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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

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

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...
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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,
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R 
T

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

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

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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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.

a
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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.



INFORMAȚII

Salutul
Consiliului Național

/

al Organizației Pionierilor Tot înainte !
• Sîmbătă dimineața, la Consiliul 

d? Miniștri au început lucrările 
primei sesiuni a Comisiei intergu- 
x-emamentale de colaborare eco
nomică între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Socialiste Sovietice.

La lucrări participă Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Con- 
sillnlui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președintele 
părții române In Comisia intdrau- 
vernamenlală și M. A. Leseciko, 
x'ioeprcședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Snxieticc, pre
ședintele părții sovietice a aces
tei comisii.

• Sîmbătă după amiază, a părăsit 
Capitala îndreptindu-se spre 
Praga, o delegație a Comitetului 
Centrai al Uniunii Tineretului 
(’omunlst, condusă de losif Wal- 
ler, secretar al C.C. al U.T.C. 
pertlrti a participa la lucrările 
Congresului al \ -lca al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, care va 
avea loc Intre 5—9 iunie a.c.

La plecare, pe aeroportul RS- 
neasa. delegația a fost condusă 
de Ion Popescu, setrelar al C.C. 
al U.T.C.. membri ai Biroului și 
activiști ai C.C.’. al U.T.C.

\ fost de față Antonio Kanie- 
nickv, secretar I al Ambasadei 
R. S. Ohoslovace la București.

cu prilejul „Zilei pionierilor“
Dragi pion'eri fi școlari,

începînd cu acest an. in talcndarul bucuriilor și sărbători
lor noastre s-a înscris unt dintre cele mai frumoase zile, 
care x-a fost dăruită xouă -i prin voi xirstei fericite pe care 
o trâiti. ( u prilejul „Zilei pionierilor“, unindu-ne griului cu 
cel al părinților și dascălilo voștri, cu simțămintele intregu- 
lui nostru pnpor. Consiliul Național al Organizației Pionie
rilor vă adrrsează cele mai călduroase felicitări.

Sărbătoarea xoastră, din acest însorit început do iunie, 
poartă cununa faptelor unui rodnic an școlar. Alături de 
comoara învățăturii pe care v-ați sporit-o zi de zi în cadrul 
lecțiilor, activitățile in cercuri științifice și tehnice, con
cursurile artistice și sportixe. excursiile și drumețiile v-au 
lărgit orizontul de cunoștințe si v-au îmbogățit simțămintele, 
t Ic v-au ajutat să descifrați noi taine ale științei și tehnicii, 
ale artei si literaturii. \ți avut in același timp posibilitatea 
să cunoașteți tot mai bine trecutul de luptă, frumusețile și 
bogățiile țârii, zările luminoase către care ne călăuzește cu 
înțelepciune partidul; să cunoașteți viața și preocupările 
copiilor din alte țări, cărora le adresăm cu acest prilej un 
mesaj de pace si prietenie.

Pentru succesele cu care intimpinați sărbătoarea de astăzi, 
adresăm, împreună cu soi, învățătorilor și profesorilor, co- 
mandantiloi voștri de detașamente și unități aceleași felici
tări călduroase, exprimindu-le totodată prețuirea si mulțu
mirile noastre pentru activitatea nobila ce o desfășoară, 
pentru dăruirea si hărnicia cu care xâ îndrumă și vă pre
gătesc pentru x iață.

Astăzi, cind drapelul patriei flutură însorit si solemn dea
supra careului unității de pionieri, astăzi, de ziua voastră, 
dragi pionieri si școlari, vă urăm din inima multă sănătate 
și voioșie, putere de muncă înnoită. Vacanța, care se apro
pie. să constituie pentru voi un prilej de noi bucurii, de 
joc si cintec, de întărire a forțelor. Redeschiderea scolii să vă 
găsească pregătiți pentru a dobîndi tot mai frumoase succe
se la învățătură. Să deveniți oameni culți și harnici răspun- 
zind prin fapte grijii si dragostei pe care v-o poartă par
tidul. întregul nostru popor. Să învățați și să creșteți astfel, 
incit fiecare dintre voi să devină un fiu de nădejde al aces
tui popor, un luptător neobosit pentru socialism, pentru în- 
Horirea si propășirea scumpei noastre patrii — Republica 

h Socialistă România.

Conf. univ. TRAIAN POP 
președintele Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor

PIONIERII
DESENEAZĂ...

Din expoziția de desene ale pionierilor deschisă ieri la Mu
zeul Simu (Desen aparținând elevului Lucian David din clasa

a VlII-a a Școlii generale nr. 1 din Sebeș)

Și din desenele lor 
apare lumea noastră, 
aceeași și totuși alta, 
surprinsă în imagini 
fermecătoare în naivi
tatea lor, pe alocuri 
cu izbucniri de înțe
legere mattră a vir'-.i, 
neîngrădite de tipare.

Este cea mai puter
nică impresie pe care 
ți-o lasă vizionarea 
Expoziției de desene 
și picturi ale pionieri
lor și șelarilor des
chisă in cinstea ..Zilei 
Pionier-" >ru și găzdui
tă în sălile Muzeului 
Simu.

514 desene și pic
turi te introduc în u- 
ni versul copilăriei; 
nu lipsesc imaginile 
din lumea fantastică 
a basmelor, chipurile 
prietenilor, căldura 
din ochii bunicilor, 
florile, pădurile, casa

părintească, școala. O 
pictură se intitulează 
„Ilustrație la balada 
mînăstirii Argeș“ și a- 
oem imaginea teme
rarilor zidari care au 
încercat să sboare cu 
aripile lor de șindrilă. 
Pictorul de 12 ani, e 
plin de compasiune 
pentru sacrificiul meș
terilor și tonurile fo
losite sînt sobre, doar 
mînăstirea e ceva mai 
luminoasă. Lingă a- 
cest tablou, un desen 
ii înfățișează pe hai
duci. Desenatorul n-a 
văzut in viața lui hai
duci, ei seamănă cu 
oamenii din satul na
tal, caleașca pe care 
o urmăresc e plină de 
zorzoane, dar desenul 
degajă forță, caii sînt 
mari yi nărăvași, hai
ducii sînt falnici, co
drul apare întunecat, 
de nepătruns.

Unul din desenele 
care a fost distins cu 
premiul I e in.itulat 
„La nuntă”. Și ai ima
ginea nunții țărănești, 
cu lăutari și masa «n- 
belșugată, cu miri și 
socri mari care au 
„nuntit” trei zile și 
trei nopți.

Frumoase sînt yi 
fragmentele de muncă 
surprinse de copii. 
Ghicești în „Pescari“ 
sau „Mineri” ocupația 
părinților și imaginile 
încearcă să fie cil mai 
exacte, așa cum le-au 
aflat din explicațiile 
acestora.

Lumea copilăriei a- 
pare în expoziție în 
culori vesele, lumi
noase. pline de pros
pețime. așa cum e și 
viața pionierilor și 
școlarilor patriei.

M. V.

(Urmare din pag. I)

țară pentru constituirea 
( onsîHului Național al 
Organizației pionieri
lor“.

