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Indiscutabil, valorificarea la 

maximum a tuturor rezervelor 
existente în întreprinderile in
dustriale, în vederea asigurării 
unui indice de folosire a fondu
lui de timp cît mai ridicat, con
stituie una din laturile impor
tante ale organizării științifice a 
producției și a muncii.

Indicele scăzut de folosirea 
timpului de lucru (93,8 la sută) 
— realizat în primele patru luni 
ale anului la „Electroprecizia“ 
Săcele dovedește existența în 
cadrul întreprinderii a unor im
portante rezerve nefructificate 
pe deplin.

Din discuția cu 
Gbeorghe Bucerzan, 
întreprinderii, rezultă 
ducerea întreprinderii w 
toate condițiile ca utilajele din 
secția de echipament auto și 
tractor să fie încărcate la capa
citatea optimă, să se realizeze o 
folosire cît mai eficientă a tim
pului de lucru, ca întregul uti
laj să funcționeze fără întreru
pere, cu maximum de randa
ment“.

Am mers într-una din secțiile 
uzinei (exact aceea în care — 
după cum spunea tovarășul di
rector Bucerzan, mașinile sînt 
„încărcate la capacitatea optimă 
și funcționează fără întreruperi").

In această secție, pe lingă ce
lelalte mașini așenietoare sînt 
instalate (deci destinate să func
ționeze la întreaga lor capacita
te) 6 mașini de rectificat. Din 
șase doar una funcționa (și a- 
ceasta... sporadic).

De ce nu erau folosite, ne-a 
explicat chiar maistrul de schimb 
Nicolae Beșchea :

— La una, ne spunea 
nu avem om programat 
a lucra în schimbul întîi, 
lucrătorul este plecat în 
diu, la cealaltă...

Celelalte erau în stare 
funcționare, ca și cele 4

tovarășul 
directorul 
că, „con- 
a asigurat

dînsul, 
pentru 
la alta 
conce-

In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:

E C R ET
PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Proaspăt bacalaureat, inclinind cumpăna alegerii profesiei către 
inginerie, tînărul nostru interlocutor anonim iși pune, mai acut 
decît înainte, problema definitivei opțiuni; simte nevoia unor 
informații, mai ampla și mai exacte decît acelea pe care deja le 
cunoaște, ne roagă să i le furnizăm... f
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— ...Uneori ezit, mfi 
gin dese cu poate n-am 
aplicații pentru această 
meserie. Trebuie să fii 
înzestrat cu aptitudini 
speciale pentru a te de
dica profesiunii de in
giner constructor ?

— Solicitat de noi, la această 
întrebare, prof. ing. VIRGIL 
DRAGOMIR, prorector al Insti
tutului de construcții din Bucu
rești, iți răspunde :

„Nu. Sînt necesare acelea pre
tinde în oricare altă ramură a 
ingineriei, adică aptitudini

tru studiul matematicii (în spe
cial) și al fizicii, pentru cal
cul și experimentare. Im
portant este însă să o fi îndră
git' încă înainte de a te hotărî 
să-i deprinzi secretele prin stu
dii • "

[•ION IONESCU:
, „CiȘTIGĂM

CAMPIONATUL !"

CE GINDESC RAPIDIȘTII DESPRE

Art. unic. — Marea Adunare Națională se convoacă în 
a șaptea sesiune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua do 28 
iunie 1967, ora 10 dimineața, la Palatul Marii Adunări 
Naționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA

W DE MINUTE ?

(Continuare în pag. a V-a)

PETRU G. BRATU

guri universale de pe aceeași 
nie tehnologică.

De ce nu erau programați lu-. 
crătorii pentru a lucra în schim
bul întîi ? Foarte simplu : pro
gramările pe schimburi, pe care 
maistrul principal trebuia să le 
facă cu o săptămînă înainte nu 
erau făcute. Maiștrii nu cunoș
teau precis cîți muncitori (și 
care) lucrează în schimbul I, nu 
cunoșteau cîți vor veni în cele
lalte schimburi. Afirmația noas
tră se bazează și pe un alt ele
ment. Efectuînd un sondaj la 
panoul cu fișele de pontaj am 
constatat că fișele unor tineri 
(Mihai Vasi, Ignat Lorinez, Pau- 
lian Crețu și Alexandru Feher) 
lipseau. Alții (Vilma Benedek, 
Ion Roșea) au pontat mai tîrziu,

MIHAI STOIAN

de ne-

lata amalgamare de cotidian 
efiresc in această „coloană a 
itului“ ridicată la Combina- 
'himic Borzești. Oricum, din- 
de acestea se ascunde, intr-o 
viețuire eternă, măreția ano- 
iâ a omului contemporan

Ți se cere destul de puțin spirit anticipativ 
ca să-ți dai seama astăzi că, peste aproxima
tiv un deceniu, mulți dintre tinerii genera
ției actuale vor fi la rîndul lor, ca și noi, pă
rinți. întrebarea care se pune este următoa
rea : vor constitui ei, atunci, o generație de 
părinți și mai bine pregătită, și mai capabilă 
să rezolve necesitățile educației, decît cea 
din care facem parte noi înșine? Nu este 
oare, de datoria noastră, să predăm din timp

ștafeta, comunicînd celor mai tineri decît noi 
dificultățile prin care am trecut și trecem, 
în încercarea de a fi părinți cît mai perfecți ? 
Iată rațiunea pentru care am ales, din car
netele mele de teren, cîteva cazuri mai dra
matice, mai apropiate de extremă, socotind 
că rostul reporterului (care-i și părinte) nu 
este de a încerca să apeleze doar la sensibi
litatea cititorului ci să-i dezvăluie rădăcinile 
unor fapte, să schițeze soluțiile lor pozitive.

pericol in familie
FILE DINTR-UN JURNAL

DE „ANCHETATOR SOCIAL"
Aspect din portul Brăila

(Silozul portuar de cereale)

Moralitatea

familiei

Temă, pe bună drepta
te, la ordinea zilei. Mă o- 
presc asupra unui aspect 
mai puțin comentat pînă 
acum.

