încă de pe timpul studiilor uni
versitare, iai crearea unoi grupe 
de specializare în ultimele două- 
patru semestre credem că nui 
este absolut necesară, cel puțin 
în actuala etapă de dezvoltare 
a învățăniîntului nostru agricol.

Cerințele actuale ale produc
ției, ale sectorului de cercetare 
și al învățăniîntului, pentru ca
dre de strictă specializare pot fi 
satisfăcute prin actualul sistem 
de organizate a doctoratului, 
care, pentru specialitățile defici
tare, poate fi extins mărind nu
mărul conducătorilor.

In cazuri deosebite, cum ar fi, 
de exemplu, specializarea în cul
turi irigate, în protecția plante
lor. în selecția animalelor, în ali
mentația rațională a animalelor 
etc., se pot organiza cursuri 
scurte de 3—6 luni, pe probleme 
de specific la care să participe 
specialiști, care, deși lucrează în 
producție în problemele respec

tive. au nevoie de o specializare 
în plus. Cursanții respectivi ar 
trebui să fie selecționați de de
partamentele interesate — Con
siliul Superior al Agriculturii, 
Ministerul Industriei Mimentare 
etc. — cărora le va reveni și ini
țiativa propunerii specialităților 
pe care le consideră necesare. 
Aceste cursuri pot fi organizate 
pe lingă institutele de invăță- 
mint superior agricol care sînt 
cela mai corespunzătoare — ca 
personal și dotare — pentru asi
gurarea pregătirii specialiștilor 
respectivi.

Nu trebuie, dc asemenea, sub
apreciate și posibilitățile ce le o- 
feră stagiile scurte de perfecțio
nare pe care cadrele tinere le 
pot efectua peste hotare în labo
ratoare și in întreprinderi specia
lizate și cu o reputație consa
crată.

tate ale Ministerului Comerțu
lui Interior, de conducătorii 
organizațiilor comerciale re
gionale — s-a subliniat în 
consfătuire — pe orice linie 
s-ar efectua acesta, n-ar tre
bui să-i scape din vedere 
grija pentru felul în care 
se desfășoară practica vii
torilor lucrători» din co
merț. Este cu atit mai impor
tant să se procedeze in acest 
mod cu cit in practica coma
sată, personalul școlilor singur 
nu poate cuprinde numărul 
mare de elevi și centre (ade
sea in alte localități decît 
sediul școlii) la care sint 
trimiși elevii în practică.

I. BODEA

Concursul „Juniorkaffîera M. F. 67“
(Urmare din pag. I) 

relatarea a ceea ce reprezin
tă (in cazul cind unele din 
aceste date lipsesc va rezulta 
neincluderea fotografiei în 
concurs). Indiferent dacă vor 
fi premiate sau nu fotogra
fiile nu vor fi înapoiate.

Cele mai bune fotografii 
vor fi publicate în „Mlada 
Fronta“ iar autorii lor vor 
primi premii. „Mlada Fronta“ 
oferă 10 premii în aparate 
de fotografiat și materiale 
fotografice. Concursul va 
dura un an de la data anun

țării. Premiații se vor în- 
tilni la o reuniune a celor 
mai buni fotoamatori care 
va fi organizată Ia Praga de 
redacția „Mlada Fronta“.

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

Am intrat în hotel. Frunză s-a îndreptat spre biiouil de.recep
ție, iai noi ne-ani așezat în fotoliile din hol, pîțidințl.'seara: ți 
ascensorul Aveam mîncărime la limbă, dar mă stăpineam. Ardeam 
de curiozitate să aflu cum decursese ultima discuție cu Cornelia 
Busuioceanu.

Frunză se înapoie după cîteva minute. I se citea pe chip satis
facția de a ti găsit o momeală pentiu a-l scoatș pe Trandafii 
Busuioceanu din camera femeii. îl auzii cînd raportă căpitanului

— O să coboare imediat... L-am rugat pc recepționer să-i tele
foneze și să-i ceară să cohoare. că îl așteaptă cineva la poartă cu 
un plic cu bani. Banii, rîse locotenentul-major. eterna momeală...

îmi închipuiam că raportul lui Frunză îl va scoate pe Lucian din 
inexplicabila sa indispoziție sau îl va determina să aprecieze, în
tr-un fel sau altul, ingeniozitatea funcționarului ’ de la recepție. 
Dar mă înșelai. îl auzii doar spunînd din vîrful buzelor:

— Ti aduci sus, la mine în cameră.
— ’Nțeles I
Frunză se depărta de noi. Puțin mai tîrziu, Trandafir Busuio

ceanu ieși din ascensor și se îndreptă spre biroul de recepție al 
hotelului. Haina și-o lăsase sus, în cameră • cămașa albă de nylon 
îi contura bicepșii puternici. Se adresă funcționarului, rîzînd fleg
matic. Interveni însă Frunză ; rîsul îi îngheță pe buze.

Lucian se ridică. Ne îndreptarăm în tăcere spje lift. Intrarăm 
în el toți patru. Trandafii Busuioceanu se uita deznădăjduit la noi. 
Cămașa sa degaja un parfum fin. de femeie. îl privii atent . eră un 
tînăr frumos, cu o expresie îndărătnică pe ohip. Sub ochi i se 
întindeau două cearcăne.

Abia cînd ieșirăm din lift, își dădu seama că nu eram străini 
de Frunză. Lucian deschise ușa camerei și-l pofti pe tînăr *- intre. 
Apoi, îi arătă un scaun. Trandafir Busuioceanu refuză să se așeze.

— Nu înțeleg ce vreți de la mine, se plînse el iscodindu^ne pe
rînd. Nu știa cine dintre noi era șeful și la întrebările cui urma 
să răspundă. „

— Șezi, zise Lucian, arătîndu-i scaunul. Apăsă un ventilator 
și zăpușala din încăpere prinse a se risipi^,

(Vrmart in numărul de mîine)
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AGENDĂ
OMENIE ?

700 ANI
De la
PRIME ATESTARE 
documentară a
MEDIAȘULUI
(3 iunie 1267 - 3 iunie 1967)

La j iunie J.°6" 
Mediașul — orașul 
din mijlocul Dariei, 
cum l-au numit ro
manii — ist sărbă
torește șapte secole 
de existentă Cel 
mai vechi document 
— data 3 iunie 12fo 
scris in limba lati
nă — se afla pe la 
/ÄP5 în arhivele oe- 
nerale ale orașului 
München. După a- 
ccst izvor. Mediașul 
apare ca o simplă 
..moșie“, ca apoi, 
intr-un alt docu
ment din 1 283 al 
episcopului Petru al 
Transilvaniei să fie 
numit sat — Villa 
Medjes. Dacă Me
diașul era un sat 
mai marc in secolul 
al XI11-lea, în 
veacurile următoa
re va cunoaște o dezvoltare deosebită devenind unul din 
fnarile centre meșteșugărești din Transilvania precum, și un 
important centru cultural. In secolul al NlV-lea Mediașul a- 
lunqe la o auto-administrare, adică avea dreptul de a-și alege 
< ficialitâți. iar in fruntea orașului Se afla un sfat. Pe la 1501 
avea un număr de 33 de bresle de meșteșugari.

Mediașul devine un centru cultural important. Prima școală 
a poporului este amintită aici in anul 1586. în secolul al 
XVl-lea este important centru umanist, de unde s-au ridicat 
cei doi poeți de seamă Christian Schesaüs și lacob Piso, 
acesta din urmă fiind prieten cu primul umanist din lume — 
Erasmus din Rotterdam.

Cetatea Mediaș a fost vestită în timpul feudalismului. Ea 
avea 21 de turnuri și 3 porți principale de intrare.

La 73 iulie din fiecare an in piața orașului se ținea un tirg 
vestit, la care veneau negustori din intreg Ardealul și din 
Țările Române.

Al șaptelea secol găsește Mediașul în plină dezvoltare in
dustrială. o adevărată cetate a industriei ușoare, de unde iau 
drumul țării și al lumii nenumărate prodtise.

Aniversarea împlinirii a 700 de ani de la prima mențiune 
documentară despre orașul Mediaș constitue un prilej de 
sărbătoare. care trezește în conștiința maselor muncitoare 
conduse de partid, un înalt îndemn pentru viitoarea înflo
rire a orașului.

GEORGE TOGAN

MIRIFICA
Directorul muzeului de arheologic din 

Constanța. V CAXARACHE. personalitate 
de prestigiu, care datorită priceperii sale, 
n pasiunii și a dinamismului său binecu
noscut. a reușit să facă — in domeniul de 
cercetare a sediilor urme ale vieții ome
nești in Dobrogen. care datează de peste 
100 000 ani — descoperiri 
mi-a fost recent interlocutor, 
•orez nodurile do față.

scnzaționnle, 
căruia îi da

ATLANTIDA
PONTICĂ

I. Grlnevici

Pentru că veneam 
de la Mamaia, unde 
mă puitaseră treburi 
reportericești. vorba 
se leagă despre tre
cutul aeeloi locuri :

— In vechimea 
greco-romann. spune 
directorul muzeului, 
Mamaia nu ora Ma
maia I Imensa fîșic de 
nisip, care pornește 
de la limita de nord 
a continentului tomi- 
lan și duce pînă la 
Capul Midia aproape 
15 kilometri, nu a 
existat în antichitate. 
Fîșia aceasta de ni
sip. pe care se înal
ță splendidele con
strucții moderne și pe 
care se 
soare și în 
talazurilor
menire, era pe atunci 
adîncul unui golf ma
rin. care 
actualul
- Și 

seamnă < 
vidiu...

— Cu toate că 
ponimia ne face

desfată la 
albastrul 

alita o-

; cuprindea și 
lac Siutghiol 
atunci.

că insula

venit

în- 
O-

to
sa

a- 
re-

lu-

Tabăra școlară o in
trat de mulți ani în 
circuitul vieții elevi
lor. In această vacan
ță, 90 de tabere devin 
gazde estivale a peste 
90 000 de elevi, iar 
217 baze turistice in
terregionale. cu o . ca
pacitate de peste 
25 000 de locuri pe 
serie, vor caza, prin 
rotatie, pentru timp 
de 7 zile, 88 000 de 
elevi excursioniști.

Nu ne îndoim că în 
toate aceste locuri de 
vacanță se vor afișa 
vizibil „binețele" tra- 
d'ționale în asemenea 
c căzii. Dar salutul 
„bine a-ți venit, dragi 
elevi /“ rămîne o pu
ră formalitate daci 
nu se sprijină pe pre
gătiri temeinice.

Deci, totul este pre 
gătit ? Iată ce ne 
tpun, în acest sens, 
consemnările unui co
lectiv care, din partea 
comandamentului cen
tral de organizare a 
vacanței, s-a deplasat 
In taberele școlare.

Taberele de la Buș
teni, Stefești, Cozia,

I Păușa, Valea Mare 2, 
Virteju, M ogoșoaia, 
Costinești, Năvodari, 
Săliște 2, Dimbul Mo
rii și altele pot primi 
acum calificativul 
„gata pentru vacanta 
1967 1“ în acesta in
tri nd confortul de lo
cuit, condițiile pentru 
a asigura o hrană con
sistentă pînă la abona
mentele făcute pen
tru diversele ziare și 
reviste solicitate de 
interesul de informa
re a elevilor.

Șt totuși neregulile 
se repetă, prelungesc, 
in unele locuri, nejus- 
tificat de mult, avan
premiera deschiderii 
taberei. în regiuni ca
re concentrează un 
număr mare de tabe
re și baze turistice — 
Ploiești, Brașov, Mu
reș - Autonomă Ma
ghiară, Argeș, Banat 
— comandamentele 
regionale nu au atras 
In pregătirea taberelor 
comandamentele raio
nale și orășenești. Și 
din această cauză au 
sporit rămînerile în 
urmă. Multe lucrări

de reparații — în ta
berele Budila, Brădet, 
Sadu — regiunea Bra
șov — Telega, Gîl- 
ma Moroieni, Suzana 
Cheia — regiunea 
Ploiești — Valea Ma
re 1, Bughea de Jos, 
Stoienești — regiunea 
Argeș și alte tabere 
din alte regiuni — 
sînt rămase în ur
mă. O situație specia
lă prezintă taberele 
care vor funcționa în 
localurile de școală. 
Lucrările de reparații 
și amenajări urmează 
să se efectueze aici 
intr-un timp foarte 
scurt, după termina
rea cursurilor școlare, 
fapt care solicită co
mandamentele să asi
gure din partea între
prinderilor specializa
te numărul de lucră
tori necesari, cu o 
maximă calificare, ca
re să poată realiza în 
termen finisajul tabe
relor. E de neînțeles 
de ce — după atîtea 
semnale critice — în
treprinderile de repa
rații și construcții ca
tegorisesc și acum lu-

crările la taberele șco
lare „de nuna a 
doua", nerespectînd 
termenele de contract, 
executînd lucrări care 
trebuie mereu retușa
te (l.G.O. Teleajen — 
Ploiești, I.R.C. Brașov 
ș.a.).

La capitolul „ane
xele în aer liber" ale 
taberelor deficitul es
te mult mai mare.

Numirea directorilor 
de tabere pe alocuri 
infuzie — stabilirea 
cadrelor medicale în 
majoritatea regiunilor 
a fost uitată. Trebu
ie alese cu grijă căr
țile pentru biblioteci, 
ziarele și revistele, 
taberele trebuie în
zestrate 
mentul sportiv, instru
mentele muzicale, 
contractarea filmelor 
pentru elevi, stabili
rea acordurilor cu for
mații artistice — iată, 
tn sflrșit, cîteva din 
aspectele pe care or
ganizatorii sînt datori 
să le pună la punct.

cu echipa-

LUCREȚIA 
LUSTIG

• CONTINUĂRI
Beneficiar 

și constructor
Severin, pentru că beneficia
rii și constructorii n-au depus 
străduințe să rezolve o serie 
de orobleme semnalate în pe
rioadele anterioare.