1 n c r p o a prestigiosul 
sfat, matcrializîndu-se in
tr-un eveniment așteptat 
cu legitim interes de că
tre întreaga noastră opinie 
publică, preocupată hi cel 
mai înalt grad de educa
ția tinerei generații, eve
niment polarizînd in jurul 
sau atenția maximă a în
vățătorilor, profesorilor, 
părinților, utecișlilor — ca 
frați mai mari, dar și ca 
educatori ni pionierilor. 
Începea consfătuirea che
mată să dezbată și să sta
bilească sarcinile de vii
tor ale organizației pio
nierilor, să adopte actele 
statutare ale mișcării pio
nierești, să constituie fo
rul suprem de conducere 
al acesteia.

Lucrările consfătuirii, 
onorate de prezența unor 
înalți oaspeți, conducători 
de partid și de stal, în 
frunte cu secretarul gene
ral al C.C. ol P.C.R.. to
varășul NICOLAE CEA- 
UȘESCU, au devenit de 
la început un fructuos 
colocviu, determinînd o 
etapă nouă, calitativ su
perioară in viața mișcării 
pionierești. Chezășia că 
așa se va intimpla o ates
ta din capul locului fap
tul că dezbaterile aveau 
loc în lumina unui impor
tant document cum este 
Hotârîrea Plenarei Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la îmbu
nătățirea activității Or
ganizației pionierilor, 
din aprilie 196 6, 
cuprinzător plan de mă
suri menit să stimuleze 
traducerea în practică a 
vastului program stabilit 
la cel de al IX-lea Con
gres al P.C.R. referitor la 
dezvoltarea învățămîntului 
nostru, la continua perfec
ționare a acestuia, la creș
terea eficienței sale instruc
tive și educative.

Ne aflăm azi la abia o 
jumătate de an de la Con
sfătuirea de constituire a 
Consiliului Național al 
Organizației pionierilor. 
Și ne aflăm, în același 
timp. în fața unor semne 
evidente că etapa nouă 
a activității pionierești — 
concretizată, tn primul 
rînd. în crearea unei orga
nizații de sine stătătoare, 
condusă de organisme pro
prii — înregistrează pri
mele succese.

T V rînd, azi, sănătate și 
(LJ fericire sărbătoriți

lor ne gîndim la 
școală, la nobila sa menire, 
la slujitorii ei credincioși, 
dintre care 84 000 se gă
sesc deopotrivă la cate
dre și la comanda detașa
mentelor yi unităților de 
pionieri. Școala, azi, ne im
pune certitudini prin pre
zența ei în viața so
cială. înainte de toate 
ne transmite siguranța că 
fiii și fiicele noastre, fra
ții și surorile noastre mai 
mici se bucură de acea te
meinică pregătire ce-i va 
conduce spre împlinirea 
idealurilor. însăși calita
tea de pionieri în condi
țiile dezvoltării școlii noa
stre își apropie sen
suri hărăzite să prefacă

vîrsta copilăriei intr-o pe
rioadă capabilă să funda
menteze dezvoltarea com
plexă. multilaterală a cetă
țeanului de miine, dinri 
certitudine yi trăinicie 
visului de deplină realiza
re umană. A fi pionier 
înseamnă la noi a li un 
copil care își iubește cu 
ardoare patria. cinstește 
trecutul ci glorios, pășește 
entuziast in viață pe dru
mul care se confundă eu 
auzii partidului; înseam

nă a învăța cu sirguință. 
a fi modest, cinstit yi 
drept, a fi curajos și prie
tenos, îndrăgostit de mun
că și apărător al bunurilor 
ohșlei. a fi respectuos, 
plin de afecțiune și stimă 
fală de părinți și educa
tori. Aceste trăsături acor
dă calității de membru al 
Organizației pionierilor o 
investire solemnă cu vir
tuți la care asipră ori ce 
eonii, fiind proprii naturii 
sale.

/n cadrul unor ample 
manifestări artistice, 
sportive pe cure le 

găzduiesc azi stadioanele, 
vor avea loc parăzi ale 
pionierilor. Ideea ne-a su
gerat să ne imaginăm, sub 
forma unei coloane în pas 
de defilare, șirul inițiati
velor pe care le-a impus 
în ultima vreme Organiza
ția pionierilor.

Așadar, parada inițiati
velor! In frunte: perseve
rența de a acorda cea 
mai mare însemnătate 
cercurilor științifice și teh
nice. Organizate, ținîn- 
du-se seama de experiența 
unor școli fruntașe în pri
vința unor asemenea ac
țiuni, și tn urma unei 
largi consultări cu peda
gogi, oameni de știință, 
inventatori și raționaliza- 
tori, pediatri și psihologi, 
aceste cercuri corespund 
unei acute necesități de 
informare yi creație a co
piilor în domeniul științei 
și tehnicii.

Legată sau nu de cer
cul pomicultorilor, o largă 
acțiune de sădire a pomi
lor a găsit in rîndurile 
pionierilor ecourile aștep
tate. Ne-ar place să ve
dem la butoniera pionieri
lor yi școlarilor o insignă 
atestînd participarea lor 
consecventă la sădirile de 
pomi; ar fi un stimulent 
astăzi și o amintire peste 
ani I

Participă la paradă, fi
rește, și acele inițiative 
valoroase menite să impul
sioneze activitatea cultu- 
ral-artistică a pionierilor.

Să amintim în primă or
dine ansamblurile folclo
rice cu complexa lor via
ță, dăruind pionierului 
dubla calitate, de culegă
tor de folclor și de inter
pret.

Vechea tradiție a tntîl- 
nirilor pionierești cu oa
meni de cultură și artă a 
cunoscut o continuă as
cendență, n-au fost uitate 
serile de basme, concursu
rile pentru cei mai buni 
recitatori și soliști vocali, 
întrecerile sportive între 
detașamente yi unități etc.

Parada inițiativelor con
tinuă, amintindu-ne ne
contenit că perfecționarea 
activității pionierești pre
supune un plus de cău
tări, de fantezie in alege
rea formelor specifice, di
ferențiate ale muncii cu

Sub tricolorul țării, noii pionieri primesc însemnul 
hărniciei și dragostei pentru învățătură: cravata 

roșie

O adevărată expediție din peisajul căreia nu lipsește, 
bineînțeles, cortul

Fotografiile: GR. PREPELIȚĂ

copiii. Un plus de ceea ce, 
curent, numim „caracter 
tineresc” insuflat fiecărei 
acțiuni.

Cuvintele acestea — ca
racter tineresc — aplicate 
la munca cu pionierii cu
mulează un șir nesfîrșit de 
funcții, de la acțiuni atră
gătoare, care trezesc inte
resul pionierilor, le satis
fac setea de cunoaștere, 
specifică vîrstei, la valori
ficarea diurnă și consec
ventă a aptitudinilor co
piilor, de la grija că pre
gătim copiii pentru viața 
matură de miine (dar a- 
ceasta nu înseamnă să co
piem forme specifice de 
educație a adulților) pină 
la jocuri multe și antre- 
nante, cîntece frumoase, 
cu melodii simple, melo
dioase, cu versuri emoțio
nante.