Firește, în fiecare fami
lie, indiferent de gradul 
ei de emancipare pedago
gică, „zestrea educativă" 
se poate transmite în trei 
moduri (schematizarea e 
voită):

1. bazîndu-se exclusiv 
pe comunicarea verbală 
a preceptelor morale ;

2. bazîndu-se exclusiv 
pe exemplele pe care i 
Ie furnizează copilului, 
tacit, propria noastră

comportare morală de 
fiecare zi :

3. îmbinind armonios 
ambele căi — exemplul 
inclus și morala verbală.

Preferabilă este, desi
gur, cea de-a treia cale, 
mai completă.

cației — și aceasta este 1 
— atunci lucrurile nu se 
pot consuma într-un sens 
unic, ci în dublu sens. 
Este deci nevoie de un 
dialog.

ce e bine și ce e rău, fără 
ca practic să ne fi purtat 
conform principiilor la 
care tot facem apel în dis
cuție.

ES

Ce e bine Puterea
Necesitatea și ce e rău
„dialogului"

exemplului

Din păcate, sînt destule 
cazuri în care părinții se 
preocupă numai de opinia 
lor în legătură cu un eve
niment (adică opinia ce
lor care educă), și mai pu
țin sau de loc de cea a ce
lor educați. Dacă însuși
rea normelor morale ale 
societății de către tînăra 
generație, este țelul edu-

Altădată, un om care a- 
vea depozitate în memorie 
principii sănătoase (sau pe 
care el le socotea astfel), 
era considerat a fi un bun 
educator. Astăzi se soco
tește important să știi di
nainte, pe parcursul și 
după eventualul dialog cu 
tînărul, ce anume a gîndit 
el în toate fazele amintite. 
Adică nu este destul să 
explicăm copiilor noștri

S-a vorbit și se tot vor
bește despie puterea e- 
xemplului. Nimic mai a- 
devărat 1 Și mai există to
tuși, la unii părinți, în li
nele familii — o viziune 
cel puțin ciudată în legă
tură cu asta. Se pune în
trebarea : pot eu, fie și ne
mărturisit, să-i bag copilu

(Continuare 
tn pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a V-a)

UL TIMELE

universitare".
— Este oare

ION TRONAC

ce

o profe
siune solicitată ? îngă
duie deplina afirmare a 
celor care o practică ? 

— Ingineria, niciodată o „sim-

VALENTIN
STÀNESCU:

TREBUIE

să Învingem !"

,.,.Și de această dată acul indicator al 
comparatorului va indica execuția unei 
lucrări de mare precizie. In fotografia 
noastră, tînărul lăcătuș Constantin Toma 
de la F.M.U.A. — București, verificind 
un subansamblu de la o mașină de mare 

randament

tehnica 
C.S.M.S. 
semnat 
specta, un 
țin, pentru 
în viitorul 
al categoriei A, câști
gătoarea competiției va 
fi cunoscută numai du
minică la sfîrșitul ce
lor două întîlniri cheie : 
Rapid — Petrolul și Di- 
namo — U.T.A. Așadar, 
ultima etapă a actualei 
ediții a campionatului 
primei categorii de fot
bal programată dumini
că se anunță aprigă și 
spectaculoasă.

Cine va cîștiga ? Ra
pid sau Dinamo ? Aceas
tă întrebare, al cărui 
răspuns obligă la o mie 
de supoziții, pare cu atît 
mai complicată cu cit 
duelul indirect, dar așa 
se pare și mai dîrz, din
tre băieții din Giulești 
și cei aflați pe șoseaua 
Ștefan cel Mare a întins 
Ia maximum cordonul 
emoțiilor care încing nu 
numai cele două tabere 
de suporteri dar și pe 
fiecare amator al fotba
lului.

Am socotit de aceea 
că cei mal autorizați nu 
pot fi decît componenții 
formațiilor care aspiră 
la titlul de campioni ai 
țării. Astăzi publicăm o- 
piniile formației

vreme
Timișoara 
Iași s-au 
și vor 

an cel pu- 
promovarea 
campionat

Rapid.

Foto: O. PLECAN

DUMITRIU II: 
gură clipă nu 
gîndit, că după < 
conduce campionatul în 
tot returul, o să jucăm 
cartea cea mai mare în

CITIȚI RUBRICA

NOASTRA

: O sin- 
ne-am 

ce vom
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ultima etapa,
cheamă și 1 mai
greu meci, la ultimul și 
cel mai dificil examen.

— Se pare că nu-i toc
mai așa. La Cluj cu 
Știința, la București cu 
Steaua, echipa și-a per
mis prea multe clipe de 
relaxare.

— Părerile 
părțite. In 
am dorit și am luptat 
pentru victorie. Orice 
rău spre bine, spune un 
proverb, dar acum sîn- 
tem convinși că dacă 
duminică vom călca cu 
stîngul și nu vom cîștiga 
măcar un punct din 
partida cheie cu Petro
lul, binele ne va ocoli 
multă vreme. In ceea ce 
mă privește cred că vom 
învinge, e drept poate 

. mai greu ca în alte par
tide susținute la Plo
iești. Dar cu atît victo
ria noastră va fi mai 
prețuită.

sînt îm- 
orice meci

ION IONESCU: Nu 
numai că e felul meu să 
fiu optimist dar cred cu 
convingere în cîștigarea 
campionatului. Sincer 
ne bucurăm că eveni
mentul va fi consemnat 
acasă la campioni. Și 
pentru noi ca și pentru 
gazdele petroliste va fi 
o duminică de fotbal 
plăcută, cînd în sensul 
cel mai deplin al cuvîn- 
tului ne vom întrece ca 
niște sportivi și prieteni, 
întrecerea va fi finaliza
tă prin preluarea ștafe-

VASILE RANGA

(Continuare
In pag. a IV-a)
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ROMAN-FOILETON

NE. HARALAMB

ZINCĂ

Peste prevederile
Intreprinderile a- 

»arținînd Ministeru
lui Minelor au livrat 
peste prevederile pla
nului, în primele cinci 
luni ale acestui an, 
149 000 tone cărbune 
brut, 20 000 tone mi
nereu de fier, 18 000

tone sare, 34 000 tone 
calcar.