Și în decada 10—20 mai a.c. 
s-a constatat că mai sînt ca
zuri de utilaje cu montaj ne
asigurat la timp iar pe unele 
șantiere aprovizionarea cu ma
teriale nu se face ritmic. Nu
mai cîteva exemple : asigura
rea utilajelor cu montaj și fără 
montaj, la Combinatul chimic, 
unitatea veche. Pentru fabrica 
de acetat de vinii monimex 
nu s-au contractat încă de be
neficiar reductorul direct de 
presiune pentru abur de 40 
atmosfere 325 grade si două 
motoare antiex de 125 kW pen
tru pompele 0e ulei, s-au con
tractat cu termene de livrare 
în trimestrul ITI 1967 două 
reactoare, două pompe ulei 
din tară și 6 eazanalizatoare 
din import. La Fabrica de con
fecții Craiova mai sînt neco
mandate. pînă in orezen*. uti
lai? cu montai în valoare de 
1 179 roii lei si fără montai în 
suma de ™i lei. din
linsa de reparații. La Fabrica 
de conserve Caracal o serie de 
ufilaie re trebuiai) montate 
pînă la 31 mai a c.. în valoare 
de 3 fian mii lei nu s-au asi
gurat de beneficiar De motivul 
că unele încă nu sînt asimi
late, iar altele au fost coman

date la Fabrica de ambalaje 
metalice și piese de schimb 
din București cu termene de 
livrare în trimestrele III și IV 
a.c. necorelate deci cu terme
nul de punere în funcțiune al 
fabricii — 30 iunie 1967.

Asigurarea cu materiale a 
șantierelor de către construc
tori și în unele cazuri de că
tre beneficiari nu se face rit
mic și la nivelul cantităților 
necesare, fapt ce produce în
cetinirea lucrului pe șantiere. 
— La Combinatul chimic, be
neficiarul n-a luat măsuri să 
asigure pe șantierul unității 
noi. circa 1 200 tone de con
strucții metalice. Constructorul 
I.S.C.M. nu s-a aprovizionat cu 
350 mii cărămizi. Pe unele 
șan’iere unde lucrările se exe
cută de întreprinderea 6 cons
trucții s-a semnalizat lipsa 
materialelor: la Fabrica de 
zahăr Corabia 72 000 cărămizi, 
și 3 00o mc nisip ce trebuiau 
să fie livrate de T.R.T.L. Cora
bia. și asa mai departe.

Utilajele de construcții, din 
cauza unor lipsuri organizato
rice, sini folosite in multe ca
zuri sub capacitatea lor. Ast
fel, la șantierul pentru devie
rea liniei C.F. Tr. Severin-To- 
plet — constructor T.C. Porțile 
de Fier in perioada 1—15 mai 
a.c, excavatoarele, din cauza 
defecțiunilor și a lipsurilor or
ganizatorice pe <antiere. au lu
crat numai 1 466 de ore față 
de 2 260 ore programate, din 
lipsă de agregate, betonierele 
au produs 275 mc. betoane în 
loc de 320 mr planificate. La 
SHEN Porțile de Fier fabrica 
de betoane nu a atins capaci

credem că ar fi avut 
vreo legătură ca insu
lă cu timpul și per
soana marelui poet, 
n a fost în antichita
tea romană insulă, ci 
se lega ferm de mal, 
de la Palazul Mare. 
Pe fundul Siutghiolu- 
lui există străzi în
tregi din antichitate 
pietruite, fîntîni anti
ce cu ghizduri de 
marmură, apeducte 
romane și atîtea alte 
monumente, care pot 
fi văzute și din barcă 
care își scot colții la 
soare, în iernile către 
primăvară în care 
pele lacului se 
trag...

— Ne spuneți 
cruri senzaționale I

— E poate pentru 
prima dată că dau 
unui ziar astfel de 
constatări personale 
asupra topografiei și 
asupra transformării 
geologice din aceas
tă parte a Mării Ne
gre. Și îmi parc bine 
că acest „inedit" îl 
pot dărui tocmai zia
rului tineretului nos
tru, pentru că sînt si
gur că tineretul, că
ruia îi aparține acest 
ziar, va putea să gă
sească emoția și pa
siunea cu care să se 
angajeze într-o 
totul nouă cale 
cercetare a adîncuri- 
lor.

— Putem ști cum 
s-au produs aceste 
transformări impor
tante care modifică 
geografia țărmului ?

— Fîșia de nisip pe 
care strălucesc astăzi 
mărturiile civilizației 
noastre, oglindindu-se 
în lacul care ascunde 
în adîncul lui resturi
le unei civilizații a- 
puse, a închis vechiul 
golf marin, depunînd 
în decursul secolelor

cu 
de

aluviunile pe care le 
varsă Dunărea în 
Marca Neagră prin 
Delta. Mini uni care 
sini prinse numai la 
cițivn km de gura 
Deltei de im puternic 
curent submarin ce 
duce constant și fără 
întrerupere către sud. 
Peste tot. pe lungi
mea Făgașului său cu
rentul acesta lasă 
dreapta nisipurile 
mîlul ori de cîte 
înlilncșle un obstacol 
cît de mic, o slîncă, 
o ridicăturâ și chiar 
o epavă. Depunerile 
se adună și se supra
pun cu timpul, pînă 
ies la nivelul apei și 
formează cordoane, 
bariere, într-un cu
vin t : uscat. Așa s-au 
format lacurile Golo- 
vița, Zmeica și fai
mosul Kituc, care în
chide fostul golf al 
Istriei, astăzi lacul 
Sinoe. Așa s-a format 
cordonul de la capul 
Midia la Constanța, 
născînd Siutghiolul, 
așezînd patul pe care 
să se ridice astăzi 
Mamaia. Așa a fost 
închis golful de la 
Tekirghiol, pe linia 
de nisip a Eforiei, și 
tot așa la Costinești, 
la Neptun și Manga
lia.

— în privința vir
tuților lor arheologi
ce ?

— Toate aceste 
funduri de mare păs
trează imense avuții 
arheologice I Așezări, 
cetăți, monumente de 
tot felul, inscripții și 
cine știe cîte docu
mente necunoscute, 
arhive și muzee în
tregi care pot și tre
buie să fie salvate...

— Care 
rile dv. 
privință ?

— Am

care am 
care am 

pe alilea 
care

închise, în 
văzut. in 
pus mina 
monumente,
așteaptă oamenii 
secole întregi !

— Carp a Fost

iși 
de

la
Și 

ori

sînt planu- 
în această

înavut,
anii trecuți, planuri 
mari, am dorit să iau 
un mănunchi din la
nul tineretului nostru 
și să coborim în fun
durile atîtor golfuri

una 
dintre cele mai feri
cite descoperiri arhe
ologice ale dv. ?

— Lăsînd deoparte 
senzaționala desco
perire a Mozaicului 
roman din Constanța, 
îmi amintesc cu mare 
bucurie de o întîm- 
plare petrecută și 
trăită cu emoție în 
Deltă. în urmă cu <8 
ani... în canalul Ză- 
toane, care merge de 
la Sf Gheorghe pînă 
la Razelm. în mîlurile 
și nisipurile aluvio
nare, la 3 km de pla
ja mării am găsit o 
corabie romană, ceea 
ce dovedește că aco
lo, în trecut, era fund 
de mare I Am găsit 
tot acolo un scripete 
de lemn, de mari di
mensiuni, care ridica 
pînzelc corăbiei. Este 
unicul scripete de 
lemn de acest fel din 
lume I

— Marile fragmen
te ale corăbiei roma
ne sînt cele expuse în 
muzeu, pe care le-am 
văzut, și care au tul
burat destui vizita
tori. Cum vor putea 
ele fi conservate în 
timp ?

— Apa conservă 
lemnul. Școase la aer, 
fragmentele de lemn 
erau în primejdie de 
a se descompune. Tn 
mari recipiente, 
muzeu, le-am fiert în 
parafină timp de o 
săptămînă fără între
rupere. de unde azi 
culoarea lor neagră...

Pasionanta noastră 
convorbire se încheie 
cu apelul emoționant 
și generos al directo
rului V. Canarache, 
către tineret.

...Mirifica Atlantidă 
pontică își așteaptă, 
nerăbdătoare explora-

Omenia are un început — 
se naște odată cu omul Dar 
neomenia ?

Ml se povestește un caz ca 
Bcesta • soțul, bețiv, calcă um- 
hlind printre ai sfti în stră
chinile soioase ale grosolă
niei. Insă în urma Iul ochi 
subțlați de Jenă Obiceiul 
sftu esle să vină după mie
zul nopții pe zece cătftrl și. 
cind vine, deschide ușile la 
prrote, nrduna ..(kșteplarea 
sfrlglnd din curte celor două 
fete, școlărițe, și așa ador
mite cu temeri, cere soției 
să-l servească — boierește 
atunci, el fiind acolo ..stăpâ
nul".

N-am avut în casă pe ci
neva așa. dar îmi închipui ce 
plăcere poate fi să-ti con
sumi viața intr-un asemenea 
butoi, zilnic. De fiecare dată 
însă cînd cunosc un aseme
nea om. mă uit la el in- 
cercind să-i derulez. retro
spectiv viata nînă la momen
tul generos al copilăriei și, 
iuînd-o dp la capăt. caut 
punctul în care omenia, pro
prie fiecăruia de la întiia 
respirație, se convertește in 
metehnele care o anulează. 
Nu cred că există vreun tî- 
năr care la 15. 16. 17 /ni 
să-și propună să fie în viată 
un bețiv, un grosolan. un 
ciinos la suflet. Trebuie, dar, 
să anară un moment pe firul 
vieții sale cînd se gîtuieste 
generozitatea, ’dealul de pu
ritate, la canalele concepții
lor pînă atunci nobile racor- 
dindu-se altele, adiacente. 
Momentul acesta trebuie să 
fie prima srosolănie rămasă 
nenedepsită. prima palmă 
neîntoarsă de zece ori spre 
intrare-n sînge.

Profesorul de la o școală 
din raionul Titu, despre care 
este, de fapt, vorba in însem
nările de față, trebuie să fi 
fost si el pe In 14—1« ani un 
generos (dacă nici la vîrsta 
asta nu ești, apoi te-ai năs
cut monstru !). Șl trebuie să 
fi venit șl pentru ol o clipă 
cînd la inima prin care 
curgea sînge pur, a raroi/lat 
un furtun străin, care l-a 
vărsat in sistemul circulator 
al ideilor una ..mare" : el, 
bărbat. ?l încă ajuns profe
sor do educație fizică, deci 
purtînd baschet! si trening 
și slrigind „stingul, dreptul, 
stîngui !". poate sfi fie un 
consumator in dragoste ca 
orice pescar care, din năvo
dul marc, frige sl el seara 
cile o pl Atică. Deci, fără 
probleme. S-a ..născut“ dom' 
profesor cu părerea asta ? 
Exclus. La o virslă trebuie 
să-si fi pus o copcă la auri- 
colcle naturale si fără să 
bage de seamă nimeni, șl-a 
racordat canaua de care vor
beam. E drept, a avut și un 
moment ceva mai greu, dar 
— ..stingul. dreptul, stîngul 
—, il rezolvă din mers. O tî- 
nără. colegă de catedră, că
zută prin preajmă, l-a anun
țat că va avea un eonii Nu
mai că el — „stîngul. drep
tul. stîngul !“ - a făcut un 
mic ocol ne la Sfatul popu
lar cu viitoarea mamă, a 
luat-o de nevastă, a stat tot 
așa. într-o pauză de 9 luni, 
cu ca pînă a auzit mimul 
plîns și, ca si cind nu 
s-ar fi intimplat nimic, și-a 
văzut de drum. Nu. nu s-a 
mutat din comună. între 
timp, tot fără să vadă lu
mea. și-a mai racordat un

furtun la viteaza inimioară 
a domniei sale : tot ceea ce 
curge in ventricolele sale 
acum strigă „mașină I". Și 
cum nevasta n-are bani, iar 
altă profesoară, din aceeași 
cancelnrle, e drept cu vreo 
cițivn ani bunlșori în plus, 
are miișoarele. ce marc greu
tate ! ..Stingul. dreptul, stîn- 
gul !". S-a mutat la bătrîna 
(neoficial și nedivorțal). în 
cancelarie hi-hl-ht In sus, 
hi-hi-hl in |os tot cu bătrî
na, la urechea nevestei ca- 
re-și scrie în condici, deja 
resemnată, planurile de lec
ții. Sacul de box din sala de 
gimnastică trebuie să fie 
pentru el ceva mai mult de- 
cit soția pe tare pur și sim
plu. n-o vede : docil copilul 
care. în scutec? fiind, nu-l 
poale trage incă de pulpană.

Scriem ..încă" fiindcă, ne
greșit, va veni o vreme cind 
va da ochi cu nroprlu-l co
pil și. indiferent de dală, 
confruntarea va fi tristă. 
Ne-o spune o scrisoare, ve
nită de la alt ..tată", carc-și 
reclamă copiii pentru că nu-l 
lasă să se întoarcă acasă. Și 
iată scrisoarea copiilor, acum 
maturi : ..Omul acesta. cu 
care n-avem nici o legătură, 
am auzit că este tatăl nos
tru. ne-a părăsit cînd eram 
mic* și acum, după aproape 
25 de ani. după ce a murii 
mama, vrea să vină acasă cu 
femeia aceea pentru care 
ne-a uitat. Noi n-avem ne
voie de casă, dar acolo e 
amintirea mamei, care și-n 
genunchi a trudit pentru 
noi. Amintirea asta o apă
răm de omul care zice că 
ne este tată".

...Stîngul. dreptul, stîn
gul ?

„Voiosul" pas al neomeniei 
are un sfîrsit. și nimeni nu 
se poate opune.

EUGEN FLORESCU

y

la

Un neu complex comercial la Bacău

o întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele de tine
ret ale Albaniei și României, des
fășurată la Tirana, s-a încheiat 
cu victoria atleților români cu 
scorul general de 190—103 
(117—70 la băieți și 73—33 la 
fete). Iată cîteva dintre rezulta
tele tehnice înregistrate : mascu
lin : 400 m T. Puiu (România) 
48” 8/10; ștafeta 4X100 m 
(România) 42” 6/10 ; disc : Tare 
(Albania) 48.99 ni ; ciocan : V. 
Popescu (România) 54,99 m : fe
minin : 400 m. Mariana Filip
(România) 58’’ 2/10; disc:
L. Oros 47.12 m ; ștafeta 4: 100 
m (România) 48” 2/10.

SPORT
CONCURSUL PRONOSPORT

NR. 22

La etapa din 4 iunie 1967 pro
nosticurile au fost oferite de 
maestrul emerit al sportului 
ION VOINESCU.