In acest sens, profesorul

— comandant de pionieri
— Nicolae Radovici, 
scria nu de mult re
dacției ziarului: „Mi se 
pare important să nu 
uităm noi înșine, co
mandanți de detașamente 
și unități, că sîntem oa
meni tineri, mulți dintre 
noi membri ai U.T.C., iar 
prin profesia de pedagogi, 
sortiți să nu îmbătrînim 
sufletește niciodată. pio
nierii au nevoie de zîmbe- 
tul nostru, de exuberanța 
noastră, de dinamismul 
nostru. Să cîntăm, să învă
țăm poezii, să știm să dan
săm, să facem măști pen
tru carnaval, să fim neo
bosiți în excursii, anima
tori la focurile de tabără, 
neîntrecuți în glume...”.

Dar, caracterul tineresc 
ni se mai dezvăluie și 
printr-un sens ținînd, ca 
să zicem așa, de noțiunea

CONTINUĂRI

„M V G URI“
Cu prilejul „Zilei pionierilor” 

Consiliul regional Suceava a! 
Organizației pionierilor a editat 
o plachetă de versuri, intitulată 
semnificativ „Muguri“.

In poeziile cuprinse de cei pe
ste 30 de pionieri și școlari din 
regiune cîntă patria. tinerețea, 
își exprimă recunoștința pentru 
copilăria fericită.

Culegerea reprezintă un oma
giu adus partidului de către pio
nierii și școlarii suceveni.

Dintre numeroasele versuri in
cluse în paginile culegerii, cităm 
poezia ,,Ce-i doresc eu țării me
le” pe un motiv eminescian, a- 
parțiriind elevei Mariana Țuca

de la Școala generală din Zvori- 
ștea — Dorohoi.

Trunză verde viorele 
Ce-i doresc eu țării mele ? 
Vrednici copiii să-i crească 
Și mereu să-ntinerească 
Glia noastră strămoșească 
De dușmani s-o păzească 
Să se -nalte către soare 
Mindrâ și biruitoare 
Iar pe cerul ei senin 
Veșnic de lumină plin 
Porumbeii albi să zboare 
Pină in margini de zare 
Pretutindeni să vestească 
Vrednicia românească 
Lumea-ntreagă s-o cinstească.

Coloana 
vertebrală 

a competenței 
tocmind procesul verbal de re
cepție, la insistențele aceluiași 
arhitect comisia a aprobat lucrarea 
aeordîndu-i calificativul „foarte 
bine“. Metamorfoza viziunii tînă- 
rului nostru arhitect s-a petrecut 
după ce a descoperit că șeful 
lotului ce executase construcția 
era un fost coleg și amic de pe 
băncile liceului.

— II prețuim pe arhitectul no
stru mai tînăr, spunea în cuvîn- 
tul său șeful institutului, invitat 
la adunarea uteciștilor, pentru 
buna sa pregătire și pricepere 
profesională, pentru bogatele sale 
cunoștințe, pentru inițiativa și 
capacitatea sa de muncă. în 
materie de construcții are o înal
tă competență unanim recunos
cută. Dar pentru o asemenea în
țelegere a prieteniei, pentru ase

menea lipsă de exigență, nu-1 pu
tem admira.

Un fapt oarecum asemănător 
s-a petrecut și la o întreprindere 
de construcții dintr-un oraș de 
provincie. Pentru a întări con
trolul tehnic de calitate în așa 
fel ca acesta să fie intr-adevăr o 
barieră de netrecut împotriva lu
crului de mîntuială, a rebuturilor, 
conducerea întreprinderii a numit 
în funcția de șef al acestui sec
tor pe cel mai bun. pe cel mai 
priceput și competent tînăr teh
nician. în ultimele zile ale lunii 
martie controlul tehnic de calitate 
a descoperit la un lot de cîteva 
sule de cămăși bărbătești anumite 
defecte. Firesc, din prima clipa, 
șeful sectorului C.T.C. a oprit li
vrarea produselor. A intervenit 
însă șeful secției care executase 
comanda, apoi șeful serviciului lu
crări și alții. I s-a „explicat“ că 
oprirea comenzii ar periclita în
deplinirea planului trimestrial al 
secției, planul de livrări al în
treprinderii și că, de fapt, cu pu
țină indulgență aceste „mici“ de
fecte s-ar putea trece cu vede
rea. Și tînărul nostru tehnician, 
deși convins că produsele nu co
respund calității cerute, norme
lor STAS, s-a lăsat înduplecat și 
a semnat cu ochii închiși, foaia de

livrare a produselor spre benefi
ciari. Cum era și firesc, organele 
comerciale au descoperit defec
tele și au returnat produsele în
treprinderii și așa pagubele au 
fost de clouă ori mai mari.

Iată dar că se ivesc împreju
rări cum sînt cele relatate mai 
sus, în care tineri socotiți spe
cialiști în materie, uită de aceas
tă componentă inseparabilă, de 
această a doua față a competen
ței : exigența, răspunderea perso
nală. Or, lucrurile ar trebui să 
se petreacă tocmai invers : cu cit 
nivelul competenței profesionale 
este mai sus, cu atît trebuie să 
crească răspunderea morală care 
orientează acțiunea cunoștințelor 
noastre. Iluzia că nivelul cunoș
tințelor, gradul pregătirii profe
sionale ne absolvesc de riguroa
se norme elice este nocivă. Tris
tă și dăunătoare pentru tinerii 
care nutresc asemenea iluzii este 
și explicația la care apelează în 
ultjmă instanță : „Sînt tînăr. 
N-am încă suficientă experiență 
de viață“. A te scuza de slăbi
ciuni cu cea mai de preț calitate 
transformată în cîrjă de protec
ție este imoral. Pentru că în ca
zuri cum sînt cele relatate, nu 
de inexperiență este vorba, ci pur 
și simplu minusuri în conștiință

dr anticipație, de vîrsta pe 
rare, împlinind-o la un 
moment dat, pionierul va 
avea dreptul să solicite 
primirea sa in Uniunea 
Tineretului Comunist. Are
o mare importanță munca 
de pregătire a pionierilor 
pentru acest eveniment, 
mijloacele cu care se rea
lizează ea. Și în această 
privință unii comandanți 
de pionieri au dohîndil 
succese, ca urmare a unor 
căutări creatoare, ca urma
re a grijii pentru a nu o- 
feri unei vîrste ceea ce ea 
uri a depășit de mult ca 
înțelegere, ori nu este încă 
aptă pentru a înțelege. 
Astfel, au fost invitați in 
școli uteciști din rîndurile 
muncitorilor, studenților, 
elevilor care au povestit 
pionierilor — subliniem 
povestit, nu conferențiat I 
— despre viața și visurile 
lor. despre modul cum 1 
această viață și aceste ! 
visuri găsesc, in cadrul ac
tivităților organizației ie 
colaționare a tineretului 
nostru. climatul pentru 
cele mai rodnice împliniri 
și înfrumusețări de desti
ne umane. In alte locuri, 
atari manifestări așteaptă 
încă să le vină riadul sau 
nici măcar nu au fost pro
gramate. Se uită că ele 
reprezintă nu numai o sar
cină de mare însemnătate 
educativă, dar se pierde 
astfel posibilitatea unor 
contacte între pionierii 
clin clasele mari yi ute
ciști, întîlniri care pot fi 
continuate apoi la progra
mele artistice-culturale ale 
caselor de cultură, la reu
niunile tovărășești ale ute- 
ciștilor din licee sau școli 
profesionale și care ar 
mări tocmai valențele ca
racterului tineresc al unor 
acțiuni.

s ărbătoarea de azi — 
ca toate sărbătorile 
intrate în tradiția și

sufletul nostru — ne pro
pune o călătorie în viitor : 
copiii pe care îi vedem azi 
defilînd și făcînd sport pe
stadioane, dansînd, reci-
tînd și cîntînd pe estra
de. copiii pe care îi au
zim în emisiunile radiofo
nice istorisind faptele lor 
pionierești, ne invită în 
lumea pe care o simbo
lizează : lumea viitorului !