în această perioadă 
producția marfă vin- 
dută și încasată a fost 
realizată în proporție 
de 103,3 la sută, iar 
planul de investiiți de 
104,4 la sută. Mai bu-

planului
na organizare a proce
sului tehnologio și a 
lucrului în abataje și 
cariere, dotarea cu in
stalații și utilaje da 
mare randament au a- 
sigurat obținerea ace
stor rezultate.

(Agciprei)



AZI R O N I C I ROMAN FOILETON

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

IX. SFÎRȘITUL
LUI DON JUAN

La „Continental", ne aștepta o veste pe cît de proastă, pe alît 
de senzaționali Nu apacarâm «ă intrăm în hotel cînd un bărbat 
scund. îmbrăcat rleeant. ne taie calea. I se adresă lui Lucian cu 
o voce gîtuită de emoție

— Of. de cînd vă aștept...

— Ce-i, ce s-a întimplat. tovarășe Nichifor ?
înainte de a vorbi, cel care răspunse la numele de Nichifor 

privi bănuitor în jur : holul hotelului era pustiu. La biroul de 
recepție, funcționarul de serviciu răsfoia prin tot felul de dia- 
jrrame și făcea tot felul de socoteli. Ceasurile arătau două și ju
mătate. Lucian inâ prezentă locotenentului căruia, judecind după 
exprrst i de disperare ce f se citea pe chip, numai de asta nu-i 
ardea acum.

— Tiandafir Busuioceanu, șopti el, a fost găsit mort în camera 
lui de la etajul patru.

Lucian încremeni prmndu-și lung și sfredelitor interlocutorul.
— Mort, zici ? întrebă intr-un tirziu. în camera lui ? !
Ii făcu semn locotenentului să-1 urmeze în stradă. „Fii. te rog, 

mai explicit”.
— în junii orei 23. începu locotenentul Nichifor să poves

tească. a coborit femeia la cane a fost. Era singura. A predat 
cheia și a plecat Mi-am zis că, dintr-un moment în altul, are să 
apară și Busuioceanu. Ei bine, n-a ieșit. Să părăsească hotelul 
fără ca noi sâ prindem de veste ar fi fost imposibil. Luasem mă
suri ca ambele ieșiri sâ fie supravegheate. Văzînd că nu mai apare, 
am telefonat la 4 A. Nu mi-a răspuns iumeni. Am ieșit în stradă 
și am văzut fereastra camerei luminată Mi-am spus: a lăsat lu
mina aprinsă. Pe la 1.20, responsabilul pe etaj, trecînd prin drep
tul camerei, a găsit ușa întredeschisă. A vrut s-o închidă dar, 
înainte de a o închide, s-a uitat în cameră. L-a văzut pe Busuio
ci mu zăcînd pe jos, într-o haltă de sînge. A avut atîta prezență 
de spirit să nu țipe. A coborit și l-a informat pe recepționer. Mă 
aflam și eu acolo.

— Și ce măsuri ai luat ?
— V-am așteptat. Cheia camerei e la mine. Iat-o... După toate 

aparentele. Busuioceanu s-a sinucis...
Lucian luă cheia și o strinse în palmă ca pe un miner de 

pumnal.
— Așadar, ușa era deschisă...
— Responsabilul de etaj susține că broasca ușii e defectă și că 

nu se închide bine.
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în Brazilia, țara unde oa
meni in toată firea mor dt 
inimă in clipa cinci Pele ra
tează un 11 metri, s-a scris nu 
de mult o pagină nemaipome
nită in istoria umorului : un 
ceiuțean, pe nume Antonio 
Cirilo, spectator de circ în 
timpul liber, l-a ucis pe Jose 
Zacarias, d< meserie clown, 
pentru simplul motiv că me
seriașul nu și-a făcut datoria, 
adică nu l-a făcut să rulă mă
car o datu de-a lungul unui 
întreg spectacol. Indiferent ce 
ești — critic maiurescian gata 
să tragi în țeapa falsele valori, 
riscina sa umori și una, două 
valori adevărate, risc al ori
cărui măcel, umorist de st în
hață după-amiaza, sau specta
tor cinstit cu plată — tn fața 
protestului lui Cir do, tc trec 
ușor fiorii. Actul brazilianului 
nu a fost cu totul gratuit — 
căci nu există om valid să su
porte piuă la capăt chinul de 
a fi obligat să rida și — si
multan — să nu aibă de ce 
ride. E un chin depășit doar 
de durerile de dinți și chiar 
dacă justiția va pedepsi cum 
se cuvine criminalul, fapta lui 
Cirilo nu va răminc probabil 
fără consecințe pe plan spiri
tual, Am impresia, de altfel, că 
realizatorii „varietăților" de 
duminică seara (regia : Al. Bo- 
căneț, scenariul : D. Dorian, 
coregrafia : A. Dumitrescu) au 
auzit și ei de diferendul latino- 
american și au tras citeva con
cluzii juste, fiindcă de ani de 
zile „varietățile" se incăpăți- 
nează în a ne obliga să ridem 
duminical, fără rezultate me
morabile. fiindcă umorul o- 
bligatoriu e mai rău decît cel 
involuntar și în sfîrșit fiindcă 
in domeniul umorului — ca 
și in al talentului — incăpă- 
țlnarea nu e cel mai bun sfă
tuitor, nu e oare mai bine ca 
„varietățile" acestea inevita
bile să fie altfel concepute ? 
Ba da. E lege să murim de 
ris la „varietăți“ ? E lege ca 
fiecare spectacol de acest gen 
să rivalizeze cu o „revistă la 
Tănase" ? De multe ori, pu-

cronica H 1.1 i ■

UMORUL
DE DUMINICĂ

nindu-și asemenea întrebări 
simple, oamenii au ajuns la 
rezultate bune.