I. Universitatea Cluj — 
C S.M.S. Iași 1

II. Steagul roșu Brașov — 
Progresul București 1

III. U. T. Arad — Dinamo
Pitești 1

IV. Chimia Suceava —
Metrom 1

V. Jiul — Dinamo 
București X, 2

VI. Rapid — Politehnica
Timișoara 1

VII. Steaua — Petrolul 1
VIII. Vagonul Arad — 

Minerul Baia Mare 1. x
IX. Crișul Oradea —

A.S.A. Tg. Mureș 1. 2
X. Minerul Lupeni - Ind.

Sirmei Cîmpia Turzii 1
XI. Gaz Metan —

A. S. Cugir 1
XII. Oțelul Galați —

C.F.R. Timișoara 1. x
XIII. Progresul Brăila — 

Flacăra Moreni 1

în săptămînă 5 — 11 iunie a.c. 
la cinematograful Timpuri Noi" din Capitală 
un nou program de scurt metraje romînețti
daca treci rivl selenii

scenariul : Gheorghe Tomozel 
regia : Paul Orza 
imaginea : Carol Kovacs

ALUMINIUM
scenariul și regia : ing. Alexandru Gașpar 
imaginea : Franciso Patakfalvi

UNELTELE GINDIRII
scenariul și regia : Zoltan Terner 
imaginea: Claudiu Soltescu

JUCĂRII
scenariul și regia : Gabriel Barta 
Imaginea: Tiberiu Olaz

O UZINA DE LAPTE
scenariul și regia : Marius Oniceanu 
Imaginea : Gh. Herschdörfer

Ș O P I R L A
scenariul î Pop Simion 
regia : Mircea Iva 
Imaginea : Nicu Stan

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 4.

tatea proiectată de 2 100 m.a., 
la șantierul Fabricii de zahăr 
Corabia stația de betoane nu 
produce la capacitatea beto
nierelor montate, adică 40 de 
mc/zi fiecare, realizînd numai 
27 mc/zi. Au existat și cazuri 
cind pe unele șantiere nu s-au 
asigurat utilajele necesare și 
anume la șantierul alimentare 
cu apă a orașului Craiova și 
la șantierul fabricii de con
fecții.

Pentru crearea condițiilor 
optime de accelerare a ritmu
lui de execuție este necesar 
a se acționa pe linia rezolvării 
problemelor legate de asigu
rarea achiziționării construc
țiilor metalice necesare lucră
rilor, de mărirea numărului 
de schimburi in execuție pe 
șantiere și de folosire a re
zervelor de capacitate existen
te la utilaje și Forța de mun
că. Operindu-se aceste măsuri 
există toate condițiile pentru 
îndeplinirea planului anual al 
investițiilor în regiunea Olte
nia.

Cine a ridicat 
bariera ?

cetățeni aflați acolo, hoțul a reu
șit să scape. Dar își uitase înăun
tru o sacoșă, in care se afla o e- 
ticlietă de pe un caiet.

*
„Mă numesc Stranszky Alexan

dru, am 17 ani. In toamna anului 
1965 am spart Alimentara de pe 
strada noastră. Pe urmă au venit 
celelalte“...

Un băiat înalt, cu ochi rotunzi 
și inteligenfi, cu o față hotarîtă 
și aproape frumoasă stă alături 
de tatăl său, în fața completului 
de judecată. Mama lipsește. Fap
tele ii sînt prezentate pe rtnd.

Recunoaște. Recunoaște totul. își 
privește trist colegii, care depun 
ca martori... Poate visează la ba
calaureat, la facultate. Toate sînt 
un vis, un vis profilat undeva in 
zare.

„Am furat din dorința de a- 
ventură. Voiam să fac ceva deo
sebit. Rămîneam singur mult 
timp și îmi plăcea singurătatea".

★
In urmă cu zece ani, mama 

lui Alexandru Stranszky a fost 
condamnată pentru delapidare. 
Probabil că aceasta a fost piatra 
de încercare a familiei. A urmat 
divorțul. De copil urma să se 
ocupe tatăl. Acesta mergea mult 
pe teren, iar grija mamei pentru 
copil se reducea la achitarea lu
nară a pensiei alimentare. (Dar 
banilor, se știe, le lipsește căldura 
inimii de mama). Tatăl vine rar 
pe acasă, e ocupat cu serviciul, 
iar copilul crește în singurătate. 
(„Îmi plăcea tot mai mult singu
rătatea...“). Aștepta să cină noap
tea, se înarma cu uneltele de spăr
gător, deschidea geamul camerei 
și pleca. (încercase să înlocuiască 
așa căldura părintească ?). Se în
torcea pe același drum, uneori 
se. culca alături de tatăl său, care 
dormea greu, iar dimineața se 
scula și mergea la școală. Fap
tele au fost săvîrșite deliberat, 
calculate minuțios. Să reprezinte 
acestea o încercare de refulare ? 
Cum a fost oare posibil ca ni
meni să nu observe frămîntările 
lui, fiindcă actele săvîrșite tre
buie sâ fi lăsat urme, să fi pro
dus o frămintare mai ușor sau 
mal greu vizibilă. Dar nu s-a 
văzut nimic.

Tatăl declara, printre hohote 
de plîns: „Credeam că am un 
copil bun, aveam încredere în 
el. Intr-un timp era premiant, 
toată lumea îl lăuda".

Școala l-a chemat de nenu
mărate ori la o discuție, fiindcă 
în primul trimestru al acestui 
an elevul avusese foarte multe 
absențe nemotivate și » s-a scă

zut nota la purtare. (Notele erau 
trecute în carnetul școlar, care 
fusese semnat de tată). Tatăl a 
mers la școală înaintea unei ex
cursii, pe care dorea să o facă 
în străinătate împreună cu fiul 
său. Acolo a afirmat, in timpul 
unei discuții cu cadrele didac
tice, puțin revoltat, că i se dau 
„lecții", că știe el cum să facă 
educație copilului.

Mama: „Copilul a rămas în 
grija tatălui, eu m-am străduit 
cum am putut să fac ceva“. Oare 
cine dă viață unui om (chiar dacă 
pe urmă a intervenit divorțul), 
nu are altă obligație părintească, 
socială, umană în afara achitării 
cu regularitate a sumei de 150 
lei ? Mama n-a fost niciodată la 
școală, nu cunoștea prietenii pro
priului ei fiu. A discutat, de pu
ține ori, cu el despre viață, des
pre oameni, despre facultatea pe 
care ar trebui s-o urmeze Ale
xandru. Cîte nu poate discuta o 
mamă cu fiul ei ?!

Din direcția părinților, asu
pra lui Alexandru a început să 
plutească un val de indiferență 
și răceală care l-a îndemnat la 
singurătate. Dar el avea 17 ani, 
era un băiat inteligent. La a- 
ceastă Vîrstă mii de tineri se 
mîndresc cu rezultate remarca
bile in muncă, își înțeleg perfect 
sensul vieții, au idealuri, visea
ză și își materializează visurile. 
Dar Stranszky a început să fure, 
a refuzat să lupte și, oricine știe, 
că viața este o luptă pentru mai 
bine.

★
La școală aflăm : „în timp ce 

Alexandru Stranszky urma clasa 
a VlII-a, părinții au divorțat, 
Elevul a învățat foarte bine, 
chiar și în clasa a IX-a se afla 
printre cei mai buni. „Eveni
mentul" din familie nu l-a lăsat 
indiferent. Se împrietenise cu o 
colegă al cărei părinți, la fel, au 
divorțat cam în același timp. Au 
hotărît să se sinuridă împreună. 
Din fericire s-a aflat și s-a putut

interveni la timp. în clasa a X-a 
nu mai învăța la fel de bine ca 
tn cele anterioare. Era conside
rat, totuși, un elev bun. Schim
barea a fost explicată prin per
turbările de natură hormonală, 
în clasă era foarte liniștit, nu 
a avut abateri. Numai în clasa 
a Xl-a a început să lipsească. Cu 
toate acestea, învăța destul de 
bine. însă, evident, sub posibi
litățile reale. La unele materii 
medita pe toți colegii din clasă, 
în trimestrul II, în clasa a Xl-a 
D (o clasă slaba și dificilă), s-a 
accentuat indisciplina. Stranszky 
împreună cu secretara biroului 
U.T.C. din clasă — Taufer — 
s-au angajat să pună colectivul 
la punct. în scurt timp, în clasă, 
a fost instaurată o disciplină e- 
xemplară. Dar după cîteva sâptd- 
rnîni, Stranszky a fost primul care 
a dat tonul revenirii la vechea 
matcă. A început să lipsească, ve
nea obosit la școală. Un grup de 
elevi l-au vizitat de cîteva ori 
acasă. Spunea că e bolnav. A- 
celași lucru l-a aflat și dirigin
tele clasei, care l-a vizitat, dar 
i-a întîlnit numai pe bunicii e- 
levului. cu tatăl nu a puiuț sta 
de vorbă. S-a admis elevului să 
ia masa la cantina școlii.

în cursul trimestrului II. mi
liția a anunțat ceea ce nici unui 
cadru didactic nu-i venea să 
creadă — „că Stranszky a fast 
arestat pentru spargeri repetate".

★
Stranszky Alexandru a avut 25 

de colegi, dintre care 14 erau 
uteciști, în rîndul cărora nu se 
număra și el. Unii îi erau prie
teni huni, consumau împreună 
ciocolata furată, lichiorul și vi
nul.

Kertesz Vasile (intră calm în 
sala de judecată, el, cel mai bun 
prieten al lui Stranszky): „Am 
participat împreună la petreceri 
pe care le organizam la el a- 
casă. Eram cîțiva băieți și fete.

Consumam băutură, ciocolată. Nu 
știam nimic despre ceea ce făcea 
Buți".

Adevărata prietenie e oare 
oarbă ? Kertesz nu avea motive 
să bănuiască ceva ? Este greu 
de acceptat această versiune.

Documentele organizației 
U.T.C. din clasă atestă o acti
vitate politico-educativa greu de 
încadrat în calificativele pozitive. 
Munca concretă, la obiect, a fost 
înlocuită cu ceva sub nivelul 
surogatelor. Dar autorul principal 
e băiatul cu ochi rotunzi, în care 
lucește inteligența. Singurătatea 
comodă a acceptat-o resemnat, fă
ră luptă. Reftdai. a încercat gus
tul aventurii ieftine. Refularea, 
de altfel, l-a ajutat să nu vadă 
nimic în jur. Naufragiul și l-a 
pregătit singur. închipuind o fur
tună inevitabilă. Chiar pe creasta 
celui mai înalt val fiind, dacă ar 
fi dorit, i s-ar fi întins, fără în
doială, zeci de mîini sincere. Le-a 
respins deliberat pe toate. A res
pins, în același timp, viitorul pe 
care societatea noastră îl oferea 
sub forma nenumăratelor căi de 
realizare. în acest caz, n-ar mai 
fi trebuit să spună : „Recunosc 
faptele făcute și regret. Am în
șelat oamenii, m-am înșelat pe 
mine".

★
în ochii lui am văzut, strălu

cind, speranța întoarcerii. Iar 
speranțelor le oferă acoperire u- 
manismul epocii noastre.

TELEVIZIUNE
SIMBATA 3 IUNIE 1967

18.00 Pentru noi, femeile!. 
18.30 Pentru cei mici : Filmul 
„Mănușa". 18.40 Telejurnalul de 
seară. 19.00 Spectacol cu prile
jul Zilei pionierilor. 20.30 Tele- 
enciclopedie. 21.30 Turneul me
lodiilor. 22.10 Filmul serial : 
„Sfîntul". 23.00 Telejurnalul de 
noapte. 23.10 Telesport.

SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic

rulează ia Patria (orele 9;
12.45 ; 16,30 , 20.15).

VIAȚA LA CASTEL
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30: 14; 17; 19,15; 21,30), 
Festival (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 21).

FRENCH CAN-CAN
rulează la Excelsior (orele
9.30 . 12 . 14,15 . 10.30 , 18.45 ; 
21), Modern (orele 9.30 . 12 ;
15 ; 17,15 ; 19.30 : 21.30)

ANGELICA 51 REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orela
9.15 ; 11,30 : 14 : 16,30 ; 19 ;
21,30). București (orele 8,45 ;
11 ; 13,30 . 16 ; 18,30 ; 21). Au
rora (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15.30; 
18 ; 20,45), Grlvița (orele 9 ;
11.15 . 13,30 ; 16 ; 18,30 . 20,45), 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30; 
18 ; 20.30)

DENUNȚĂTORUL
rulează la Capitol (orele 8.45; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21),
Tomli (orele 9; 11.15, 13.30;
15.45 ; 18,13 ; *),45). Feroviar
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 . 16 ;
18.30 . 21). Melodia (orele 9 ;
11.15 . 13 ; 16 . 18,30 . 21).

NU SÎNT DEMN DE TINE
rulează la Gloria (orele 9 ; 
11.15 . 13.45 . 16 ; 18.15 . 20.30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ ; JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop

rulează la Victoria (orele
10.30 . 14.15 . 18.15 . 22) Arta
(orele 9 . 12 45 17 . 20.45).

RELAXEAZA-TE DRAGA I 
rulează la Union torele 15.30 ; 
18; 20.30) Ora 10 Desene ani
mate.

O SCRISOARE PIERDUTA 
rulează la Doina (orele 11.30 ;
14.30 . 17 30 20.30)

SPIONUL — cinemascop
rulează la Lumina (orele 9.15; 

11,30. 13.45. 16.15 ; 18.30. 20.45). 
GALAPAGOS - COCOȘELUL 
DE HÎRTIE

rulează la Timpuri Noi (orele 
9 21 în continuare).

ÎN NORD SPRE ALASKA — 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8.45—
16 în continuare — 18.30 . 21).

LI’MEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop 

rulează la Floieasca (orele
9.30 . 12 . 14.30 ; 18 ; 20.30)

SUCCES. CHARLIE ! - cine
mascop

rulează la Giulești (orele
15.30 : 18 . 20.30). Drumul Să
rii (orele 15.30 . 17.45 : 20).

DOAMNA DE PE SINE
rulează la Bucegl (orele 9.30 ;
12 : 16 . 18.15 20.45)

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Vjtan (orele 
15.30 18)

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Moșilor (orele 
15.30 : 18).

ROBII
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13 30; 16: 18 30. 21).

COPIII LUI DON QUIJOTTE 
rulează la Rahova (orele 15 30; 
IR : 20.30)

RIO CONCnOS — olnemascop 
rulează Is Volga (orele 9;
11.15 . 13.30 16 ; 18.30 ; 21).