Tn drumul lor sigur, cu 
fruntea sus, spre miine, pe 
copiii noștri îi însoțesc ne
contenit iubirea și veghea 
partidului, a întregului 
nostru popor. Mereu vii, 
mereu proaspete, ni le rea
duce în inimi și sărbătoa-
rea de azi, cuvintele secre-
tarulul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. adresate 
copiilor ou prilejul Con
sfătuirii de constituire a 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor: în 
fața voastră societatea 
socialistă își deschide 
larg porțile, chemin- 
du-vă să urcați cele mal 
tnalte culmi ale cunoaș
terii umane, să vă însu
șiți tot ce e creat mai de 
preț omenirea de-a lun
gul secolelor, să vă in- 
struiți la nivelul marilor 
cerințe ale epocii în care 
trăiți“.

care nu apar tocmai din senin. 
Explicația se întoarce, așadar, îm
potriva celui care o folosește. In 
loc de explicație ori scuză sin
gura măsură este un dificil, în- 
tr-adevăr, efort de pilire a rugi
nii depuse pe conștiința morală 
a insului respectiv. Aflată în re
lație de organică simbioză cu 
competența, responsabilitatea mo
rală este coloana vertebrală a 
gestului nostru profesional de a- 
Iegere sau de respingere. Mina 
care semnează pentru calitatea 
unui produs este o sabie care 
poate tăia chiar capul proprieta
rului ei. Cînd competența se face 
că nu vede defectele evidente.

Tocmai de aceea nu-i putem 
înțelege și ne par atît de ciudați 
acei tineri care, pricepuți și buni 
cunoscători în meserie, încalcă 
elementare norme generale de 
etică, de comportare. Se pot 
numi ei oare cu adevărat, oameni 
competenți ?

Disciplinarea 
apelor 

au ca scop, în primul rînd, refa
cerea vechii rețele de canale, 
precum și alte amenajări noi.

— Acțiunea din această etapă 
o socotiți încheiată ? Pun tntie- 
barea pentru că în multe părți 
ale regiunii am întîlnit kilometri

8PARTACU8 - film pentru •- 
cran panoramic

rulează la Patria (orei*  9;
12.45 . 16.30 . 20.15).

VIATA LA CARTEL
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)

FRENCR CAN CAN
rulează la Excelslor (orele
9.30 . 12. 14.15, 16.30. 18.43 ;
21). Modern (orele 9.30; 12; 
15 . 17.15 19.30 ; 21.30)

ANGELICA Șl REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orele
9.15. 11.30 14: 16.30; 19;
21,30) București (orele 8.45 ; 
11 ; 13.30 . 10 ; 18.30 ; 21). Au
rora (orele 9 ; 11 : 13.15 ; 15.30; 
18 ; 20.45). Grivița (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),
Tomls (orele 9 ; 11.15 . 13.30 ;
15.45 ; 18.15 ; ’^0,45). 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 ! 
rulează la Union (orele 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 (oiele 9.15; 

11.30 . 13.45 . 18.15 . 18.30 20.45).
GAI.APAGOR - COCOSEI.UL 
DE HIRTIE

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

ÎN NORD SPRE ALASKA — 
cinemascop

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

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GR7MM - cinemascop

rulează la Floreasca (orele
9.30 12 . 14.30 IR ; 20.30) 

SUCCER. CHARLIE ! - cine
mascop

rulează la Giuleșfl (orele
15.30 ; 18 . 20.30) Drumul Să
rii (orele 15.30 . 17.45 ; 20).

DOAMNA DE PE RINE
rulează la Buvegl lorele 9.30 ; 
12: 16 18.15 20 45)

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Vltan (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; 
18 ; 20.30)

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

JUANA GALLO
rulează la Colentina (orele 
15 ; 17.30)

MONTPARNASSE 19
rulează la Central (orele 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 . 21)

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

ar. televiziune^
DUMINICA 4 IUNIE

9.00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea . astăzi ? Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar de 
Ziua Pionierilor. 10.45 Emisiunea 
pentru sate. 12.15 Concert sim
fonic. După amiază: 15,45 Magazin 
111 : Transmisiuni sportive. 19.30 
Telejurnalul de seară. 19.45 Film:

Stan și Bran studenți la Oxford. 
20.15 Duminică la ora... Scenariu 
de varietăți de Dorel Dorian. 
21.30 Film artistic : Yo-Yo. O 
comedie a studiourilor franceze. 
23.00 Telejurnalul de noapte. 
23.10 Telesport.

— ANUNȚ —
MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR, 
DIRECȚIA GENERALA A PREFABRICATELOR 

GRUPUL ȘCOLAR AL ÎNTREPRINDERII PREFABRICATE 
DIN BETON BUCUREȘTI MILITARI

anunță că școlarizează absolvenți ai școlii de 8 (7) ani pentru 
următoarele meserii:

— Operator prefabricate ;
— Prelucrător — montator — piatră marmură granit;
— Ceramist ceramică fină;
— Lăcătuș mecanic industria prefabricatelor t
— Frezor-montator-mortezor;
— Izolator construcții;
— Lăcătuș mecanic utilaje construcții.

Înscrierile ae fac între 1—30 iunie 1987 între orele 8—14 
la secretariatul școlii str. Preciziei nr. 12, raionul 16 Februa
rie (capătul tramvaiului 25) Militari telefon 31.55.81.

Examenele se dau între 1—10 iulie la următoarele obiecte ;

— Limba română acria șl oral
— Matematică scris și oral.
Elevii pe timpul școlarizării primesc gratuit cazare, hrană, 

echipament și rechizite școlare.

întregi de canale nefinisate, lu
crări netenninate.

— Observația e întemeiată. În
deosebi în raioanele Aleșd, Sa- 
lonta, Criș și Ineu nu s-au e- 
xecutat lucrările de artă; nu 
s-au construit podețele planifica
te Se circulă cu tractoarele și 
căruțele peste canale. în multe 
locuri, pentru a realiza aceste 
treceri s-au făcut umpluturi cu 
bețe de floarea soarelui și chiar 
cu pămînt. S-au creat, astfel, 
pe canale niște dopuri care îm
piedică scurgerea apei de pe te
renurile joase.

— Lucrările de întreținere a 
culturilor, de recoltare și conser
vare a furajelor vor antrena în 
această perioadă un număr tot 
mai mare de brațe de muncă din 
cooperativele agricole și G.A.S. 
Cînd credeți că vor putea fi exe
cutate finisările despre care 
ne-ați vorbit și mai ales cu ce 
forțe ?