Ca atare, „varietățile" au 
fost duminică fără public — 
și de aici s-a ciștigat timp, 
concizie, nerv in montaj (mon
tajul : M. Dan), o anumită li
niște interioară a spectacolu
lui căutînd vizibil bunul gust 
și decența. S-a renunțat, după 
aceea la sceneta de umor ver
bal gros, la „numărul" comic 
înconjurat ca un pisc de o 
sută de depresiuni (nervoase), 
admițîndu-sc că pe micul e- 
cran umorul poate, fi provo
cat și prin altceva decît prin 
cuvint; de pildă — prin ima
gine. Chiar dacă pe această li
nie nu s-a consumat o „fante
zie debordantă“, au fost citeva 
reușite certe de umor tele
genic, mai substanțiale și mai 
nuanțate decît multe poante 
„bubuitoare" privind trahan- 
tul și fotbalul. Influența 
lui Lazarov — in decu
paj, în decalajul sunet- 
imagine, in distanțarea iro
nică, în abordarea obiecte
lor — nu ne-a îngrozit, puris
mul inspirației e o preocupare 
infantilă. In fine, emisiunea a 
avut o atmosferă, un ton omo
gen, o linie sentimentală (cu 
toate riscurile sentimentalis
mului, e drept), de două ori

RADU COSAȘU

salutare: o dată — pentru că 
rupea cu mișmașul și hărmă
laia specifice (sau obișnuite) 
genului, secundo — pentru că 
ni se sugera, poate chiar prea 
apăsat, că mai avem în noi, ca 
telespectatori, și alte provizii 
sufletești decît cele provenite 
din bancuri, campionat și pri-

me. Mai sîntem și sentimen
tali, din cînd în cînd — nu 
toate cîntecele și dansurile 
(excelente duminică seara) pe 
această temă sînt aprioric ri
dicole și inutile.

După cum e lesne de înțeles, 
au fost și lipsuri; și inegali
tăți, și inconsecvențe cu pro
pria idee. O evidentă crispare 
a fanteziei, mereu gata să de
coleze șl răzgindindu-se peste

o secundă. Inutilități, abstracții 
de limbaj, o anume lipsă de 
șoc emoțional, un exces de 
păpușărie. Și o fatalitate .• a 
schemei — oricit am vrea să 
schimbăm „varietățile" se pare 
că fără scamatori și prezenta
tori nu putem trăi. Mal ales 
fără textul prezentatorului, 
viața — cred unii — ne-ar fi 
imposibilă, deși duminică atît 
ideea scenariului cit șl calită
țile reale de mim ale lui Puin 
Călitiescu — greu de discipli
nat, din păcate — ar fi permis 
dacă nu o reducere totală a 
vorbelor, cel puțin o comasare 
blnecurintată. Dar asta-l, viața, 
ideile bune vin ceva mai tirziu 
deeft cele inerte, emisiunea de 
duminică nu ne interzice să 
sperăm. Dimpotrivă.

Și umorul, umorul sfînt 
de duminică ? Studioul a fost 
mai mult decît grijuliu: a 
încadrat sentimentalele varie
tăți cu Stan șl Bran, înainte 
— cu Pierre Etaix după. N-a 
fost rău deloc, umorul de du
minică era in cantități mari 
dar, mal cu seamă, in mîini 
bune și calificate.

SCHELA ȚICLENl — locul de 
interferență a pasiunii umane cu 
dărnicia pămîntului, revărsată în 

ionele de țiței peste plan

Beneficiari - viitorii chimiști
GALAȚ1 (de la coresponden

tul nostru)
In cadrul Crupului școlar 

chimic Brăila au fost definiti
vate lucrările și au intrat în ar
senalul materialului didactic două 
laboratoare tehnologice școlare. 
Prevăzute cu instalații moderne,

specifice profilului celor două 
combinate (C.C.II. și C.F.A.), 
noile laboratoare îi vor familia
riza pe elevii din anul II în ex
ploatarea agregatelor la care vor 
lucra odată cu începerea practi
cii la locul de muncă.

ARIE
Debuturile în proză ale co

lecției Luceafărul deși n-au 
adus mai multe nume noi de
cît cele în poezie au reuși,t 
totuși să nu se situeze sub un 
plafon valoric cîștigat deja. 
Ploaia de atunci de Vasile 
Spoială, Povestiri de pro
vincie de Virgil Duda, în
deosebi, dar și Foaia de parcurs 
de Teodor Ursu și O seară 
pentru mai tirziu de Gh. Bu- 
zoianu certifică constanța de 
nivel a debuturilor.

între acestea, cartea lui 
Aurel Deboveanu, deși mai 
îndrăzneață tematic, n-are re
surse artistice suficiente pen
tru a-și ciștiga cititorul. Pri
mele povestiri sînt dedicate 
șantierelor de construcții și 
tind să acuze, mentalitățile no
cive ale unor lucrători din a- 
cest domeniu. Pentru construi
rea unui Pavilion al Industriei 
românești peste hotare fiecare 
trust de construcții concurează 
cu unul din edificiile sale pe 
care-1 înscriu în concurs. La 
unul din trusturi se naște însă 
un conflict, din ce în ce mai

TEMATICĂ ÎNCHISĂ

— Mda, mormăi Lucian nemulțumit. Ancheta trebuie să se 
desfășoare într-o liniște deplină. Tovarășe Nichifor, dumneata o 
să rămîi aici și o să aștepți pe locotenentul-major Frunză. Infor- 
meazâ-1 și trimite-1 urgent la 417.

— ’Nțeles, tovarășe căpitan 1
Lucian mă luă de braț și pomi cu mine, în tăcere, către ascen

sor Nici cînd am ajuns în dreptul camerei lui Busuioceanu nti 
scoase o vorbă. Coridorul era pustiu și cufundat în semiobscuri
tate. Lucian se hotărî. în sfîrșit, să deschidă ușa. Abia atunci îmi 
șopti : „Bagă de seamă, nu cumva să te atingi de ceva“.

Deschise ușa. Simții cum mi se taie răsuflarea, iar bătăile ini- 
nii mi se urcară în gît. în vesti bul era întuneric, dar în cameră, 
pnn ușa întredeschisă, se vedea lumina potolită a veiozei. Lucian 
deschise larg ușa ce despărțea vestibulul de cameră. In clipa 
aceea, în fața ochilor noștri, apăru un tablou înfiorător : Busuio
ceanu zăcea pe covorul camerei, între pat și măsuța de scris. Că
zuse pe hurtă și se întinsese cit eTa de lung. Ai fi zis că doarme, 
dacă sub cap nu s-ar fi lățit o baltă de sînge... Lîngă brațul lui 
drept, se afla arma cu care își luase viața.