JUANA GAI.LO
rulează la Colentina (orele 
15 17.30)

MONTPARNASSE 19
ruleaz.ă la Central (orele 9.30 ;
12.15 : 15 . IR ; 2D

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Progresul (orele 
19,15; 21).
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Copiii 

continuă 

să învețe...

In R. D \ ielnnm, țara în care pc«lc trei milioane de copii au 
fost exacuați din orașe pentru a fi protejați împotriva bombarda
mentelor aviatici americane. Ziua internaționala a copilului a 
marcat începutul unei ‘■ăptămîni de construcție intensă de noi 
școli și adăposturi in munți și in junglă. Sute de mii de părinți au 
răspuns in neeaslu zi chemării lansate in vederea salvării vieții 
copiilor lor. luind parte la lucrările efecuate in \cdcrca asigurării 
protecției lor.

Sfirsitul apropiat al celui dc-al doilea an școlar, desfășurat în 
condițiile războiului aerian, in urma căruia mii de copii au fost 
uciși sau răniți, iar peste 450 de școli distruse, ridică numeroase 
probleme in truc il elevii vor rnrnine in continuare in grija profe
sorilor In luna iunie sa avea loc o campanie pentru amenajarea 
dc cluburi »i tabere de cimp in șederea vacanței copiilor, care 
trebuie sa se dc- așoare in condiții cit mai bune in pofida agre
siunii.

Ziua de 1 iunie a prilejuit, totodată, o largă manifestare de 
protest împotriva crimelor comise de aviația americană, care mi
traliază lot mai des grupuri de copii aflați în drum spre școală, 
arunca bombe cu bile asupra lor. și distruge tot mai multe școli. 
Bombardamentele din aceste sâptămîni care s-au soldat cu omo
ri rea a 60 de clcs i și distrugerea a 11 școli au slimit minia în
tregului popor. Aceste crime sini înfierate in numeroase declarații 
ale organizațiilor obștești vietnameze, care fac apel la conștiința 
lumii întregi, subliniind că atacurile sălbatice împotriva școlilor 
au dezvăluit perfidia declarațiilor potrivit cărora aviația america
nă bombardează ..doar beton și oțel“.

Cu ocazia zilei de 1 iunie Ministerul Educației a lansat un apel 
prin caic cheamă oamenii din întreaga lume, profesori și învăță
tori. părinți, tineri, pe toți cei ce iubesc pacea și dreptatea să-și 
ridice cu hoîărîre glasul pentru a se pune capăt crimelor comise 
de americani impotrisa copiilor vietnamezi.

TOVARĂȘUL PITRE BLAJOVICI
A SOSIT LI CAIRO

CAIRO 2. — Corespondentul 
Agerpres. C. Oprică, transmite: 
Petre Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. care 
l-a invitația vicepremierului 
R.A.U.. Abul Nur Abdel Moh- 
sen, face o vizită de prietenie în 
Republica Arabă Unită, a sosit 
la Cairo.

eseu, ambasadorul României la 
Cairo, membri ai ambasadei și 
ai Agenției economice. La ce
rerea reprezentanților presei 
egiptene, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al României, 
Petre Blajovici, a făcut o decla
rație.

ADRIAN IONESCU
corespondentul Agerpres la Hanoi

La aeroportul internațional din 
Cairo el a fost întîmpinat de 
Abul Nur Abdel Mohsen, vice
premier pentru agricultură, iri
gații și reformă agrară, Aziz
Yassin, ministrul construcțiilor, 
precum și alte persoane oficiale. 
Au fost de față Mircea Nicola-

VIETNAMUL DE SUD. — 
Luptători ai forțelor patrio
tice pregătindu-se pentru 
un atac împotriva trupelor 

americano-saigoncze

Reuniunea ..la nivel înalt“ dc la Roma și in
vitarea premierului Wilson la Paris au adăugat 
elemente noi in disputata problemă a aderării 
britanice la Piața comună. Mai precis, noi incer
titudini s-au adăugat impresionantului bagaj de 
semne de întrebare care însoțește perspectiva an
corării Angliei la „mica Europă“ a celor șase.

Cele trei ore de convorbiri de la palatul Far- 
ncsina n-au adus nimic pozitiv in sensul promo
vării doleanțelor engleze. Cuvinlarca președinte
lui dc Gaullc a reliefat, in esență, aceeași poziție 
franceză, exprimată la recenta conferință de pre
să dc la F.lvec. Dacă nu opune un veto formal. 
Parisul este hotărit să amine cît mai mult posibil 
primirea Marii Britanii în C.E.E. Ideea cheie re
luată de șeful statului francez la Famcsina a fost 
aceea că aderarea britanică ar crea o situație cu 
totul nouă și că se impune ca „cei șase" să cla
rifice problemele dezvoltării viitoare a C.E.E. 
înainte de a discuta despre primirea de noi mem
bri. Dacă adăugăm precizarea lui de Gaullc că 
această clarificare ar trebui să fie „prelungită și 
profundă“, sensul poziției franceze e foarte clar. 
Prealabilul ..clarificării profunde și îndelungate" 
în rîndul celor șase înseamnă practic, o aminare 
sine die a primirii Britanici în Piața comună. Chiar 
dacă nu e împărtășită integral de partenerii săi 
din C.E.E. poziția Parisului apare greu, dacă nu

imposibil, de eludat. E semnificativ faptul că, 
la Famcsina, R.F.G. și Italia n-au sprijinit o pro
punere belgiană vizînd discutarea urgentă a ad
miterii Angliei in C.E.E. „Ceea ce a devenit mai 
limpede după reuniunea dc la Roma — remarcă 
OBSERVER — este decizia Parisului de a fixa 
un termen cît mai îndepărtat acceptării Marii 
Britanii ca membru al Pieței comune. Dat fiind 
că Bonn-ul împărtășește, Kră s-o exprime, acest 
punct dc vedere există multe probabilități ca re
zolvarea cererii britanice să intre în domeniul 
unui viitor neprecizat“.

In această lumină mulți încearcă să discearnă 
ce anume ar putea aduce întîlnirca Wilson—de 
Gaulle prevăzută pentru 19 iunie la Paris. Se fac 
auzite presupuneri că președintele Franței dorește 
să negocieze el însuși cu premierul britanic con
dițiile pentru intrarea Angliei în C.E.E. Majori
tatea observatorilor înclină să creadă insă că ceea 
ce va oferi de Gaulle lui Wilson va fi alegerea 
între un regim de asociere care să multiplice 
relațiile Anglia—Piața comună, și amînarea fnră 
termen a aderării britanice. Intr-o declarație fă
cută miercuri seara la Whitehall, premierul Wil
son a respins ideea „asocierii" (pc care, de altfel, 
a respins-o și în februarie. în cursul vizitei de 
sondaj la Elysee). El a făcut însă aluzie la unele 
„propuneri noi" pe care le-ar putea prezenta Pa
risului. în capitala engleză se presupune câ noua 
propunere ar viza renunțarea la rolul internațio
nal al lirei sterline în favoarea creării unei mo
nede de rezervă vest-europene, venindu-se astfel 
in întimpinarca uneia din obiecțiile franceze (și 
nu numai franceze).

In genere, la Londra, perspectivele cererii bri
tanice de aderare la Piața comună sînt actual
mente cotate „la cel mai scăzut nivel“ (Times). 
Numirea ca negociator in tratativele eventuale cu 
„cei șase“ a lordului Chaifont. fost militar, spe
cialist în problemele dezarmării și, în plus, per
sonalitate fără simpatie deosebită pentru ideea 
intrării Angliei în C.E.E. nu poale să nu trezeas
că unele semne de întrebare. S-ar putea pune 
chiar întrebarea dacă guvernul britanic mai cre
de că negocierile au șanse serioase dc reușita.

EM. RUCAR
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• ÎNAPOIAT la Ankara, 
după vizitele făcute în Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, minis
trul afacerilor externe al Tur
ciei. Ihsan Sabri Caglayangil, a 
declarat că în Balcani se con
stată o destindere a situației 
politice. El a subliniat impor
tanța contactelor dintre țările 
balcanice, arătînd că eforturile 
spre dezvoltarea relațiilor Tur
ciei cu Bulgaria, Iugoslavia și 
România dau rezultate pozitive. 
„Există toate condițiile, a de
clarat Ihsan Sabri Caglayangil. 
pentru ca țările acestei regiuni 
a lumii să trăiască și pc viitor 
într-o atmosferă de pace și în
țelegere reciprocă, în condiții 
de colaborare".
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în Nigeria

Situația

• ZIARUL „Ghana Times" a 
anunțat că cinci ofițeri și 211 
soldați ai armatei ghaneze se 
află în prezent în detențiune 
preventivă. Ziarul precizează 
că această măsură a fost hotă- 
rîtă pe baza decretului care a 
intrat în aplicare din luna apri
lie. cînd un grup de militari 
ghanezi au încercat să preia 
puterea în Ghana.

gocierț privind primirea Angliei 
în Piața comună“. Referindu-se 
la rezultatele întîlnirii de la 
Roma, cancelarul a declarat că 
acestea nu sînt „spectaculoase“, 
ci doar „corespunzătoare 
tarilor“.

aștep-

avut loc, în prezența secretaru
lui general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, a comandantului suprem 
al forțelor N.A.T.O., generalul 
Lemnitzer, a ministrului de ex
terne olandez. Joseph Lung, și 
a altor personalități, inaugura
rea oficială a noului sediu al 
comandamentului.

Congresului din partea partidu
lui de guvernămînt.

Organizația de tineret 
a Partidului liberal a pro
pus ca pe agenda confe
rinței Partidului, care x-a 
avea Ioc in septembrie la 
Blackpool, să figureze o 
rezoluție care să ceară 
instituirea blocadei nava
le împotriva Africii de 
sud. Tinerii liberali cer, 
de asemenea, exercitarea 
de presiuni economice a- 
supra Africii de sud în 
vederea aplicării hatăriri- 
lor O.N.U. privitoare la 
Africa de sud-vest, exclu
derea Portugaliei din 
N.A.T.O., instituirea em
bargoului asupra vînzării 
de arme către Portugalia.

o GUVERNELE Kuweitului, 
Libiei, Katarului și Bahreinului 
au acceptat invitația adresată 
de Irak, de a participa la Con
ferința petrolului arab, care 
urmează să se deschidă la 4 iu
nie a. c. la Bagdad, a anunțat 
Agenția de Informații Irakiană.

e LA 1 IUNIE, Todor Jivkov, 
prim-secrctar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria au parti
cipat la inaugurarea lucrărilor 
de construcție a unul marc lac 
de acumulare „Țonevo" din a- 
propiere dc Varna. Lacul, care 
va avea o capacitate de 30 mi
lioane metri cubi de apă va fi 
folosit pentru irigarea a 50 de 
mii de ha de terenuri agricole 
și pentru aprovizionarea cu apă 
a localităților din regiunea 
Varna.

• COMANDAMENTUL 
pentru Europa centrală, 
fost nevoit să se mute din Fran
ța ca urmare a hotărîrii guver
nului francez de a se retrage 
din organismele militare atlan
tice. s-a instalat in provincia 
sudică Limburg din Olanda, si
tuată la frontiera cu Belgia. 
Joi în localitatea Brunssum a

NATO 
care a

• MARCO ANTONIO SOTO 
BETETA, președintele Comisiei 
financiare a congresului guate
malez, a fost asasinat de un 
grup de necunoscuți, anunță a- 
genția France Presse. Soto a 
fost totodată unul din candida
ti! la postul de președinte al

• GENERALUL Moshe >- 
yan, care a condus trupele Iz
raeliene în timpul campaniei 
din Sinai din 1956, a fost numit 
joi ministru al apărării în gu
vernul izraelian. Cu aceasta, 
relatează agențiile de presă, 
s-au încheiat dezbaterile desfă
șurate timp de două zile pen
tru formarea unul guvern de 
uniune națională. Dayan este 
membru al partidului R.A.F.I., 
aflat în opoziție, condus de fos
tul premier Ben Gurlon.

Evoluția crizei

se menține
încordată

Situația din Nigeria conti
nuă să se mențină încordată. 
Se anunță că guvernul fede
ral inițiază noi măsuri în ca
drul blocadei economice in
stituită împotriva regiunii es
tice, iar guvernatorul acesteia 
Odumegwu Ojukwu pare 
mai hotărit ca oricînd să fo
losească armata pentru a 
păstra secesiunea. Joi după- 
amiază, după ce a fost în
chis podul de pe fluviul Ni
ger care lega regiunea estică 
de cea vestică-mijlocie, gu
vernul federal a proclamat 
oficial „zonă interzisă navi
gației“, apele care mărginesc 
regiunea estică de la Capul 
Formosa pină la Camerun. 
Toate organismele internațio
nale au fost informate de a- 
ceastă măsură a ministerului 
de transporturi nigerian, care 
a subliniat că nerespectarea 
ei va fi apreciată ca un aten
tat la suveranitatea țării. în 
acest mod, porturile regiunii 
estice, dintre care cel mai im
portant este Port Harcourt a 
fost blocat.

Ca o ripostă la măsurile 
guvernului federal postul de 
radio Enugu, capitala provin- 
cei estice, a precizat că ori
ce acțiune menita să împie
dice vreo navă să acosteze în 
porturile est-nigeriene va fi 
apreciată ca un act de agre
siune și va provoca o reacție 
corespunzătoare.

între timp, în celelalte trei 
provincii ale Nigeriei conti
nuă pe scară largă mobili
zarea populației. Voluntarii 
se îngrămădesc cu sutele spre 
centrele de recrutare, scrie 
corespondentul agenției Fran
ce Presse, sub lozinca „Uniți, 
totul e posibil, despărțiți — 
totul e pierdut“.