— Pentru încadrarea lor în 
timpul prevăzut, este intr-adevăr 
nevoie, în primul rînd, de forțe 
de muncă. Un sprijin deosebit 
ne-ar putea da tineretul. Dacă 
organizațiile U.T.C. din fiecare 
unitate agricolă și-ar înscrie a- 
ceasta acțiune la loc central în 
preocupările zilnice, dacă tineri, 
bine organizați ar pomi neînfîr- 
ziat la treabă vom obține rezul
tatele scontate, li așteptăm pe 
șantiere.

— N-ați amintit nimic despre 
amenajarea celor 1 200 hectare 
pentru irigații, suprafață pe care 
unitățile agricole din regiunea

Crișana s-au angajat s-o realizeze 
în 1967 și care a fost cuprinsă 
în plan.

— De fapt, nu mai poate fi 
vorba de 1 200 hectare. Unele u- 
nități s-au angajat să amenajeze 
pentru irigații suprafețe care, de 
fapt, erau amenajate încă din 
anii anteriori. Cooperativa agri
colă Simand, de exemplu, și-a 
planificat să amenajeze peniiu 
irigații o suprafață de 150 hec
tare, care fusese irigată încă de 
anul trecut.

— Faptul că nu v-ați referit 
de la început la aceste lucrări, 
presupune acceptarea unei ase
menea situații cel puțin ciudate ?

— Nu I Au și fost luate mă
suri în consecință. Printre altele, 
planul inițial a fost analizat o- 
perativ și reașezat. S-a prevăzut 
amenajarea în acest an a unei 
suprafețe de 1 043 hectare. Pină 
în prezent au fost amenajate 836 
hectare. Au încheiat această lu
crare unitățile din raioanele 
Beiuș și Salonta. Suprafețe mai 
mari au rămas de amenajat în 
raioanele Criș și Oradea. Raio
nul Aleșd, însă, care avea de 
executat doar 10 hectare a ame
najat 1 hectar I Și aici lucrările 
pot fi mult urgentate. Sperăm că 
solicitările pe care le adresăm 
comitetului regional și comitete
lor raionale ale U.T.C. din Criș, 
Oradea și Aleșd voi primi la timp 
răspuns.



ZILNIC • Știri inserii ' 
nâri comentarii 

• Știri Înseninări corn 
entarii • Știri Însemnări

Siccn, p1ul„r rrțuril, nrn«nranța< Un«» butoiul cu 
pu .ierr «ț găsesc multe torțe aprinse ți o explozie se poate pro
duce nnrinn. Deocamdată, ne mai aflăm incă in stadiul comuni- 
cateln, amenințătoare al masorilor ..punitive“ a căror eficacitate 
(Mite diticil de apreciat Dar paralel cu înmulțirea violențelor de 
limbai sv acumnlcazâ în atmosfera politicii clementele unei fur
tuni cu repercusiuni imprevizibile. Așteptarea nenoasă de la 
Lagos rele di< tata de slăbiciune, lagosul nu dispune, momentan, 
de forța necesară pentni n-<> Impune votata m « împiedici sece
siunea provinciei orientale. Amenințările lui Gnwon n-au prea 
mnrP ecoo ja Fnugu deoarece anemia armatei federale este noto
rie. Cei 11 500 soldați (la o populație de 55 000 000) nu reprezintă 
o forță care să poată menținr <mb control o țară cu o suprafață 
de °6. 000 kilometri pățeați, adică aproape de două ori cit Fran
ța. I-agorei a sunat goarna chemind sub drapel pe rezerviști. Rft- 
mme de văzut in v măsură acești militari de ocazie (unii lăsați In 
vatră încă in 1939' vor putea forma o nrmată capabilă să zădăr- 
mcca'C ' ambițiile l.ii Ojukwu de a deveni conducător de stat. De 
altfel, faci locotencpt-colonelul secesionist de la Fnugu n-are In 
dispoziție forțe mai numeroase.

Pe străzile capitalei provinciale subalternii Ini Ojukwu au lipit 
i. \ Igerii efte mn.irln. 

suiță lungă Biafrei !' 1. Soarta Riafrei, această Falangă nr. 2. se 
hotărăște, însă nu t umai In Fnugu. Ojukwu n petrecut, 
in urmă cu ani. citcia luni în rindurile trupelor O.N.l . din Con
go. Atunci a avut posibilitatea să studieze tehnica secesionistă al 
cărei produs l-a reprezentat Katanga lui Cbombe.

Frămintarile din Nigeria pot li despărțite de cele 100 000 000 
lire sterline pe care monopolistii de pe malurile Tamisei le-au 
insestit in proxincia orientală? Dacă pronosticurile experților se 
realizează, in 1970 subsolul nigerian xn furniza 50 000 000 tone de 
petrol iar după un deceniu volumul producției ar urma să se du
bleze. Cea mai mare parte a acestei producții va fi obținută de 
pe teritoriul proaspetei republici Biafra. Deci, s-ar părea, petrolul 
a alimentat speranțele separatiștilor. Investitorii de capitaluri în
cearcă să practice jocul prudenței. Ei exită. pentru moment, să U.R.S.S. — O nouă clădire a Institutului agricol din R. S. S. Turkmenă

mizeze pe o singură carie. Cind xictoria va suride uneia dm părți 
alegerea se x-e produce deîndată.

Gowon afirmă că situația ..este critică iar următoarele zile ar 
putea fi decisive'*.  In atmosfera de criză care domnește în Nige
ria a produs senzație demiterea colonelului Adebavo, guvernato
rul proxinciei vestice. Măsura (chiar dacă este atenuată prin a- 
cordarea unei noi funcții, de o xaloare redusă) ilustrează dezacor
dul dintre Gowon și guvernatorul de Ia Ibadan ale cănii simpatii 
»-au îndreptat vizibil către Enugu. înlăturarea lui Adebavo scoate 
In relief dificultățile de care se lovește Gowon, dificultăți care 
nu m limitează la conflictul cu provincia orientală. De altfel, și 
în provincia vestic-mijlocie situația „a început să devină neclară“ 
— anunță telegramele. „Neclaritățile“ care se multiplică sînt un 
ternn rău prevestitor pentru soarta Nigeriei.

Fr*

Acest cuvînt cu 
rezonanțe curioase 
înseamnă „așa este“, 
în limba uneia din
tre populațiile din 
Bolivia, indieni care 
și-au păstrat obice
iurile, rezistînd in
fluențelor exterioa
re. In acest cadru 
și-a plasat acțiunea 
cineastul bolivian 
Jorge Sanjines Ara
mayo al cărui film 
intitulat „Ukamau" 
a fost recent prezen
tat în cadrul Săptă- 
mînii internaționale 
a criticii ce se des
fășoară paralel cu 
Festivalul de la Can
nes, săptămînă re
zervată „speranțe
lor" cinematografiei 
mondiale.

Poate că filmul 
dincolo de calitățile 
sale artistice sau de 
curiozitatea față de 
o producție sud-a- 
mericană, redusă 
cantitativ și din pă
cate puțin cunoscută 
în Europa, nu s-ar 
fi bucurat de o lar
gă publicitate în zia
rele și revistele 
franceze dacă nu 
s-ar interfera cu re
latările zilnice des
pre încordarea poli
tică din Bolivia.

• IN LUNILE aprilie și mai 
în Polonia au fost lansate 20 de 
rachete meteorologice de tip 
„Meteor 1". Cu acestea a fost 
încheiat ciclul de studiere a 
vînturilor stratosferice, început 
în urmă cu trei ani. In acest 
răstimp au fost lansate în at
mosferă 40 de rachete meteoro
logice.