— Nu te atinge de nimic, îmi atrase Lucian din nou atenția. 
Glasul, de astă-dată, îi era calm. Aveam senzația că totul nu e 
decît o farsă, că mortul, dintr-un moment în altul, se va ridica 
în picioare, se va scutura pe haine și, zîmbind, ne va cere scuze 
pentru emoțiile pricinuite.

— Hm, ciudat, zise Lucian lăsîndu-se pe vine și cercetînd de 
la distanță fața pămîntie a lui Busuioceanu. Privirile sale se plim
bară pe haina de mohair a cadavrului și se opriră în dreptul unui 
buzunar. De acolo, scoase ușor o coală de hîrtie împăturită în 
patru. O despături grijuliu să nu șteargă eventualele amprente. 
Căzu o hîrtiuță ce aducea cu o chitanță. Lucian o ridică. Citi 
scrisoarea, apoi cercetă chitanța... Citi din nou scrisoarea.

— Ascultă ce răvaș ne-a lăsat Busuioceanu, mi se adresă Lu
cian ndicîndu-se în picioare : „Sînt vinovat de moartea grănice
rului Nicula Florea. Am apucat-o pe un drum greșit. Credeam că
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evident, între proaspătul di
rector al trustului și cei ce 
voind să cîștige concursul cu 
ori ce preț încearcă micșora
rea prețului de cost al blocu
lui repartizînd sumele pe alte 
construcții ceea ce e evident 
un fals.

Interesantă ca punct de ple
care povestirea Miss ’65 nu 
depășește însă nivelul jurna
listic și un anumit schematism 
al personajelor și situațiilor.

Ita, unde-ți sînt aripile ? 
vorbește despre o deziluzie. 
Motivul deprimărilor prin 
dezamăgire e destul de curent 
în literatura tinerilor și începe 
să se demonetizeze mai ales 
cînd e reluat fără mijloace ar
tistice deosebite cum e cazul 
volumului Miss ’65. Aurel De
boveanu nu depășește notația 
superficială a faptelor, situa
țiilor. caracterelor și, chiar 
dacă există unele palide ob
servații de comportament, ele 
nu sînt subordonate unui sens 
mai adînc.

Cartea lui Teodor Ursu 
nu se angajează în cuprinde
rea unor conflicte spectaculoa
se, de unde se vede că autorul 
își cunoaște mai bine posibili
tățile. Teodor Ursu se oprește 
la felii de viață prin a căror 
descriere minuțioasă încearcă 
să realizeze inefabilul lor. 
Viața pieței e bine surprinsă 
în schițele de la începutul vo
lumului (Piața, Ionatanele, Po
recla, Cei care văd). Domeniul 
de predilecție e universul in
terior al eroilor, stările sufle
tești fragile. Chiar cea mai 
lungă narațiune, Foaia de par
curs se constituie în jurul uni
versului sufletesc al unui șo
fer (reminiscențe din în trea
căt ?) în general eroii se de
plasează fără adresă, între 
două puncte, știu de unde 
pleacă dar nu știu unde ajung 
și nici nu-și propun să știe. 
O atmosferă de dezorientare, 
de doruri neîmplinite, ale unei 
lumi mici de vînzători, hamali, 
salariați de întreprindere, 
masă umană care trăiește prin 
repetiție și care nu poate con
stitui substanța unei lucrări 
epice de amploare plutește 
peste toate scrierile lui Teodor 
Ursu. De reținut însă capaci
tatea autorului de a surprinde 
economic, detalii caracterizan- 
te și chiar un sector mai ine
dit al realității, piața bucu- 
reșteană.

Despre Vasile Spoială se 
poate spune că este un au
tor format care-și stăpînește 
subiectele, știe ce vrea de la 
frazele și eroii săi. Ca șl în 
alte volume ale tinerilor de- 
butanți de talent, surprinde

plăcut, dar și dețanjează, fap
tul că volumul e conceput ca 
o demonstrație a posibilități
lor, de data aceasta reale alo 
autorului, de a scrie modern. 
Deranjant pentru că posibili
tățile in cazul lui Vasile Spo
ială, cer mai mult decît redusa 
demonstrație a exercițiilor na
rative pe teme mai mult sau 
mai puțin date. Volumul este 
o pistă închisă pentru autorul 
lui. O a doua carte a lui Va
sile Spoială nu-și mai poate 
permite staționarea în același 
perimetru de motive și teme.

în general este un defect 
care pîndește pe majoritatea 
debutanților colecției. Volu
mele de proză ale colecției au 
devenit din ce în ce mai mult 
un fel de examen public la 
care se candidează pentru cîș- 
tigarea dreptului de a deveni 
scriitor cu cale deschisă la e- 
dituri și majoritatea debutan
ților se mulțumesc să facă din 
volumele lor de început doar 
o demonstrație.

Ticul editorial este stînjeni- 
tor pentru evoluția autorului 
și chiar pentru edituri. E pre
ferabil să publicăm un debu
tant cu un roman, dacă apti
tudinile sale merg în această 
direcție, decît să-1 trecem prin 
purgatoriul, după cîte se vede 
inevitabil, al volumelor de 
schițe care sînt adesea needi
ficatoare. într-un anume sens, 
debutul în colecție devine o 
formalitate și cei cu adevărat 
înzestrați se mulțumesc să de
pășească cu puțin seria ca în 
cazul examenelor de admitere 
de minimă exigență. Chiar și 
în aceste condiții, culegerea 
Ploaia de atunci se desprinde 
prin cîteva note distincte de 
contextul general. Nu vom in
sista asupra faptului că toate 
schițele sînt „bine scrise“, că 
Vasile Spoială „știe să creeze 
atmosferă“ etc. Sînt însă cîte
va care anticipează o evoluție 
promițător personală. Cum a 
vîndut Mache sufletul măga
rului lui Silvestru Găman și 
Cum a spart un cismar vioara 
lui Paraschiv și s-a preschim
bat în cățel indică apetența 
autorului pentru narațiunea de 
orizont vast, încorsetată aici 
de cadrele mici ale schiței. Li
rismul nu mai minează, cu 
subtilele nostalgii din celelalte 
schițe, densa substanță a aces
tor două bucăți care anunță 
un autor de posibilități epice 
notabile.