JAPONIA. — „Pavilionul 
de aur“ — renumită cons
trucție în stil japonez din 

apropiere de Kvoto

• CANCELARUL Kiesinger 
a declarat unui corespondent al 
agenției D.P.A., înainte de a 
părăsi Roma unde participase la 
întîlnirea „la nivel înalt“ a 
C.E.E., că „guvernul vest-ger- 
man va media în măsura posi
bilului in cadrul viitoarelor ne-

CAIRO. — Avioane ale for
țelor aeriene ale R.A.U., dotate 
cu rachete, au primit ordinul să 
supravegheze nava portavion 
britanică „Hermes", ancorată în

Campania anti-Church

în 
co

și 
de

în

Senatorul Frank Church 
a fost nevoit să-și pără
sească precipitat îndelet
nicirile cotidiene dela Wa
shington și să plece 
statul Idaho. El nu a 
mis nici o ilegalitate 
nici nu este acuzat
luare de mită sau trafic 
de influență ca unii din
tre colegii săi cu care îm
parte onoarea de a sta a- 
lături în Capitoliu. Unica 
lui „vină“ este că a dat 
glas nemulțumirii față de 
continuarea războiului din 
Vietnam. Prezența sa
Idaho, statul pe care îl re
prezintă în Senat, nu este 
legată de pregătirea vii
toarei campanii electorale, 
ci de o înfruntare ime
diată : nemulțumite de cu
rajoasele luări de atitudine 
ale Iui Church împotriva 
aventurii agresive în Viet-

nam, cercurile de dreapta 
au ticluit o petiție în care 
cer revocarea lui din Se
nat. După cum relevă zia
rul INTERNAȚIONAL 
HERALD TRIBUNE, 
Church a devenit „prima 
țintă a mișcării de dreapta 
care vrea să-i pedepsească 
pe criticii din Senat la a- 
dresa războiului din Viet
nam". Organizatorul acți
unii anti-Church este 
Gewe Mileck, președintele 
comitetului pentru victoria 
din Vietnam, de meserie 
pictor decorator la St. Mo
ri es, o localitate cu 25 000 
de locuitori din Idaho. Ac
țiunea inițiată în prima 
decadă a lunii mai 
mează să culmineze 
stringerea a 25 538

ur- 
cu 

___ o___  _ ____  de 
semnături. Dacă numărul 
legal de semnături pentru 
revocare este atins, atunci

locul actualului senator va 
fi ocupat de guvernatorul 
republican, Don Samuel- 
son.

Pe de altă parte, mem
brii din Idaho ai lui John 
Birch Society, care și-au 
făcut un titlu dc glorie din 
participarea la acțiunea 
anti-Church au anunțat a- 
menințător că „le vine 
rîndul“ și senatorilor Wil- 
Iiam Fulbright (Arkansas), 
președintele comisiei se
natoriale pentru afaceri 
externe și Wayne Morse 
(Oregon). Evident, con
stituirea unui veritabil grup 
senatorial care exprimă un 
punct de vedere de sine 
stătător față de situația 
din Vietnam, reflectă dez
voltarea unei stări de spi
rit în rîndurile opiniei pu
blice americane cu conse
cințe demne de luat

seamă în viitor. Iar dacă 
Church ar cădea victimă 
„birch“-iștilor, atunci alții 
ar cuteza cu atît mai pu
țin să exprime un punct 
dc vedere propriu.

Furia oarbă a adepților 
escaladării în Vietnam as
cunde însă și o doză sub
stanțială de neputință. 
Campania are un caracter 
cu totul neobișnuit pentru 
că în întreaga istorie par
lamentară a Statelor Unite, 
cazurile de revocări prin 
prezentarea de petiții cu 
semnături sînt extrem de 
rare ; organizatorii acți
unii anti-Church mizează 
mai curînd pe obținerea 
unui cîștig de cauză în- 
tr-o răfuială locală, decît 
să riște o dezbatere în di
ferite comisii senatoriale 
în care condamnarea una
nimă a atitudinii 
Church apare la ora ac
tuală mai mult decît 
doiclnică.

In fața creșterii opozi
ției față de războiul agre
siv din Vietnam, cercurile

lui

în-

de dreapta încearcă să-și 
Intimideze adversarul. Wil- 
liam Pcnn Palrick, preșe
dintele Consiliului de ad
ministrație al firmei de 
cosmetice „Holiday Ma
gic“ din San Rafael (Ca
lifornia) care a încercat 
fără succes să devină anul 
trecut guvernatorul Cali
forniei s-a declarat gata 
să cheltuiască „orice sumă 
pentru campania de re
vocare... chiar dacă nu 
obține revocarea, a afir
mat el, cel puțin îl spe
rii“... Dacă senatorul 
Church s-a speriat sau nu 
este desigur imposibil de 
precizat, dar cert este că
— în urma atacului la 
care oslo supus — popula
ritatea sa a sporit în în
treaga Americă. Acest 
„revers al medaliei“ a 
fost sesizat de republicani 
care preconizează ca bă
tălia hotărîtoare să fie 
(lată în alegerile din 1968
— cînd expiră în mod fi
resc mandatul unei treimi 
din senatori — dar în nici 
un caz înainte. Grupul de

republicani din Libcrty 
Lobby au renunțat să 
sprijine petiția de revo
care, rccunoscînd că se 
tem ca actuala campanie 
„îl va I 
Church în 
Barnett, 
comitetului 
Partidului 
pentru statul Idaho a de
clarat : „Sperăm să-l în
vingem pe senatorul 
Church anul viilor, dar ata
curile actuale îl pot trans
forma în martir, ceea ce 
i-ar conferi o poziție bună 
în politică“.

înfruntarea pro și anti- 
Church depășește neîn
doielnic limitele statului 
Idaho, căpătînd de pe a- 
curn o semnificație cu 
mult mai largă. Indiferent 
însă de rezultatele acestei 
înfruntări, se confirmă că 
opoziția față de continua
rea escaladării în Vietnam 
devine pe zi ce trece o 
forță cu greutate reală în 
viața politică americană.

prezent în apele Mării Roșii, a- 
nunță ziarul „Al Ahram" din 
Cairo. Cotidianul menționează 
că, potrivit acestui ordin, „nava 
nu trebuie să se apropie de apele 
teritoriale egiptene fără autori
zație oficială și sub nici un pre
text“. Portavionul ..Hermes“ a 
fost rechemat recent de autori
tățile britanice la baza de la 
Aden, dintr-o cursă pe care o 
efectua spre Extremul Orient.

cut cunoscut că Izraelul a îr. 
intat Comisiei mixte de armisti
țiu izraeliano-iordaniene o notă 
în legătură cu aceste incidente.

cu 
al 
al

transforma pe 
i erou“. Steel 

reprezentantul 
i național al 

Republican

Z. FLOREA

LONDRA. — Myg al Jabou- 
ri însărcinatul cu afaceri al Ira
kului la Londra, a adus la cunoș
tința lui George Thomson, mi
nistrul de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, că Irakul va 
înceta livrările de petrol către 
Marea Britanie în cazul în care 
guvernul Wilson va acorda aju
tor Izraelului.

RABAT. — Regele Feisal al 
Arabiei Saudite sprijină pe de
plin inițiativa regelui Hassan al 
Il-lea. privind convocarea unei 
conferințe arabe la nivel înalt. 
Acesta este conținutul unui 
mesaj transmis joi de ambasado
rul saudit la Rabat, ministrul de 
yxterpe al Marocului, relatează 
agenția France Presse, citind 
surse autorizate din capitala ma
rocană.

CAIRO. — Ministrul afaceri
lor externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, a avut o întrevedere 
Charles Yosst. reprezentant 
Departamentului de Stat
S.U.A., care face în prezent o 
vizită la Cairo. în cercurile in
formate din capitala R.A.U. se 
afirmă că au fost discutate o 
serie de probleme referitoare la 
actuala criză din Orientul Mij
lociu.

WASHINGTON. — Minis
trul afacerilor externe al Iraku
lui, Adnan Pachachi, care a so
sit la Nexv York pentru a parti
cipa la lucrările Consiliului de 
Securitate consacrate examinării 
situației din Orientul Apropiat 
și Mijlociu, a avut joi scara o 
întrevedere la Washington cu 
președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson. înainte de a pleca spre 
capitala americană. Pachachi a 
avut întrevederi cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
precum și cu Eugene Rostow, 
asistent al secretarului de stat al 
S.U.A.

AMMAN. — Forțele militare 
iordaniene au deschis focul joi 
asupra unui elicopter izraelian, 
în sectorul Ierusalimului, obli- 
gîndu-l să se înapoieze pe teri
toriul Izraelului, după ce a tre
cut în spațiul aerian al Iordaniei 
anunță un comunicat din Am- 
man. în legătură cu acest inci
dent, Iordania a adresat o plîn- 
gere Comisiei mixte de armisti
țiu iordano-izraeliene.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei izraeliene. re
latează agenția Associatcd Press. 
a declarat că trupele iordaniene 
au deschis joi foc asupra pozi
țiilor izraeliene. La 400 metri 
nord-est de poarta Mandelbaum 
din Ierusalim. Nu au fost provo
cate daune și nici victime. Pur
tătorul de cuvînt izraelian a fă-

France Presse, depozițiile fă
cute de Salvatore Rinaldo nu 
aduc nimic bun pentru 32 de 
acuzați, dintre care 16 italieni 
judecați în prezent la Roma.

GIBRALTAR. — Panora
ma stîncii Gibraltarului — 
obiectul disputei anglo-spa- 
niole — văzută din Alge-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sdnteli", TeL 17.00.10. Tiparul 1 Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteil",

Tribunal în... deplasare
Tribunalul penal din Roma și-a mutat, temporar, sediul la... 

consulatul Italiei din New York pentru a audia martori in legătură 
cu activitățile traficanților de stupefiante descoperiri în Italia și 
a legăturilor acestora cu organizația teroristă „Mafia“.

Convorbirile lui Hoit

Joi, in cea de-a treia ședin
ță, a fost audiat un ,,martor 
secret" despre care s-a aflat 
insă mai tirziu că era Salva
tore Rinaldo, fost membru al 
,,Mafiei“ americane, cunoscută 
sub denumirea de „Cosa Nos- 
tra". Condamnat in anul 1960 
la 22 ani închisoare 
trafic de heroină, Rinaldo 
acceptat să „vorbească" 
schimbul eliberării sale 
cauțiune. De teama represalii
lor „Mafiei", el a dispărut fără 
urmă pină joia aceasta.

După cum relatează agenția

pentru 
a 

în 
pe

la Washington
Președintele Johnson a 

primit joi Ia Casa Albă pe 
primul ministru australi
an, Harold Hoit, cu care 
a avut o convorbire asu
pra problemelor din Asia 
de sud-est și în deosebi 
asupra „Angajamentelor 
comune“ în Vietnam.

Australia a eventualei aderări 
a Angliei la Piața comună.

Premierul australian a rea
firmat sprijinul guvernului 
său față de politica americană 
in Asia de sud-est. In același 
timp, aluziile lui Hoit la „re
sursele restrinse" și la „sati-i- 
ficiile considerabile" ale Aus
traliei, sint interpretate de a- 
genția France Presse ca un 
posibil refuz australian la spo
rirea trupelor australiene in

Potrivit agenției Associated 
Press, cei doi interlocutori au 
discutat, de asemenea, despre 
rolul trupelor britanice la est 
de Suez și implicațiile pentru . Vietnamul de. sud.
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La Șantierul naval Galați

O NOUA

LANSARE

LA ASPA

Octav Pancu-lași
„europenele“ de la

ărbătorim, 
din acest

ION ȘERBU

o împovărez
(Continuare în pag. a 111-a}

contribuția cuprin- 
ce-o aduce la e- 
multilaterală a ce
tinere generații. O 
cele 365 ale anu-

• O medalie de argint — 
CONSTANTIN CIUCA

(Citiți comentariul lui Dan 
Deșliu din pagina a II-a).

GlJU văzut de 
NEAGU RADULESCU

O medalie de aur — 
NICOLAE GÎJU

La _____. -
Roma pugiliștii noștri au 
cucerit :

cu aceste fapte...

Tc )t
ărbătorim, incepînd 

\ din acest an, în pri
ma duminică de 

iunie, „Ziua pionierilor". 
Vă invit să recunoașteți 

că. așa cum arată această 
zi. cu aerul ei năzdrăvan, 
de puști care a găsit cheia 
de la podul cu hulubi și 
cărți, cu cercei de cireșe 
și cu lumina unui surîs 
declanșat, probabil, de o 
notă bună sau de zborul 
unui zmeu colorat — ei 
bine, așa cum arată acea
stă zi. nu lasă nici un du
biu în privința sărbători
ților ei. Dacă cumva n-am 
fi știut, desigur ghiceam 
ce zi e azi'

Incontestabil. o zi a 
pionierilor subliniază cu 
un plus de vigoare impor
tanța ce se acordă la noi 
organizației comuniste a 
școlarilor, mișcării de re
cunoscută și certă valoa
re prin 
zătoare 
ducația 
lei mai 
zi, din_______
Zui, dedicată purtătorilor 
cravatelor roșii. îsi anro- 
pie un sens simbolic de o 
delicată și nobilă frumu
sețe.

yi yC trezesc în această 
dimineață de 4 iu- 

2 nie goarnele și to
bele pionierești anunțînd 
superbul asediu al copiilor 
asupra orașelor și satelor. 
Și ca totdeauna. glasul 
goarnelor și răpăitul tobe
lor ne evocă amintiri. Ci
titorul obișnuit al ziarului 
acesta a fost el însuși pio-

• tn acest număr © tn
paginile O tn acest nu 
măi 9 Tn
pagi nile
• în acest număr • tn 
paginile • tn acest număr

Răsună goarna 
pionierească. Se 
dă semnalul de 
început al 

bătorii I

Foto.- GR.
PREPELIȚA

Azi, cînd în întreaga țară sutele 
de mii de pionieri își sărbătoresc 
ziua lor, uteciștii, întregul tineret 
ai patriei - frații lor mai mari - 
le transmit un cald salut tovără
șesc și le urează din inimă succe
se în învățătură și în întreaga 
activitate pe care o desfășoară 
în școală și în cadrul Organiza
ției pionierilor I

Cartierul Nicotină din Iași își înnoiește necontenit

înfățișarea

ȘASE BLOCURI
Șl DEASUPRA LUNA...

XivH“ v ■"^miezul 
^nopții

I ■ ■ OL m
ineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5611

GALAȚI (do la cores
pondentul nostru).

La Șantierul naval 
din Galați, de pe aceeași 
cală undo cu o lună de 
zile în urmă mineralie
rul Anina de 10 200— 
12 500 tone primea bote
zul Dunării, o nouă na
vă a fost lansată la apă 
cu 15 zile înainte de ter
menul planificat. Este

vorba deșpre un cargou 
maritim de 4 500 tone — 
al treilea de acest tonaj 
lansat în 1967.

De remarcat că, spre 
deosebire de „înaintașii“ 
lui, acest cargou, care 
și-a ocupat locul pe chei 
pentru lucrările viitoare, 
a avut în momentul lan
sării la apă un grad su
perior de saturare efec
tuat pe cală.

Alte două nave din a- 
ceeași serie de cargouri 
se află pe cala de lansa
re în faze avansate de 
fabricație.