Cercetările meteorologilor po
lonezi sînt comparate cu rezul
tatele obținute in cursul unor 
experiențe similare in Marea 
Britanie. Studierea specificului

Oficialitățile de la Lagos întreprind o blocadă economică o 
provinciei orientale și desfășoară eforturi diplomatice pentru a 
fi reveni recunoașterea noii republici secesioniste. Totuși, izolarea 
ui Ojukwu nu se poate realiza doar prin decrete oricit de severe 

ar fi ele. Ofensiva lui Gowon suferă de un viciu fundamental : în
târzierea. Timpul nu a lucrat în favoarea Lagosului. Complexita
tea problemei, implicațiile vizibile și mai ales invizibile. îndeam
nă lumea politică africană la o atitudine rezervată. Dezintegrarea 
Nigeriei este apreciată la sediul O.U.A. drept „o tragedie care a- 
fectează într-o măsură considerabilă unitatea continentului ne
gru“. Mobutu și-a exprimat intenția de a încerca o reconciliere a 
protagoniștilor crizei nigeriene. Poate că amintirile comune din 
Congo (unde au petrecut multe luni atât Gowon cit și Ojukwu) 
vor spori greutatea demersului întreprins de Kinshasa.

Podurile de pe fluviul Niger care au devenit o veritabilă linie 
de frontieră au fost blocate. Pe ambele maluri armele stau gata 
să intre în acțiune. împușcăturile n-au început să răsune și atita 
timp cit armele tac mai există o speranță (minimă, de altfel) că 
prudența și înțelepciunea vor risipi primejdia unui sîngeros război 
civil care ar putea să devină un măcel între triburi.

EUGENIU OBREA

• EVOLUȚIA situației politi
ce din Grecia provoacă neliniș
te in cercurile parlamentare 
ale Pieței comune, la care Gre
cia este membră asociată. După 
cum informează agenția France 
Presse. in cursul unei reuniuni 
comune. Comisia politică și Co
misia de asociere a Greciei la 
C.E.E.. organisme ale Parla
mentului european, au hotărit 
să se întrunească din nou la 
14 iunie, la Bruxelles, cind in
tenționează să trimită o misiune 
de informare la Atena. Pe de 
altă parte. Banca europeană dc 
investiții a suspendat deliberă
rile sale in ce privește reparti
ția creditelor destinate Greciei.

• BUNDESRATUL vest-ger- 
man (cea de-a doua Cameră a 
Parlamentului formată din re
prezentanți ai landurilor) a a- 
doptat legea cu privire la sta
bilizarea conjuncturii economi
ce. în virtutc-a acestei legi, gu
vernul Republicii Federale a 
Germaniei este investit cu îm
puterniciri largi care îi vor da 
posibilitatea să acționeze în toa
te sferele vieții economice a 
țării.

Avertismente
pentru fumători

Comisia federală de comunicații a S.U.A. a cerut posturilor 
de radio și televiziune americane ca în emisiunile lor să acord? 
informațiilor prix’ind nocivitatea fumatului un spațiu egal anun
țurilor publicitare plătite de firmele producătoare de țigări.

In scrisoarea adresată de comisie posturilor de radio și tele
viziune se subliniază că studiile publicate, atit de organizații 
guvernamentale, cit și de cele particulare, subliniază că fumatul 
poate constitui un risc pentru sănătatea a milioane de persoane. 
Din această cauză, posturile de radio și televiziune, atrăgind 
atenția asupra calităților unei țigări, sînt obligate să informeze 
publicul și în legătură cu riscurile fumatului.

Bundesratul a aprobat, de a- 
semenea, schimbările aduse con
stituției vest-germane ca urma
re a adoptării legii cu privire 
la stabilizarea conjuncturii. A- 
ceste schimbări limitează sub
stanțial autonomia în domeniul 
bugetului, de care dispuneau 
înainte landurile și permite gu
vernului Republicii Federale a 
Germaniei să controleze finan
țele acestora.

• PREȘEDINTELE Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R S.S.. N. V. Podgomii, care 
a făcut o vizită oficială in Af
ganistan ia invitația regelui 
Mohammed Zahir Shah, a pără
sit simbătă orașul Kabul ple- 
cînd spre patrie.

• LA BONN a fost semnat 
un acord economic prin care 
R. F. a Germaniei oferă un cre
dit de 40 de milioane de mărci 
Tunisiei. Această sumă urmea
ză să fie folosită pentru realiza
rea unor proiecte în domeniul 
tehnic, al agriculturii, irigației 
și urbanisticii.

CĂPITANUL motonavei so
vietice „Turkcstan", C3rc a fost 
bombardată dc două avioane a- 
mcricanc in rada portului 
Kampha. la 50 dc mile nord dc 
Haifong, a anunțat că electro
mecanicul Rîbaciuk de la bor
dul navei a murit în urma ră
nilor căpătate in cursul atacu
lui aerian. O altă radiograma a 
anunțat că după o operație chi
rurgicală starea mecanicului 
Zemțov continuă să fie îngri
jorătoare.

0 rrs

Ukamau"
In primul rînd, 

despre regizor. Emo
ția artistică a spec
tatorilor la Cannes 
a fost desigur poten
țată de știrea, care 
a devenit cunoscută 
în timpul Festivalu
lui, că regizorul a 
fost destituit de o- 
ficialități din func
ția de director al 
Institutului național 
bolivian de cinema
tografie. O informa
ție ulterioară, dar 
neconfirmată, ampli
fica acest caz, sus- 
ținînd că Aramayo 
fusese arestat.

Disputa autorități
lor cu un regizor a 
cărui operă s-a bu
curat de o excelentă 
primire la festivalu
rile internaționale 
de la Karlovy-Vary, 
Locarno și Cannes, 
fiind și premiat, 
confirmă valoarea 
filmului lui Ara
mayo.

Subiectul filmului, 
situat cu ani îri ur
mă, stîrnește analo
gii contemporane.

Ramos, (singurul 
personaj al filmului 
care se exprimă în 
spaniolă, ceilalți 
eroi folosind dialec
tul local, denumit

R. D. VIETNAM. — Intr-un cartier de locuințe din Hanoi 
după un bombardament întreprins de aviația americană

Evenimentele
din Orientul Mijlociu

o WASHINGTON. — Primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold W i'.son, care a sosit vineri 
la Washington a avut în aceeași 
zi o întrevedere de peste patru 
ore cu președintele S.U.A., Lvn- 

quechua, vechea 
limbă a incașilor) 
moșier a tot puter
nic, omoară o feme
ie. Soțul victimei 
care îl cunoaște pe 
asasin, așteaptă cli
pa răzbunării. Ra
mos este omorî t cu 
pietre după o luptă 
sălbatecă care amin
tește, scrie criticul 
francez Georges Sa- 
doul, deznodămîntul 
unuia dintre filmele 
lui Stroheim, com
parație măgulitoare, 
desigur, pentru re
gizorul bolivian.