Primele schițe din Virgil 
Duda sînt într-un anume 
fel agasante. Aceeași fugă 
a sufletului spre spații diafa
ne, aceeași etalare a cando- 
rilor incomodate de aspectul

meschin al existenței etc., adi
că tot ceea ce a devenit modă 
în proza unor autori tineri. 
Nemulțumirea e cu atît mai 
subliniată cu cît Mesele, Toam
na, Hirtiile albastre etc. nu sînt 
rău scrise ci dimpotrivă. Cînd 
un autor mediocru poartă 
moda prozei ultimilor ani, con
statarea epigonismului nu a- 
duce nici o insatisfacție. Cînd 
un autor de incontestabil ta
lent ca Virgil Duda ancorează 
în spațiile bătute de alții, pre- 
luînd, chiar dacă impecabil, 
motive, deja uzate, lucrul în
cepe să devină îngrijorător. 
Predilecția autorilor tineri 
pentru eroi angoa^ați, melan
colici, derutați, intr-o continuă 
retrospectivă a vîrstelor nevi
novate, copleșiți de propriul 
lor eu, refugiati în simboluri 
florale, vegetale, solare etc. au 
ca efect un nou contingent de 
personaje învinse și un coefi
cient de sentimentalitate al li
teraturii care se ocupă de ei — 
unii ii zic lirism ! — care nu e 
de natură să consolideze va
loarea artistică.

Virgil Duda este cu toate 
acestea în Povestiri din pro
vincie un prozator excelent. 
Cartea sa de debut fiind una 
dintre cele mai demne de a- 
tenție din ultimii ani și chiar 
povestirile introductive sînt la 
un nivel deosebit. Consistența 
volumului e dată de povesti
rile în jurul personajului Bur- 
ghele, inginer într-o întreprin
dere a cărei profilare autorul 
lasă să se înțeleagă că nu-1 
interesează prea mult. Intere
sante sînt nu detaliile tehnice 
ci relațiile dintre oameni, 
structura sufletească deosebită 
a inginerului Burghele, pe care 
Virgil Duda știe să-1 țină sub 
obiectiv, analizîndu-1 din un
ghiuri diverse ca și cîteva per
sonaje episodice care, deși su
mar sînt puternic conturate, 
și devin enigmatice prin dispa
riția lor din vizorul povestito
rului. Virgil Duda posedă au
tenticul suspans al adevăratu
lui prozator știind să-și cap
tiveze cititorul acolo unde a- 
parențele îmbracă banal o 
substanță pe care povestitorul 
ne-o dezvăluie ca deosebit de 
complexă. Virgil Duda e un 
cazuist, un analitic nerisipitor 
de fraze și în perspectivă un 
romancier de profunzime pe 
terenul atît de puțin călătorit 
încă al romanului de analiză. 
Cu el și Vasile Spoială. între 
promovările după tipic ale co
lecției Luceafărul, au avansat 
spre public doi scriitori de 
certă speranță.

M. UNGHEANU

n-o să fiu descoperit M-am înșelat profund. După discuția ce am 
avut-o astăzi, aici, mi-am dat seama că sînt Ia un pas de catas
trofă. Mai aveam ceva de salvat — onoarea surorii mele. Numai 
alegind moartea o mai puteam salva. De cițiva ani lucrez pentru 
un oarecare stTăin — Georges Durând. Dar sînt convins că nu 
ăsta ii este numele adevărat. Acum două zile, a plecai din țară, 
lăsindu-mă descoperit in fața securității. Valiza lui Floruț o gă
siți la gară, la biroul de predare a bagajelor de mină... Vă las 
chitanța. Din păcate, uniforma și actele au fost luate de Durând... 
Iertați-mă că mi-am ales tocmai acest loc pentru a-mi face singur 
judecata.» Cer iertare mamei și surorii mele. Trandafir Busuio
ceanu".

— S-a sinucis, murmurai eu. Pe urmă, de parcă mi-aș fi amin
tit de propriile-mi lucrări de aventuri, adăugai : Ar fi trebuit sâ 
se audă împușcătura. De ce nu s-a auzit ?

Lucian se aplecă din nou și cercetă arma, fără s-o atingă, apoi 
se ridică și-mi răspunse :

— E o armă foarte modernă... cu amortizor de sunet. Iată de 
ce nu s-a auzit împușcătura... Acum, te sfătuiesc să te retragi în 
camera ta, să iei un somnifer, să dormi bine de tot...

— De ce ? întrebai, jignit de propunere.
— Din două motive ; pentru că ceea ce urmează acum găsești 

In mai toate cărțile de aventuri. O sâ chem doctorul, procurorul, 
echipa de cercetări. Cadavrul va fi fotografiat, apoi expediat la 
morgă pentru autopsie... Vom căuta urme...

— Și care e cel de-al doilea motiv ?
— Că și mîine e o zi... Și e mai bine să te găsească odihnit...
— Iar tu ?...
__ Eu... eu trebuie să iau toate măsurile ca totul să se desfă

șoare în cea mai strictă liniște... Sîntem într-un hotel central... 
căutat.. Nu-i putem știrbi reputația. Nici un locatar al hotelu
lui nu trebuie să bănuiască ceva... Hai, la culcare... mă îndemnă 
el ca pe un copilaș.

— Mă duc, însă cu o singură condiție... Dacă intervine ceva 
nou, să mă scoli... Altfel, să știi că te reclam maiorului Panait...

— S-a făcut... .
înainte de a ieși, mă mai uitai o dată la cadavrul lui Busuio

ceanu. Nu, minunea nu se produsese. Moartea pusese definitiv 
stăplnire pe dlnsul.