DISCIPLINAREA

Regiunea Crișana cuprinde unul din cele mai deosebite ba
zine hidrografice ale țârii. Cursurile de apâ foarte repezi și 
cu debit ușor influcnțabil la cea mai neinsemnată ploaie — 
întilnite la tot pasul, nivelul superficial la care se găsește apa 
freatică, îndeosebi primăvara, creează serioase probleme celor 
ce lucrează în agricultură. Pentru circa 100 000 hectare re
coltele sînt puse anual sub semnul întrebării. Cu scopul de a 
învinge această calamitate, ce acțiuni au fost întreprinse ? 
Despre ce rezultate se poate vorbi ?

Pe această temă am avut o convorbire cu tovarășul ing. 
EMIL GIURGIU, vicepreședinte al Consiliului agricol regio
nal Crișana.

— Acțiunile îndreptate tpre 
eliminarea efectelor negative ale 
apelor în revărsare și ale bălti
rilor au început, in regiunea noa
stră, cu mulți ani tn urmă. Sem
nificativ e faptul că, tn prezent, 
ele se desfășoară mult mai in
tens. Pentru 1967, de pildă, 
ne-am propus executarea unor 
lucrări de hidroameliorații pe o 
suprafață de 22 000 hectare. A- 
vroximativ 1 460 km canale tre
buie executate aici, ceea ce im
pune dislocarea a cel puțin 
1 155 000 metri cubi pămînt. 
Fiind o lucrare de proporții, cu 
implicații mari asupra producții
lor agricole, acțiunea a căpătat 
caracter de masă, la ea partici- 
pînd zeci de mii de oameni. Cit 
de cuprinzătoare este, reiese și 
din faptul că, pînă la jumătatea 
lunii mai, au fost efectuate ame
najările necesare pe o suprafață 
de peste 41 700 hectare — a-

proape dublu față de ceea ce ne 
propusesem inițial.

— Lucrările ce se execută a- 
cum sînt cuprinse în marile ac
țiuni hidroameliorative ce se vor 
executa anii viitori în regiunea 
Crișana ?

— Fără îndoială I Situația plu
viometrică, specifică regiunii noa
stre, precipitațiile anuale ce va
riază de la 600 la 1400 mili
metri, distanțele scurte dintre a- 
ceste maxime, cauzează multe 
inundații în cîmpie. Ca urmare, 
pentru regularizarea cursurilor 
de ape ce străbat regiunea se 
prevede construirea unui număr 
însemnat de baraje și lacuri de 
retenție. Vor fi, astfel, înlăturate 
efectele negative ale inundații
lor și excesului de apă; se va 
crea posibilitatea irigării a încă 
aproximativ 100 000 nectare.

în Crișana a existat o rețea 
veche de canale pentru scurgerea 
apelor. In dorința de a lucra pe 
tarlale mari, conducerile multor 
cooperative agricole și gospodări) 
de stat nu numai că nu le-au 
mai întreținut ani de zile — ceea 
ce a dus la împotmolirea lor — 
dar au depus chiar muncă pen
tru desființarea lor, nivelîndu-le. 
Lucrările actuale, încadrîndu-se 
în ansamblul general, de viitor, 
al acțiunilor hidroameliorative,

s 
p 
o 
R 
T

• 4 medalii de bronz (I. 
Hodoșan, I. Covaci, Gh. 
Chivăr, I. Monea)

nier, sau, ca utecist, fie că 
a lucrat cu copiii, fie că 
dedieîndu-se muncii de la 
catedră, învățător ori pro
fesor, este acum unu! din
tre cei peste 80 000 de 
comandanți ai detașamen
telor și unităților de pio
nieri. Memoria noastră, a 
tuturor, developează astăzi 
filme omagiind romantica 
viață pionierească, filme 
ai căror eroi, intr-o pos
tură sau alta, am fost noi 
înșine. Pentru că, să nu 
uităm, să nu uităm toc
mai azi că mișcarea pio
nierească de la noi a îm
plinit 18 ani, a împlinit a- 
șadar vîrsta majoratului. 
Tinerețea ei — veșnică 
prin idealurile pe care 
le propagă — trăiește a- 
cum, la 18 ani. sentimen
tul puternic al afirmării, 
înflăcărate dorință de a 
dovedi că experiența ma
terializată în acest timp o 
învestește cu o maturita
te pentru care se simte 
mîndră. Și pentru care și 
noi, pionierii sau instruc
torii de odinioară, coman-

danții de pionieri de azi, 
sau numai îndrăgostiții de 
puritate și gingășie ne 
simțim mîndri /

lată, în ceea ce mă pri
vește, prima bobină de pe
liculă pe care mă simt ten
tat s-o derulez mă duce 
cu mai puțin de un an în 
urmă...

11 noiembrie 1966.
O dimineață de toamnă 

cu o lumină de miere, cu 
un cer înalt de un albas
tru diafan. Ziarele au 
apărut cu urarea: 
„Succes Consfătuirii pe

(Continuare în pas. a IlI-a)

Cer iertare hîrtîei I
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Poftiti la Dîmbovicioara !
Pe traseele turistice ale 

regiunii Argeș au fost a- 
menajate și date în folo
sință noi cabane. Pe un 
pisc. în decorul natural al 
codrilor seculari ce străju
iesc barajul Vidraru a fost 
construită din lemn de 
mesteacăn, o cabană-res- 
taurant în stilul caselor de 
munte. O construcție ase
mănătoare a fost ridicată 
și pe dealul Capela din o- 
rașul Rîmnicu Vîlcea. La 
amenajarea lor s-a păstrat 
întocmai specificul local. 
La peștera Dîmbovicioara 
a fost mărită capacitatea 
terasei. La Brăduleț, purici

situat la circa 4 km de 
Dîmbovicioara, s-a amena
jat o cabană cu 25 de 
locuri pentru dormit și 
spații de parcare. In cu- 
rînd. aici vor fi amplasate 
camping-uri și colibe in
diene. La Podul Dîmbovi
ței, de unde traseele se 
ramifică spre Brașov, Va
lea Cheii și Valea Dîm
boviței a fost amenajat un 
han țărănesc.

Toate aceste unități tu
ristice au fost profilate pe 
specialități culinare speci
fice zonelor în care sînt 
amplasate.

(Agerpres)

Deseori auzim vorbindu-se despre un 
tînăr sau altul ca despre unul dintre „cei 
mai competenți în materie“. în anii din 
urmă, numărul acestora crește vertiginos. 
Faptul e ușor de înțeles. Ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a calității muncii în 
toate domeniile vieții economice, presu
pune din partea fiecăruia, fie el inginer, 
electrician, arhitect, economist, cercetător 
științific, constructor sau strungar, o înaltă 
competență profesională. In accepțiunea 
largă a cuvîntului, a fi competent este e- 
chivalent cu priecepere, bogată experiență 
cîștigată prin muncă și studiu, cunoștințe 
profunde, multilaterale, informare la zi cu 
noutățile în materie. Toate acestea for-

mînd și întărind capacitatea de a rezolva 
operativ și hotărit problemele pe care le 
ridică procesul muncii. Dar nu numai atît. 
Astăzi a fi competent, a fi specialist în- 
tr-un domeniu sau altul, presupune ca fap
tele, cunoștințele și priceperea ta să fie 
călăuzite de principiile eticii noastre co
muniste, să te comporfi în toate împrejură
rile ca un om adevărat. Nici o competență 
care renunță la aceasta nu este demnă de 
stima noastră. Prin urmările ei, o aseme
nea competență este schiloadă și schilo
dește și pe alții.

Nu de mult am participat la o adunare 
a uteciștilor de la un institut de proiectări. 
Se discuta cazul arhitectului G. C. Faptele

supuse judecății opiniei colective sînt aces
tea : cunoscut și apreciat ca unul dintre cei 
mai destoinici și capabili arhitecți din ca
drul institutului, el a fost numit șeful co
misiei de recepție a unor blocuri de locuințe. 
Comisia și-a îndeplinit mandatul făcînd ob
servații judicioase asupra lucrărilor, a ne
regulilor constatate. însuși arhitectul nos
tru a făcut în timpul recepției numeroase 
observații critice privind calitatea execu
țiilor. Și totuși, în ciuda acestei situații, în-

AL. PINTEA

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Liniștea grea ce a- 
coperă sala este tul
burată doar de zgo
motul abia auzit, mo
noton și persistent al 
ploii de afară. Înăun
tru se simte parcă 
plutind, nevăzută, pe 
deasupra capetelor 
noastre, încordarea, 
nerăbdarea ; așteptăm 
s-o cunoaștem pe a- 
ceea care după spu
sele fiului său, Nico- 
lae Vasile, „nu a în
vățat cum se cîștigă 
banul, și-și închipuie 
că el și frații lui pot 
fi o sursă sigură de 
venituri pentru eu...". 
Dar iată că ușa se 
deschide încet ; în 
prag rămîne timidă, 
stingheră, neîndrăz
nind să-și ridice pri
virile din pămînt o fe
meie încărunțită și 
împuținată de vreme.

Are 80 de ani Sta
na Barbu ; a născut 
și s-a chinuit să crea
scă așa cum s-a pri-

ceput opt copii; are 
acum 6 fete și doi fe
ciori. Am zice noi: 
„Sînt bucuria, ajuto
rul și sprijinul bătrî- 
nețelor ei neputincioa
se". Dar această ma
mă, știe numai ea, 
este singură...

De cîțiva ani și-a 
părăsit satul și casa 
unde a trudit o viață 
întreagă; de-acum nu 
mai putea dovedi. Vo- 
indu-se mai aproape 
de ai săi, de copiii ei, 
a venit aici în Bucu
rești. A rămas să stea 
la una din fete — la 
Ioana Seifert. O vizi
ta aici, din cînd în 
cînd, și cea mai mate 
dintre ele, Maria Cu- 
relici; îi aducea cîte 
un cadou, îi mai dă
dea uneori bani. Era 
mulțumită mama și 
primea cu inima des
chisă atențiile lor. Se 
părea că sînt mai iu
bitoare și mai simți- 
toare decît celelalte

fete; mai cu sea
mă că feciorii, Vasile 
Petre, Vasile Niculae, 
s-au înstrăinat de ea. 
A simțit bătrîna acest 
lucru, dar parcă nu-i 
venea să creadă. Nu 
o căutau niciodată, nu 
o ajutau cu nimic. 
Mama, înțelegătoare, 
nu le-a căutat pricină 
din asta: „or fi avînd 
si ei greutățile lor". 
Nu s-a plîns nimănui 
de uitarea lor. Și to
tuși, plîngerea ei tăi
nuită se face azi au
zită în mulțime... Cum 
a ajuns aici ? N-a fost 
dorința ei asta I N-a 
călcat pragul tribuna
lului niciodată în via
ta ei. Tocmai acum la 
bătrînețe să pățească 
rușinea asta ? Să ajun
gă să se judece cu 
proprii ei copii ? Gîn- 
durile acestea îi în
cercau sufletul; nu 
mai vedea pe ni
meni, nu mai auzea 
cînd era întrebată... 
Doar plîngea. Poate 
abia atunci, acolo, în
ILEANA DINICA

(Continuare fn
pag. a II-a) 1



AGÈNDA

Sase blocuri,
> r

și deasupra luna...
In parcul Floreasca există un grup de sase blocuri turn, în

fipte ca niște paralelipipede de zahăr de pe vremuri in buza de 
lut a unei foste văi — cartier al tristeții. $1 peste cate azi se 
unduiește un covor verde. Dârimarra cocioabelor, stringerca ve
chilor boarfe, desființarea acelui ciocoi de linlchele. lătrături, 
cîrpe aninate-n pari și alai do oameni spolți cu pensule de 
Africa, aducerea liniștii șl a trandafirilor in care se leagănă 
vîntul de peste lac. pun parcă și mai mult In valoare semeția 
albelor construcții în clipa cind am văzut pentru prima dată

• mtreg ansamblu gata, coborîserâ pinzele de mătase alo 
nopții șl deasupra cvartalului plutea cu o privire de fecioară 
frumoasă ochiul mișcător al lunii Era o lună mare, ieșită parcă 
anume din compase de argint pentru a fi aproape do niște locuri 
în care s-a asanat pentru totdeauna mizeria măcinată a trecu
tului. Se aprinseseră, la ora aceea, in cele șase blocuri, ferești 
dreptunghiulare de odăi în care aveam toate motivele să bă
nuiesc acrul proaspăt al varului de pe pereți înnobilînd intima 
viată a omului.

Era. totul, atît de perfect, atit de aproape de Idealul omenesc 
de pinâ atunci al ieșirii la lumină din ceea ce fusese viața car
tierelor odinioară, incit m-am hotărit să nu întreprind niciodată 
vreo anchetă, să nu încerc vreodată să fac vreun reportaj, aici.

.. Locuiam pe atunci într-o casă in care o doamnă, aproape 
bătrînă. își pusese lingă fiecare ușă a apartamentelor din hol. 
cite un obiect — fie chiar și papucii —. pentru a-și putea face 
de lucru și a auzi ce vorbesc ceilalți locatari, și vream să știu 
că. măcar intr-un asemenea colt ideal, nu mai există cineva 
care ascultă la uși.

...în aceeași casă, vecinul de alături și vecinul de dedesubt 
iși bateau zilnic nevestele, primul aruncind cu scrumiera sau 
cu alte obiecte grele după ea încit se zguduiau pereții cind 
greșea tinta. iar celălalt venind beat, încălțat cu cizme, zguduia 
clazvandele și punea in funcție pumnul —. șl voiam să cred că 
oamenii se lecuiesc de metehne. învață bucuria vieții fără zbor 
de scrumiere și fulgerări de pumni.

...In casa în care locuiam era un avocat tînăr care, pentru fie
care 5 bani calculați greșit la apă sau lumină, se tîrguia cite 
o duminică întreagă pînă ți se făcea silă ; — voiam să nu mai 
aud de oameni care se prostituează astfel făcînd-o pe gospo
darii și stringătorii. și mă uitam cu speranță la blocurile noi 

I care obligau prin ele însele la o retopire a sentimentelor.
...In casa aceea domnea o curiozitate formidabilă asupra vie

ții intime a celorlalți, bătrîna cu papucii știa ce poate și ce nu 
poate ..domnu' avocat“, de ce l-a lăsat nevasta, chicotea pe la 
urechi despre „domnu“ de vizavi, care, deși făcea naveta la 
Constanța, avea putere de-a trimite la ginecolog din trei în trei 
luni pe nevastă-sa, despre bolile care se ascundeau sub capodul 
doamnei pe care-o batea domnul de la etajul de dedesubt, știa 
cum o face pe zina cartierului tînâra bătută cu scrumiera etc., 
etc. voiam să am imaginea unui stup omenesc, dar unul în care 
fiecare își vede de treburile lui : bărbatul de nevasta lui. pă
rinții de copiii lor.