De la spaniolul 
Ramos, simbol al 
colonialismului și al 
relațiilor feudale, 
pînă la „consilierii 
americani" ce con
duc operațiile con
tra partizanilor care 
luptă tocmai în re
giunea indienilor 
Aymaras, unde se 
desfășoară acțiunea 
filmului, nu este 
decît o diferență de 
epocă și de mijloa
ce.

„Ukamau", — „așa 
este", va deveni o- 
dată „așa a fost", 
remarca cineva. A- 
cesta este sensul fil
mului lui Aramayo.

S. BRAND 

vînturilor stratosferice va per
mite întocmirea unor pro
nosticuri ale vremii, mai pre
cise și de lungă durată.

o VALUL dc căldură ce s-a 
abătut in cursul săptăminii tre
cute asupra statelor Bihar și 
Bengalul de vest din India, a 
provocat moartea a 11 persoa
ne. anunță din Calcutta agenția 
Associated Press. Cel mai greu 
lovit de acest val a fost orașul 

don Johnson. După încheierea 
convorbirilor purtătorul de cu
vînt al Casei Albe a declarat că 
au fost examinate criza din O- 
ricntul Mijlociu, situația din 
Vietnam și Asia de sud-est și 
problema reducerii forțelor bri
tanice în regiunea cunoscută 
sub denumirea de „la este de 
Suez".

In cadrul unei conferințe de 
presă, Harold Wilson și-a ex
primat părerea că situația este 
îngrijorătoare în Orientul Mijlo
ciu. El s-a pronunțat pentru o 
reglementare pașnică prin inter
mediul O.N.U., lăsînd totodată 
să se înțeleagă că S.U.A. și Ma
rea Britanie nu exclud posibili
tatea folosirii forței pentru ga
rantarea liberului acces în golful 
Akaba, în cazul în care Consi
liul de Securitate nu va reuși să 
obțină vreun rezultat. El a spus 
că în prezent au loc consultări 
între diferite puteri maritime în 
vederea publicării unei declara
ții care să reafirme dreptul de 
acces în golful Akaba. In ce pri
vește Canalul de Suez premierul 
englez a declarat că întrucît a- 
cesta este o cale maritimă inter
națională protejată printr-o con
venție, orice încercare unilate
rală de modificare a acestei con
venții ..va comporta riscuri foarte 
serioase".

• CAIRO. — Președintele 
Nasser a prezidat vineri o con
ferință militară, la care au luat 
parte mareșalul Amer, coman
dantul suprem adjunct al forțe
lor armate ale R.A.U., și mai 
mulți șefi de state majore ai ar
matei egiptene. anunță ziarul 
„Al Ahram". Potrivit A.F.P., a- 
ceasta este cea de-a treia reuni
une militară desfășurată sub con
ducerea șefului statului, de la 
începutul actualei crize din O- 
rientu’. Apropiat.

Gaya denumit „locul cel mai 
călduros din India" unde tem
peratura nu a coborit sub 46 
grade Celsius.

• MINISTERUL Justiției al 
S.U.A. a dezmințit că Biroul 
federal de investigații (F.B.I.) a 
anchetat vreodată pe omul de 
afaceri Clay Shaxv din New 
Orleans, în 'legătură cu asasi
narea președintelui Kennedy. 
Această dezmințire a fost făcu
tă după ce procurorul general 
al S.U.A., Ramsey Clark, a de
clarat în luna martie că Shaxv 
a fost anchetat de F.B.I. dar a 
fost absolvit de orice amestec 
în asasinatul de Ia Dallas.

Clay Shaxv a fost arestat la 
1 martie de procurorul distric
tului Orleans. Jim Garrison, 
care a afirmat că împreună cu 
defuncții David Ferrie și Lee 
I-Iarvey Osxvald a complotat 
pentru a-1 asasina pe președin
tele Kennedy.

• ZILELE ACESTEA negrul 
Sylvester Magee, a împlinit 
vîrsta de 126 de ani, fiind con
siderat cel mai bătrîn om din 
S.U.A. El s-a născut în 1841. în 
localitatea Carpet, din statul 
Carolina de nord. Părinții săi 
au fost sclavi. însăși Sylvester. 
la vîrsta de 19 ani. a fost vin- 
dut de proprietarul său. El a 
fost eliberat din sclavie de că
tre trupele unioniste.

• GUVERNUL Republicii 
Congo (Kinshasa) l-a însărcinat 
pe ministrul afacerilor externe, 
Joseph Bomboko. să facă un de
mers pe lingă guvernul Belgiei 
pentru ca acesta să achite cele 
cîteva miliarde de franci bel
gieni pe care fosta companie 
belgiană Union Miniere le da
torează guvernului de la Kin
shasa.

<---------------
Scrisorile pe care ml le 

trimite prietenul meu 
Carlos Gonzales poartă 
p? plic același timbru dc 
un peso cu Imaginea u- 
nel plăjl însorite. plaja 
dc la Guardalaharca. în 
partea de sus. acolo unde 
peisajul cit o unghie su
gerează albastrul senin 
al cerului, stă scris :

„Cuba alegre como su sol '
„Cuba veselă ca loarele 

său“.
„Alegria". Dincolo de ex- 

pliccițiilc dicționarului, acest 
cuvin t traduce o întreagă stare 
de spirit, compusă din ele
mente nenumărate, de la ve
selia peisajului tropical și 
pînă la vioiciunea tempera
mentului latin, de la pulsul 
viu al Havanei, la ritmul dan
surilor sud-americane. „Ale
gria" e privirea deschisă și 
surîzătoare a negrilor, „ale
gria" e viteza surprinzătoare 
și lipsită de prejudecăți a ma
șinilor în Havana, „alegria" 
e entuziasmul și bucuria cu 
care mii de tineri pornesc 
spre plantațiile de trestie de 
zahăr, „alegria“ este, de fapt, 
zîmbetul solar cu care te în- 
tîmpină Cuba. „Alegria" e, 
de asemenea, un simbol al co
pilăriei cu tot ce are ca mai 
bun, de la gingășie și opti
mism, la energia trepidantă, 
neobosită, ca in jocurile fără 
istov ale primei vîrste.

De aceea, cînd am coborît 
din avion pe aeroportul 
„José Marți" din Havana, am 
avut senzația că răcoarea și 
culorile acelei dimineți ne 
pătrund în vine ca sucul to

nifiant și proaspăt al portoca
lei. Răsărea soarele. Dinspre 
violet, peisajul începea să bată 
în oranj. Și intram intr-un o- 
raș pe care îl bănuisem de 
mult, de pe vremea cînd pă
trundeam în Grădina Mere
lor de Aur din basmele lui 
Ispirescu...

Copiii soarelui

Noi toți sînfem copiii soa
relui, rezultatul acelor ini
maginabile explozii termice de 
pe suprafața astrului patern. 
Dar, uneori, cînd negurile și 
diluviile toamnei ne pătrund 
în oase și în suflet, cînd nă
meții scîrțîie sub tălpi iar 
gerul împietrește buzele și 
zîmbetul de pe față, cit de 
îndepărtat ni se pare soarele! 
Noi nu-i putem ierta soarelui 
aceste absențe și de aceea, 
atunci cînd apare din cînd 
în cînd, șters ca un ban uzat 
și rece ca o abstracțiune, îl 
poreclim „soare cu dinți". Cu 
cît înaintează spre Nord, 
oamenii intră în relații din 
ce în ce mai proaste cu soa
rele. Intr-atît sîntem sclavii 
acestor relații înscăunate de-a- 
lungul a sute și mii de ge
nerații incit...