(Urmare In numă'ul de mîine)
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INTERVIU CU TREI
OAMENI DE TEATRU « VALORIFICAREA
Convorbire cu SICA ALEX ANDRES CU, 

N. CARANDINO și IOAN MASSOFF

Un deziderat permanent al vieții noastre teatrale este extinde
rea sectorului de dramaturgie națională în repertoriul tuturor tea
trelor. Eforturile făcute în acest sens nu sînt pentru nimeni o tai
nă : toate profesiunile publice de credința, toate programele de 
perspectivă conțin ideea popularizării repertoriului național. Și 
totuși acesta nu este încă destul de însemnat : chiar dacă are une
ori avantajul proporțiilor, nu are întotdeauna preponderență va
lorică. Prestigiul repertoriului național nu depinde direct de nu
mărul pieselor românești, ci de valoarea spectacolelor pe care le 
generează, de măsura în care afirmă o problematică originală, de 
capacitatea de a sugera existența unei tradiții.

Deoarece realizarea unui repertoriu național de prestigiu con
stituie misiunea definitorie a Teatrului Național, nc-am adresat 
prim regizorului său — SICA ALEXANDRESCU.

o

— Cum apreciați si
tuația piesei românești 
în repertoriul actual ? 

SICĂ ALEXANDRES
CU : N-am făcut și nu 
sînt în măsură să fac o 
statistică a premierelor ce
lorlalte teatre. Dar cred, 
de exemplu, că Teatrul de 
Comedie — cu Șeful sec
torului suflete. Insula, 
Capul de rățoi. Opinia 
publică — a ..stricat“ e- 
chihbrul dintre dramatur

gia originală și cea străi
nă, în avantajul pieselor 
românești. Cît despre noi 
— Teatrul Național — e 
mai bine să răspund cu 
fapte decît cu aprecieri, 
în repertoriul acestui an 
teatral au trecut pe afiș 
paisprezece piese româ
nești și zece străine.

Piese românești : Vlaicu 
Vodă, Răzvan și Vidra, O 
scrisoare pierdută. Doam
na lui Ieremia, Cuza Vodă, 

Dinu Păturică, Copiii pă
mîntului, Patima Roșie, 
Moartea unui artist, Oa
meni care tac, Întîlnire cu 
îngerul, Regele moare, 
Tezaurul lui Justinian, În- 
șir-te Mărgărite.

Piese străine: Maria 
StuaYt, Tartuffe, O femeie 
cu bani, Vedere dc pe 
pod, Oameni și șoareci, 
Domnii Glembay, Nunta 
îrisîngerată, Castiliana, Eu- 
ridice, Din jale s-a-ntrupat 
Elcctra.

In pregătire sînt cinci 
piese românești — Apus 
de soare, Martin Bortman, 
Seringa, Jocul adevărului 
și Podul sinucigașilor, și 
trei piese străine : Romeo 
și Julieta, Idiotul, Povești
le reginei de Navara.

Proporția este cam a- 
ceeași.

In ceea ce privește nu
mărul de spectacole, poa
te că acest echilibru se 
strică Dar aci cuvîntul 
hotărîtor îl are publicul. 
Dacă, de pildă, piesa lui 
Bemard Shaw, O femeie 
cu bani, a trecut de 300 
de reprezentații și încă 

mai are amatori care o 
doresc, noi n-avem de ce 
să ne opunem. Și invers, 
cînd o piesă nu mai reu
șește să atragă spectatori 
nici pentru jumătate din 
locurile sălilor noastre, cu 
o capacitate destul de mo
destă, nu mai avem drep
tul s-o menținem pe afiș.

Raportul între drama
turgia națională și cea 
străină ? Teatrul Național 
ar anunța cu mîndrie la 
închiderea unei* stagiuni : 
„N-am jucat anul acesta 
decît piese românești". Și 
nu s-ar simți de loc stin
gherit de faptul că ar fi 
nedreptățit dramaturgia 
străină. Poate că vom a- 
junge odată în situația 
„Comediei franceze“ care 
înscrie foarte rar în reper
toriul său numele unui 
autor de altă naționalitate. 
Sarcina de a oferi publi
cului nostru operele clasi
ce și moderne ale Teatru
lui Mondial ar rămîne a- 
tunci numai celorlalte 
teatre. Ceea ce ar justifi
ca și mai mult denumirea 
scenei noastre de Teatru 
Național.

Nu știu care ar trebui 
să fie raportul matematic 
între piesele aparținînd 
trecutului și cele actuale. 
Cred însă că tineretul 
care trece prin școlile su
perioare ale Capitalei tre
buie să aibă posibilitatea 
de a vedea teatrul lui Ca- 
ragiale, piesele lui Dela- 
vrancea, Hașdeu, Alec- 
sandri sau Davila. Și că, 
în mare măsură, această 
răspundere cade în sarci
na Teatrului Național.

— Este desigur ne
cesară menținerea în 
repertoriu a lucrărilor 
clasice ale dramatur
giei noastre. Dar nu 
s-ar putea realiza 
și o înnoire, chiar 
în limitele unui reper
toriu stabil, prin 
căutarea de valențe 
teatrale inedite, deci 
prin încercarea unor 
foi muie spectaculare 
noi ?

SICĂ ALEXANDRES
CU Aceste formule, în 
principiu, trebuie să fio 

în acord cu conținutul 
piesei și cu factura ei. Nu 
oricui îi stă bine să poar
te o „mini-jupe" sau să se 
pieptene cu lațe â Ia 
„beatles“.

In general, teatrul ro
mânesc s-a înnoit. Sîntem 
departe azi de naturalis
mul care domina piuă a- 
cum cițiva ani scenele 
noastre. Putem, firește, 
să ne gîndim la haine 
noi pentru tezaurul nos
tru dramatic. Dai să fim 
prudenți cînd punem 
mina pe foarfece. Teatrul 
Național, în orice caz, nu 
ține să fie veșnic la cu
rent cu ultimul țipăt al 
model.

Despre o activitate 
repertorială „protecțio- 
nistă”, care să favori
zeze în primul rînd li
teratura dramatică ro
mânească, originală, 
despre o artă spec
taculară adecvată spi
ritului teatral națio
nal. neaservită fenome
nelor artistice străine, 
criticul N. CARANDI- 
NO a spus :

Sînt, desigur, necesare 
unele principii directoare 
și indispensabile, unele 
recomandări privind reper
toriul dar soluțiile ră- 
mîn dictate pe teren de 
condițiile locale.