...In casa în care locuiam, la fiecare 2—3 zile alții nu se mai 
salutau, urcau și coborau răbufnind pe scări - și voiam să 
văd oaTneni-oameni. scotîndu-și pălăria unii în fața altora, avînd 
grijă unii de liniștea altora, respectîndu-și personalitățile, obi
ceiurile. învățînd să-și ceară scuze cînd au greșit deranjînd.

Si. pentru că am auzit și văzut că. uneori și-n blocurile noi — 
care obligă prin însăși acuratețea vieții oferite — metehnele 
vechi tot mai sînt cărate în colturile calabalâcului, ir» seara 
aceea cînd peste Floreasca răsărise luna, mi-am zis să nu fac 
niciodată un pas în apropierea cvartalului cu șase blocuri.

Să am imaginea aceea modernă, ideală, a omeniei. în posi
bilitatea căreia cred.

EUGEN FLORESCU—--------
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11 nerăbdare sa disc 
n tînâr Atîulcct. 
nit sft vorbesc cu 

dintre acei care vor 
monumentele

Tovarășe Pastia, vă 
amintiți filmul lui A11I0-

A vrui 111 1 ' i ' !■ f.i 
secvență în care

- arhitect fără mo- 
lr-un alb oraș 

.„.o,. k<i Ură liișul 
pe planșele unor sludenți. 
Ei reproduceau coloane. 
„E inutil ce faceți — 
spune — acești oameni 

timp 
acest 
posi-

J miniente, într-uri

.-■puiiQ — acești 1 
S din vechime aveau

pentru artă. Astăzi 
lucru nu mai este 
bil".

— Da, există un
8 do opinie care pretinde
■ că arhitectura a pierdut

virtuțile tradiționale 
■lecturii clasice. Că ril- 
I vieții moderne 
ite oferi răgazul șl 

niște« necesară creației, 
arhitectura contemporană 
deci nu mai poate avea
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care satisfac. Este prea 
puțin pentru o socielatc.

— Ați făcut parte dlii- 
tr-o delegație care ne- 
prrzcntal la un 
Internațional de 
tură la PAris. 
este general ?

— Teoria cnunțiilă nu 
a noastră. Principial, 
se pare că nu tre- 

-„*j u- 
slatislicc.

este 
mi _  ,__
bule să cedăm în fnțn 
noi
Nevoia de construcții osie 
imensă. Dar. în codrul a- 
celeinși politici economice 
ele pol fi concepute ast
fel incit să creeze un ca
dru ideal do existența.

— Cum ?
— Este necesară o con

tinuitate în creația colec
tivă a unei grupări ani
mate de aceleași idealuri 
și care arc sensibilități ar
tistice comune.

— Noi avem o frumoa
să tradiție arhitecturală 

ina rurală remarca-

comode mai ales. Apoi, e- 
xishi o anumită reținere 
— să-i zicem inerție — 
(ață de personalitatea mar 
cântă 11 unei lucrări, 
torul, dacă nu 
pută putere de 
nunți. cedează 
11 ima I,

— Și devine 
Cred că aici

funcționar 
nu încape 

discuție, iui cred deloc în 
„rătarc". Un artist 
sau nu este. Și dacă este, 
nu poale trăi fără 
ție.

— Nu uilați că

tehnic. Iertați-mi naivita
tea întrebării : e frumos ?

— iTumos I Da, o sa 
lio frumos. Dur nu numai 
util. Se confundă deseori 
arhitectura cu estetica. Este 
prea puțin pentru arhitec
tură. Ea trelmie să conți
nă o serie de valori ome
nești de importanță mull 
mai marc, să realizeze un 
cadru omenesc nu numai 
armonios, dar care să dea 
și valori de demnitate, de 
scară omenească. Sînt ora
șe caro deși sînt foarte 
frumoase, nu sînt reușite 
arbilccturale, ca Brasilia 
do pildă. Un orn> splen
did. dar în care 
nu au ce căuta, un oraș 
căruia ii este de ajuns el 
însuși.

— Trebuie să fie im-

oamenii

COSTÌ N

Roman foileton de HARALAMB ZINCA
Îmi găsii un loc llngfi fereastra camerei. Lucian își aruncă 

haina și-și desfăcu enervat gulerul cămășii. Busuioceanu îl urmărea 
cuprins de o ușoară neliniște. In cele din urmă, se așeză ripostînd 
cu aroganță :

— Mă grăbesc... vă rog să-mi spuneți, ce vreți de la mine ?
Lucian se așeză pe marginea patului și-l măsură pe tlnăr cu 

oră, pe sub sprîncene. Mi se păru că, dmtr-o clipă în alta, te 
za arunca asupra lui. Zise :

— Floruț, prietenul surorii dumitale, a fost găsit asasinat...
— Am auzit, răspune Busuioceanu, enervat că pentru un ase

menea motiv fusese smuls de lingă femeia de la 101.
— Cînd ai auzit ?
— Mai înainte... chiar din gura surorii mele... I-am spus la timpul 

iuvenit să nu se încurce cu militari în termen... și n-a vrut să 
nă asculte, vorbi el la fel de iritat

— Și mă rog, de ce ? — sări Frunză.
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Lucian se uită supărat la dînsul, dar nu-1 opri pe Busuioceanu 
a răspundă.

— Vin... pleacă...
Argumentul mi se păru stupid. Cu atit mai stupid, cu cît tînă- 

ul vicios dinaintea noastră era, din capul locului, în afara oricăror 
irincipii morale.

— L-ai cunoscut pe Floruț ?
— Da... venea doar la sora mea... Mai schimbam cîte o vorbă- 

ouă cu el. O spuu deschis — nu-mi era simpatic... și cred că nici 
! nu mă înghițea...

— CiDd l-a; văzut ultima oară ?
— Cred că în ziua plecării sale în permisie. A venit să-și ia 

imac bun de la Cornelia... Eu mă pregăteam să ies în oraș... 
-am zis și eu, acolo, cîteva cuvinte de despărțire și am plecat de 
casă lăsindu-i singuri... îmi permiteți să aprind o țigară ?
Lucian încuviință, plictisit, printr-o clătinare a capului, Busuio- 

eanu scoase un pachet de țigări „Camei“, și, înainte de a-și 
prinde una, ne întinse și nouă pachetul. îl refuzarăm. Gestul 
ostru ostentativ îl lăsă indiferent.
— Unde ai fost in seara zilei de 27 august, între orele 20 
22 ?
— îmi cereți prea mult zise el zeflemitor.
— Vă rog să mă scuzați, ricana Lucian, am uitat că duceți o 

iață foarte bogată în evenimente.. Totuși, v-am ruga să faceți un 
fort și să vă amintiți.
Busuioceanu urmări ginditor norii de fum :
— Cred că trebuie să fi fost la Mamaia... dacă nu mă înșel. 

ti petrecut seara ia ..Perla“ cu o femeie... pe care, apoi, am 
indus-o pe malul marii, arătîndu-i frumusețile litoralului... Am 
reșit cumva arâlîndu-i litoralul ? zimbi Busuioceanu provocator.
— Nu fi obraznic, se înfurie căpitanul, fără insă să ridice ochii 

i dînsul. Cine te-a văzut acolo ?
— Nu cumva mă bănuiți că l-ași fi omorit eu pe Floruț? — 

itrebâ el privindu-ne stupefiat.
— Cine te-a văzut la „Perla“ ?
_  Mă cunosc toți ospătarii, se lăudă el, continuînd să fumeze 
j aceeași aroganță.
Răspunsul îl descumpăni pe Lucian ; îl văzui cum îți freacă 

brajii, de parcă i-ar fi crescut barba subit
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(Urmare din 
mijlocul străinilor ce-o 
compătimeau. Stana 
Barbu a înțeles „su
fletul“ 51 „omenia“ 
copiilor ei. Fetele ei 
„bune“, cum i s-au 
părut odată, s-au gîn- 
dit că sînt nedreptăți
te față de ceilalți 
frați, care n-o ajutau 
cu nimic pe bătrîna 
mamă. Și atunci ce 
și-au zis : „de ce să 
dăm numai noi I ? Să 
dea și ceilalți/ Și pen
tru asta o să ne jude
căm /“ Și s-au plîns în 
numele mamei lor; 
au adus-o aici I

Acum înțelegea Sta
na Barbu ce se petre
cea. Copiii se foloseau 
de ea pentru a se răz
buna unul împotriva 
altuia, răzbunîndu-se 
de fapt pe ea. Se cer
taseră între ei nu pen
tru că se gîndeau la 
binele și la liniștea 
mamei lor, ci pentru 
că li se părea că unul

dă prea mult, sau al
tul dă prea puțin pen
tru ea. .Nu voiau să se 
lase „nedreptățiți" 
„furați“ I Cearta intre 
frați a dezvăluit ade
văratele sentimente 
ale celor opt, pen
tru care Stana 
Barbu niciodată în 
viața ei n-a prege
tat să dea tot ce a a- 
vut pentru a-i crește ; 
niciodată nu s-a între
bat dacă nu le dă prea 
mult I Ea era una și ei 
opt I Iar ei opt, acu
ma, cînd omenia le 
cere să-și ajute mama, 
cheamă legea să le 
măsoare partea. Să nu 
se înșele cumva care
va dintre ei.

Judecătorul tocmai 
sfîrșca de strigat ofer
tele fiicelor anunțind . 
„Elisabeta Gană, soră 
la Maternitatea „Stea
ua“ înțelege să dea 
mamei sale 50 de 
lei...“. In sală rumoa
re, vociferări. Celelal-

ne, din idealuri comune, 
grupuri de creatori care 
să poala realiza la scară 
mare obiective, flecare im- 
lmgiî(indu-le cu propria 
personalitate.

— Din foarte tlnăra 
dumneavoastră activitate 
de arhitect șl cadru uni
versitar. v-ați dat proba
bil scama dacă printre ti
neri sini talenio deosebite.

— Am cunoscut în mun
că și la (acuitate chiar, 
oameni cu capacități deo
sebite. care se relevă — îft 
faza tinereții și a lipsei de 
maturitate — prin Inlent. 
Cind vor cîșliga și gîndi- 
ren, viziunea mai amplă 
asupra scopului și mijloa
celor artei arhitecturii, vor 
realiza operele ce le vor 
aduce satisfacția personală 
și cișligul colectiv rezultat 
din ele.

— Poate că ar trebui 
discutat mai mult, în .pre
să, in colocviile dumnea
voastră interne și interna
ționale, Atîtea probleme 
caie 6e pun astăzi în fața 
arhitecturii.

însuși interesul public 
pentru ele, nu ar repre
zenta un oport negliiabil.

— Mă tem că nil am 
realizat încă destule mo
numente valoroase de ar
hitectura care 9ă trezească 
interesul deosebii al cetă
ții, al oamenilor, care sa 
încerce să și pătrundă a- 
ceastă artă, nu numai s-o 
folosească. Nu se ponte 
Ca o societate matură sa-și 
ia niște angajamente atît 
de reduse față de posteri
tate. Se așteaptă de la noi 
valori depline, nu numai 
valori de folosință. Ciști- 
gul de ritm al vieții mo
derne este un câștig real. 
Orașele noastre trebuie 
să-l conțină. Azi nu mai 
este vorba de a distruge 
un fel de a gândi, ci de a 
începe marea epocă con
structivă. de regăsire, de 
înnoire a unor principii cu 
valoare de permanența.

— Proiecte ?
— Proiecte... visuri. Vi

surile mele nu pot fi decît 
ocazia de a construi ceea 
ce cred, lucrarea, sau lu
crările în care se pot in
vesti niște idealuri pe care 
Fiecare le purtăm în noi.

— Pentru bucuria dum
neavoastră și folosul ce
tății.

PASTIA— Do, este regretabil câ 
tradiția țării a fost între
rupta ades de vicisitudini 
de ordin isloric. Este fi
resc ca astăzi să se conlu- 
fezo în artă o persortaiila- 
tc proprie. Atitudinea fa
ță de tradiție trebuie să 
fie una creatoare. Nu cred 
că prin preluarea unor 
forme folclorice se poale 
realiza o tradiție urbană 
ci poate doar sensul unei 
sensibilități specifice.
— Viciul, după părerea 
mea. stă în monotonie. în 
ceea ce mă privește, va 
mărturisesc că. iubind for
mele și culorile moderne, 
nu sînt convinsă că este 
cel mai fericit 
să văd blocuri 
maia, dar șl la 
lîngă Cetatea 
de pildă.

— Aici sînt 
discutat, 
graba, lipsa de îndrăznea
lă, sînt enunțuri, din ne
fericire acoperite de rea
lități. în primul rînd, nu
mărul arhitecților angajați 
direct în proiectare. în 
creație, este insuficient. 
Mulți dintre ei, înzestrați 
și bine pregătiți — 
atrași în activități 
rale,

E caracterul dc permanență 
și valoare al celei vechi. 
Epocii noastră ar fi epoca 
minunilor tehnicii, a 
confortului și numai atit. 
Dar minunile tehnicii — 
cît vor fi fiind de minu- 

" nate, rămân limitate în 
timp, utilitare — nu pol 
conține singure aspirațiile 
unei epoci. Evident, ce se 
propune în film este 

lsă. imposibilă.
— De altfel, înseși rea

litățile o infirmă. Sînt în 
lume cîteva splendide mo
numente de arhitectură 
contemporană.

Nu e mai puțin adevă
rat că teoria amintită de 
dumneavoastră este peri
culoasă pentru câ — cel 
puțin aparent — ea are o 
bază de discuții. Cred că 
ea a fost generală de 
confundarea grabei cu 
ritmul. De altfel întotdea
una nereușitele nasc erori 
de generalizare.