Tulburări în Anguilla
6 000 de locuitori au dezarmat poliția și 

au pus stăpînire pe depozitele de armament

O revoltă s-a dezlănțuit în mica insulă Anguilla din Marea Ca
raibilor : șase mii de locuitori au reușit să dezarmeze poliția 
și să pună mina pe depozitele de armament, potrivit unor știri 
parvenite la Georgetown. Insula Anguilla, avînd o suprafață de 
90 km patrafi, este situată la est de Porto Rico. Fostă colonie bri
tanică, Anguilla a devenit acum patru luni stat asociat al Marii 
Britanii și membră a Commonwealthului, ceea ce, se pare, ma
joritatea populației insulei nu aprobă.

Primii miniștri ai statelor Jamaica, Trinidad, Guyana și Barba- 
dos s-au consultat pentru a trimite trupe în Anguilla pentru a 
reprima mișcarea populară. Se pare, însă că ei ezită să intervină 
în afacerile interne ale unei țări membre a Commonwealthului, a 
cărui apărare și politică externă rint controlate de Marea Bri
tanie.

de Paul Diaconescu

Treceam prin Matanzas, pe 
un bulevard, unduind de-a- 
lungul mării. Din cînd în 
cînd valuri săreau peste para
petul falezei, stropind cu apă 
și spumă asfaltul. „Cind dă 
gerul — mi-am zis în gînd, 
— circulafia devine aici im
posibilă din cauza poleiului". 
Uitasem pentru o clipă că 
ne aflăm în mijlocul lui ia
nuarie, la sud de Tropicul 
Racului, că aici gertd e ne
cunoscut, că gheafă nu există 
decît datorită frigiderelor. In 
memoria mea rămăsese, și va 
rămîne întipărită pentru toa
tă viața, imaginea falezei din 
Constanta cu balustradele de
venite adevărate metereze de 
gheafă, cu digul de larg 
transformat intr-un imens 
țurțure orizontal împlintat în 
marc.

Și dacă, totuși, noi ne nu
mim „copiii soarelui" atunci 
cubanezii ar trebui să se con
sidere „frați de cruce" ai a- 
strului, într-atît de mult gra
dul lor de rudenie cu soarele 
e strîns pînă la contopire.

Cuba e un epicentru solar. 
'Aidoma liniilor ce unesc cele 
patru puncte cardinale, aici 
se întîlnesc izotermele tem-

S-ar putea ca această Im
presie să fie subiectivă, s-ar 
putea ca ca să se datoreze li
nei împrejurări. împrejurarea 
că am sosit în Cuba chiar în 
„Dia de lo.s ninos" (Ziua co
piilor). Străzile Havanei erau, 
intr-adevăr, pline dc copii, 
copii albi, negri, mulatri, ca 
la o sărbătoare internațională 
a copilăriei. Pe bulevardul 
Malecon, faimoasa faleză stră
juită de zgîrie-nori de buzu
nar, un tînăr înconjurat de o 
ceată gălăgioasă dc copii, 
înlăfase un zmeu. Un zmeu 
roșu profilat pe mătasea vei- 
dc-albastră a Golfului Mexic, 
lntîmplarea făcea ca de ani 
de zile privirile melc să nu 
mai fi urmărit zbaterea vioaie 
a zmeului. De aici, poate, 
acel sentiment al reîntîlnirii.

Parcurgînd Maleconul am 
pătruns în splendidul cartier de 
vile Miramar, care s-ar putea 
traduce prin : priveliștea mă
rii. Dacă ar fi însă numai pri
veliștea mării... Aici peisajul e 
creat de oameni și de soa
rele vesel al Cubei. Arbori 
exotici, palmieri regali, bana
nieri, caoba și ceiba, arbori 
ale căror rădăcini însoțesc 
tulpina în ascensiunea sa, 

peramentale a patru rase care 
au parcurs Istoria omenirii 
de-alungul unei veșnice veri. 
Mai întii au fost indienii au
tohtoni, triburile tainos și si- 
boney, care au populat insula 
din vremuri imemorabile, a- 
poi au fost spaniolii, stirpa 
cea mai sudică a latinității în 
sîngele cărora fermenta seîn- 
teia aprigă a maurilor, altă 
stirpe solară pornită din pe
ninsula arabică. Și, în sfîrșit, 
a patra izotermă, cea mai 
fierbinte, ivită din însuși 
continentul atotputernicului 
zeu Ra-negrii.

Din aceste confluențe tem
peramentale și spirituale s-a 
născut poporul cubanez „ve
sel ca soarele său".

Retrospectivă 

sentimentală

Cineva spunea că există 
locuri unde iți regăsești copi
lăria, așa cum există altele 
în care îți presimți bătrîne- 
țea. Cuba face parte, evident, 
dintre primele. De ce ? Pentru 
că întotdeauna imaginile copi
lăriei sînt strîns legate de 
peisaje însorite, de seninătăți 
și exuberanțe, de veselie și 
cîntec.

plante viguroase și pline de 
fantezie, sînt corectate de 
mîna omului printr-o savantă 
artă, îmbinare de sculptură 
și arhitectură vegetală. Fostul 
cartier de lux al protipendadei 
havaneze, Miramar, răsună 
acum de rîsetele și cîntecele 
copiilor. Miramar este azi un | 
cartier original în Havana, un S 
cartier-școală, vilele au fost N 
transformate în cămine și in | 
săli de clasă. Mii și mii de co- | 
pii cu ghiozdanele pe umăr, B 
cu servieta sub braț, inva- S 
dează la anumite ore străzile B 
și aleile cartierului. Copii și N 
tineri din întreaga Cuba în- H 
vață și locuiesc gratuit în H 
Miramar.

Dar nu numai in Miramar. 
Pe Avenida 23, in jurul U- 
niversității, pe Prado, în o- 
rașul nou, sau în Havana ve
che. dimineața, la prînz ori 
seara, am înttlnit peste tot 
tineri cu cărți sub braț, cu 
mape și serviete în mîna.

O cetate a Soarelui în care 
toți copiii și tinerii învață. 
„Cuba alegre como su sol". 
Dar Soarele și veselia sînt a- 
tributele indiscutabile ale ti
nereții. Omniprezentă, ca și * * 
răcoarea alizeelor, tinerețea 
învăluie Cuba.

J
In cadrul ședinței de vi

neri a Consiliului de Mi
niștri spaniol a fost aprobat 
un nou regulament in care 
se arată că studenții care au 
participat la manifestații și 
alte acțiuni voi fi imediat 
incorporați pentru a-și în
deplini obligațiile lor milita
re. în consecință remarcă a- 
genția FRANCE PRESSE, 
2 000 de studenți de la Bar
celona vor fi încorporați.

Pe de altă parte, „buleti
nul oficial de stat“ a publi
cat un decret în care se 
stipulează că toți studenții 
care nu au participat cu re
gularitate la cursuri vor fi 
privați de dreptul de a se 
înscrie la examenele de sfîr
șit de an. Acest decret vi
zează numeroși studenți care 
au participat în ultimele 
luni la diferite greve de pro
test din cadrul universități
lor spaniole.
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