— în practică, o aseme
nea abdicare dc la princi
piile artei — conduce la o 
rezolvare pripită a unor 
probleme umane imediate. 
Nu se creează arhitectură, 
nici orașe, ci construcții

t

teorie fal<
— Dp a

I
te fete și feciorii Ni- 
colae Vasile, salariat 
la M.I.C.M., și Petre 
Vasile — salariat la 
I.D.G.B. nici n-au ca
tadicsit să vină. II re
prezintă doar un me
moriu, prin care anun
ță : „...această acțiune 
este pornită cu gîndul 
de a arunca pe ume
rii noștri o obligație in 
plus..“. Așadar grija 
pentru mama lor era 
privită de acești fe
ciori ca o obligație, ca- 
o povară, mai mult 
chiar ca o nedreptate1

...descoperire tristă 
pentru o mamă I Sta
na Barbu, părăsi sala 
zguduită de plins , 
înăuntru se lăsă o li
niște grea, întreruptă 
doar de șoapte, ce re
petau din cînd în cînd 
aceleași vorbe „ce 
rușine" I Iată de ce, 
cred că trebuie să cer 
iertare și hirtiei că o 
împovărez cu aceste

s

8

o

limbaj — 
roz la Ma- 
Suceava — 
de Scaun,

multe de 
Comoditatea,

dintre ei sînt foarte tineri. 
Și mai este ceva, deose
bit de grav. Am lucrat în 
cel mai mare institut de 
proiectări pentru Bucu
rești, și vă spun câ unii 
dintre conducătorii lui 
nici nu se știau să declare 
că munca de creație tre
buie să fie subordonată 
aparatului administrativ, 
în felul acesta, ceea ce 
trebuie să devină ajutător 
se impune și dictează sco
pului însuși al activității. 
Din cauza acestui punct 
de vedere, mulți dintre 
oamenii valoroși au renun
țat să încerce să-și ducă 
activitatea creatoare în a- 
ceste condiții. Așa se 
nasc eșecurile.

— Și este păcat, pen
tru că avîntul arhitectonic 
în țară este real. Cred că 
s-a creat „climatul“ nece
sar pentru apariția mari
lor opere pe care le visăm, 
care să ne reprezinte. Ați 
lucrat la proiectul com
plexului Institutului poli-

presioriantă această tristă 
și trufașă inutililate ! Spu- 
neți-mi, cum realizați 
dumneavoastră, ca artist 
— în această .amplă, mo
numentala concepție a ar
hitecturii moderne, înțe
leasă mai mult decît ori
cine! ca un ansamblu din 
care reiese personalitatea 
<a — propria dumneavoas
tră personalitate ?

— Este greu astăzi, pen
tru scara enormă la care 
se lucrează, cu mijloace
le de care dispunem, să 
se poată realiza in arhi
tectură un individualism 
in creație prin singulari
zare. Asta nu trebuie să ex
cludă. dimpotrivă, trebuie 
să stimuleze adevărata 
personalitate.

— Cum ?
— Da, e greu de spus. 

In orice caz nu prin în
cercarea de a rupe an
samblul prin inutile origi
nalități. Cred însă că este 
posibil să se creeze din 
convingeri artistice comu- SMARANDA 1ELESCU

La poalele dealului, Olăneștii

Foto : O. PLECAN

mai rentabile.
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Dan Deșliu

dea o replică pe 
adversar puternic, 
lipsit dc resurse

de rezultatul în

Televiziunea făcut 
nou — și pe deplin — datoria 
față de amatorii de sport, ofe- 
rindu-le în direct cîteva din 
cele mai interesante secvențe 
ale „europenelor" dc la Roma. 
Satisfacție cu atit mai marc, cu 
cit am văzut eforturile repre
zentanților noștri răsplătite cu 
șase medalii, între care una de 
aur, grație lui Nicolae Gîju, 
noul lider al continentului la 
categoria „cocoș". Este a doua 
distincție de acest gen în pal
maresul pugilismului din Româ
nia, după titlul adjudecat in 
1957, de Gheorghe Negrea. Dacă 
adăugăm „argintul" lui Ciucă 
și „bronzurile" culese dc Hodo
șan, Covaci, Chivăr și Monea. 
putem conchide că boxerii 
noștri nu ne-au făcut de rîs în 
patria legendară a luptei cu 
pumnii... Ei au depășit, chiar, 
așteptările, revenind în pluto
nul fruntaș al clasamentului in- 
ter-țări și reabilitînd întrucîtva

— Cine-s turiștii străini care vă vizitează în fiecare an.
Busuioceanu răspunse calm, ca și cînd ar fi așteptat de mult 

întrebarea.
— Un frate de-al tatălui meu care a avut în București o ca

fenea, plecat încă dinainte de război, în Malta... Ține cîteva loca
luri de noapte acolo... Senor Bruderman, care ne vizitează cu 
soția și fiicâ-sa în fiecare an, este asociatul său... Vine să-și pe
treacă vacanța pe litoral... îi place la noi... Cînd vine, lasă pe-aici 
o mulțime de bani... Valută forte I Bineînțeles, ne vizitează și pe 
noi, ne aduce daruri din partea unchiului... Mai vreți să știți ceva ?

— Dacă acest senor Bruderman al dumitale l-a cunoscut pe 
Floruț ?

— L-a cunoscut... O dată... acum două săptămîni, într-o dumi
nică... Picase la noi tocmai cînd ne vizita senor Bruderman... S-au 
cunoscut... Au băut „Brandy“ de Ia Malta.

— Senor Bruderman știe românește ?
— Nu, nu știe.
Cîteva minute se scurseră într-o tăcere deplină. Lucian părea 

copleșit de răspunsurile insului. își ștergea mereu cu batista frun
tea și gitul transpirat.

— Sînt așteptat, spuse Busuioceanu nemulțumit că se prelungea 
convorbirea. Pot să plec ?

— Da, poți să pleci 1 rosti Lucian.
în tăcerea ce se refăcuse de îndată ce Busuioceanu părăsise 

camera, se auzea acum deslușit bîzîilul ventilatorului.
— Frunză, i se adresă după un timp Lucian, locotenentului- 

major, coboară la telefonul public, ia legătura cu colonelul Pe
trescu, roagă-1 să-l trimită urgent aici pe locotenentul Nichifor. 
Așteaptă-1 jos. Nichifor îl cunoaște pe Busuioceanu... Să fie cu 
ochii pe dînsul... Auzi ?

— ’Nțeles !
— Eu o să fac un duș, îmi spuse. Mă aștepți nu-i așa ?

X. RECONSTITUIRE
Cînd ieși din baie, mă găsi în același loc, pe marginea patului, 

în bătaia răcoroasă a ventilatorului. Camera era luminată de

veioză. Lucian își trase un scaun lîngă mine, se așeză și mă privi 
îndelung, vrînd parcă să-mi afle gîndurile. îi înfruntai privirile.

— Scîmavă poveste I — exclamă el după o lungă tăcere.
— Cum așa ? I
— Nu știu, dar așa simt eu... că Ia mijloc e vorba de o afacere 

murdară... L-ai văzut ? Are douăzeci și cinci de ani... Te uiți la 
el și nu-ți vine a crede că s-a născut și a crescut pe pămîntul 
țării noastre.

— Așchia nu sare departe de trunchi, făcui eu aluzie la bio
grafia lui Busuioceanu. De ce nu l-ai arestat ?

— Aș fi făcut-o cu plăcere, dar n-am împotriva lui nici o 
probă materială. Pe ce bază să cer procurorului emiterea unui | 
mandat de reținere ? Lucian își înălță sprîncenele, mirat că nu 
sesizasem un element atît de important. N-am la mină nici o 
probă materială care să-i stabilească vreo vinovăție. între decla
rația lui și a surorii sale există o concordanță deplină...

— Dar Cornelia Busuioceanu unde e ?
— După ce s-a despărțit de fratele ei, am oprit-o și i-am cerut 

o nouă declarație, de astă-dată iu scris. Acum cred că e acasă... 
am ordonat ca și locuința ei să fie pusă sub supraveghere...

— Crezi că-i vinovată ?
— Nu cred încă nimic, ridică el glasul, parcă supărat de în

trebarea mea. Altceva mă frămîntă. încerc să-mi răspund la cîteva 
întrebări : Ce s-a întîmplat cu Nicula T. Florea după ce și-a 
luat rămas bun de la domnișoara Busuioceanu ? încotro a luat-o, 
spre gară sau în altă parte ? De ce a fost dezbrăcat dc uniformă 
și îmbrăcat în haine civile ? Unde i-a dispărut valiza ? Unde i-au 
dispărut uniforma de grănicer și actele ? Uniforma și actele, în
țelegi ? — izbucni el nervos, frecindu-și bărbia. Uniforma și actele 
militare... repetă el, de astă-dată ceva mai stins. Băiatul ăsta. 
Floruț, continuă el cu multă amărăciune în glas, trebuie să fi 
săvîrșit o greșeala gravă... trebuie să se fi abătut de la disciplina 
militară...

— în cazul ăsta, ajungi să presupui că și celelalte două victime 
și-au pierdut viața pentru că s-au abătut de la principiile disci
plinei militare...

prestigiul sportului ou mănuși 
de la noi cam „șifoDat" în ulti
mele ediții ale competiției. Ma
rele merit aparține, incontesta
bil. lui Gîju. acest sportiv mo
dest și simpatic, cu aer mucalit, 
dar care în ring nu prea... glu
mește ! El s-a dovedit a fi unul 
dintre cel mai compleți boxeri 
care au evoluat ta Palazzo dello 
Sport în aotuala ediție a cam
pionatelor — ediție de un nivel 
general nesatisfăcător, din olt 
ne-am putut da seama. Atit se
mifinalele (pe care mulți le-am 
văzut trunchiate de prima par
te, dintr-o pură neglijență, căci 
Informația cu modificarea de 
orar sc primise la București 
încă în cursul dimineții de joi) 
cît și — îndeosebi finalele de 
alaltăieri, ne-au dezamăgit prin 
calitatea mediocră a foarte mul
tor dispute.

Ca și fotbalul, boxul e în de
clin. Nici unul dintre actualii 
campioni nu se poate compara, 
după părerea mea cu „așii" de
ceniului trecut: un Papn Laszlo. 
un E^hibarian. Beuvenutti. Mac 
Taggart, Pietzkowski. Dobrescu... 
în tinale. un singur meci de ex
cepție (Froiov—Kulej). două 
trei partide bune, între care 
Gîju—Rascher și Skrzupcak— 
Ciucă, iar în rest - mai nimic. 
De-a dreptul penibil simulacrul 
de „catch" oferit de Nemecek 
și Wolke : ambii meritau să fie 
descalificați, pentru anti-box ’ 
Slab s-au comportat și alți fina- 
iiști. de la care așteptam mai 
inult : Grudzien. Kiseliov, Bod- 
dington. Petek. Acesta din 
urmă a fost creditat cu o deci
zie absolut gratuită, căci turcul 
Tatar îl întrecuse detașat — 
pentru ca 20 de minute mai tîr- 
ziu. compatriotul său Kulej să 
sufere, la rîndu-i o injustiție 
similară... Din păcate. mașina 
electronică de calculat puncta
jul încă nu s-a inventat : jude
cătorii sînt suverani !

Despre comportarea echipei 
noastre, ar mai fi de spus cîte
va lucruri. Firește, ne bucură 
că băieții au depășit speranțele

cele mai optimiste, îndeosebi 
Ilodoșan. autorul eliminării Iul 
Tamulis, fost campion european, 
favoritul nr. 1. însă, cu excep
ția lui Chlvăr, care știe destul 
de multe, ca tehnică șl tactică, 
și care luptă întotdeauna cu
rajos, ceilalți medallațl cu 
bronz au rămas datori in unele 
privințe : Hodoșan și Covaoi ne
glijează apărarea, nu eschivea
ză corect, se agită Inutil, armă- 
resc exclusiv lovitura la figură 
— iar Monea, ca deobicei, este 
incapabil să * 
măsura unui 
dovedindu-se 
morale.

Satisfăcuț!
sine, ar -fi greșit să ne culcăm 
pe laurii celor șase medalii de 
la Roma. Avem încă mult de 
lucru pentru însușirea, pe scară 
cît mai largă a boxului modern, 
așa cum îl practică cei mai va
loroși exponenți ai școlilor po
loneză și sovietică : atac ș? apă
rare la fel de ferme, suplețe, 
elasticitate, corectitudine în ți
nută — fără ,.can înainte", fără 
eschive sub nivel, fără mănușă 
deschisă etc. Posibilitățile băie
ților, după cum s-a putut ob
serva șl de astă dată, sînt evi
dente — dar trebuie să fie cul
tivate cu cea mai mare grijă și 
încă de timpuriu. Boxul româ
nesc poate urca pe o treaptă 
superioară în ierarhia interna
țională — și am dori ca acest 
lucru să se petreacă cît mai 
curînd posibil — dc pildă, în 
Mexic, la Jocurile Olimpice !

Clasamentul pe țări al campio
natelor europene de box. cla
sament stabilit de agenția Fran
ce Presse : 1. Polonia 23 punc
te ; 2. U.R.S.S. 20 puncte ; 3. 
România 13 puncte ; 4. Italia 12 
puncte ; 5. R. F. a Germaniei 8 
puncte ; 6—7 Cehoslovacia, R D. 
Germană 7 puncte ; 8. Turcia 5 
puncte ; 9—10 Iugoslavia. An
glia 4 puncte ; 11—12. Ungaria, 
Bulgaria 3 puncte ' 
nate au participat 
din 26 de țări.

La campio-
177 boxeri

(Agerpres)

(Urmare in numărul viitor)
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• Astăzi se dispu
tă jocurile penulti
mei etape din ca
drul categoriei A la 
fotbal.

Cele două jocuri 
din Capitală se vor 
desfășura în cuplaj ta 1 ------
pe stadionul „23 Au. Brașov ^-^Progresu]
gust“ după următo- ” x’
rul program : ora 
15,45 Rapid Bucu
rești — Politehnica
Timișoara : ora 17,30 sul din Capitală găz.

Steaua București — 
Petrolul Ploiești.

In țară au loc par
tidele : Jiul Petro- 
șeni — Dinamo Buc., 
Universitatea Craio
va — Farul Constan- 

Steagul Roșu

București, U. T. Arad 
— Dinamo Pitești. 
Universitatea Cluj — 
C.S.M.S. Iași.

• Terenul Progre-

duieste astăzi dimi
neață două meciuri 
din cadrul campiona
tului republican de 
rugbi.

• Tn runda a noua 
a turneului interna
tional de șah de la 
Moscova, șahistul ro
mân Florin Gheor
ghiu l-a întîlnit pe 
fostul campion mon
dial Mihail Tal. Par
tida s-a încheiat rt< 
miză.