Răul vine — după pă
rerea noastră — în primul 
rînd, din slăbiciunea oa
menilor. Animatori în- 
tr-adevăr competenti și în 
același timp iubitori de 
teatru care ar avea che-
marea să însuflețească li
nele instituții din Capitală 
și din provincie, sînt covîr- 
șiți de asediul mediocrității

Există în mod evid^I 
un dezechilibru în rJH 
toriu intre drami K 
română și cea stră!' 
același dezechil»^ Bs 
și în arta 
Socrim .r* fl|

r I
5t ' r’.-.J
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OCROTIREA UNOR MONUMENTE

ALE NATURII

...A început vara, sezonul va- 
canțelor, al drumețiilor, și odaia 
cu ea „trialul" exigent și preten
țios al celor care vor să-fi pe
treacă vacanța drumețind ca sâ 
cunoască fot mai multe din fru
musețile fi bogățiile patriei.

„Unde mergem fn vacanță P" 
*— iată întrebarea la care — 
dată fiind multitudinea tentații
lor — g greu de dat un răspuns. 
I nii — și nu-s puțini In număr 
— vor fi tentați să bată drumuri 
bătătorite, cunoscute : Valea Pra
hovei, Valea Oltului. Cheile Pi- 
cazului. Litoralul. Alții, insă, vor 
fi mai pretențioși. mai dornici să 
cunoască și locuri mai puțin 
Știute. Tuturor le adresăm, de 
data aceasta, o invitație : venifi 
sâ cunoașteți Țara Vrancei fi n-o 
să aveți cr regreta1 Țara Vran
cei e. deopotrivă, plaiul pe 
care s-a născut „Miorița", ca fi 
ținutul cu profunde rezonanțe 
istorice. E locul unde frumusețea 
sălbatecă a naturii, ncalterată de 
mina omului, își găsește oglindi
rea fidelă în cînteeele, in portul, 
în dansurile vrincenilor — de la 
Soveja. la Tulnici, fi mai depar
te. la Năru ja — credincioși păs
trători ai dativelor și comorilor 
folclorice, transmise din genera
ție în generație, de pe vremea 
lui Ștefan Vodă și pînă în zilele 
noastre, adăugîndu-lc azi noi fru
museți nebănuite.

De la hotarele ei, Țara Vran
cei te întîmpină cu mărturii ale 
istoriei poporului nostru, care-ți 
amintesc că pe aceste locuri au 
trăit, au luptat și au murit oa
meni pentru care dragostea față 
de pămîntul românesc a fost su
premul sens al existenței lor.

Călătorule, dacă-ți începi dru
meția ta prin acest ținut de basm 
fi de legendă, pomind-o de la 
Tifița, către podgoriile Poneiu
lui. oprește-te cîteva clipe, cu 
pietate și recunoștință, în fața 
monumentului „Pe aici nu se tre
ce". E simbolul dirzeniei cu care 
bătrînii noștri au luptat în 1917, 
la Mărășești, oprind puhoiul teu
ton care ne invadase țara. Și îna
inte de a-ți începe drumul prin
tre colinele domoale îmbrăcate 
de haina bogatelor podgorii, mal 
mergi puțin și fă popas la Mau
soleul de la Mărășești — cinstire

spart frontul german. Mausoleul 
(le la Mărăști e ridicat chiar pe 
locul unde s-a dat cumplita bă
tălie. Cota pe care e ridicat stră
juiește Valea Oituzului, care și 
azi mai poartă urmele cumplitei 
încleștări. Fiecare palmă de pă- 
mînt. pe aceste locuri, a fost 
udată cu sînge. Și dacă ai noro
cul să int'dneșli vreunul din bă
trinii satului care au trăit acel 
moment de glorie, îți va povesti 
cum a fost...

...La Câmpuri, comună înșirată 
dc-a lungul șoselei, vei face un 
nou popas în istoric, la modesta 
căsuță a lui Moș Ion Roată, cel 
intrat in legendă, omul al cărui 
suflet și inimă s-au îngemănai 
eu ale domnitorului Cuza. „...Și 
să nu mai fim ai nimănui, să fim 
numai ai tării". Ca nimeni altul. 
Moș Ion Roată a exprimat cel 
mai limpede năzuințele poporu
lui, care-fi lega de Unire înfăp
tuirea celor mai arzătoare visuri 
de libertate și sete de dreptate.

...La capătul drumului, te va 
întîmpină Soveja, cu oamenii ei 
atît de mîndri și atît de primi
tori. Mîndri de trecutul lor, 
mîndri de istoria lor, mîndri de 
portul, de cînteeele șl de dansu
rile lor, mîndri de hărnicia lor. 
Orice sovejan cu care vei sta de 
vorbă, își va revendica paterni
tatea „Mioriței". Că au sau nu 
au dreptate, n-am stat să cerce
tez. Fapt este că Alecu Russo, 
surghiunit în mînăstirea fortă
reață zidită de Matei Basarab fn 
1645 la Soveja, e primul cărturar 
luminat care de aici a cules și 
i-a dat apoi largă circulație 
„Mioriței". Și astăzi, dacă cumva 
nimerești într-o zi do sărbătoare 
la o serbare dată de sovejeni la 
căminul cultural, vei auzi balada 
„Mioriței", într-o variantă inedi
tă, sovejană.

Sovejenil cultivă cu cea mai 
mare grijă păstrarea neîntinată 
a portului lor popular. Șl azi se 
întrec fetele care fac cea mai 
frumoasă fotă, cea mai frumoasă 
He. Hainele de sărbătoare ale so- 
vejenilor sînt migălite cu acul 
luni în șir, de-o frumusețe plină 
de originalitate și eleganță, de 
care nu te mal saturi admirîn- 
du-le.

In capul de sus al satului, te

In drumeție pe Valea Putnei

Foto : PAUL rOPA

Comitetul Executiv al 
Sfatului popular regional 
Crișana a luat măsuri pen
tru ocrotirea unor monu
mento alo naturii și rezer
vații științifice, precum și 
a unor numeroase puncte 
din această parte a țării, 
caro prin valoarea lor ști
ințifică și frumusețe atrag 
interesul oamenilor do ști
ință și al turiștilor. Prin
tre acestea sînt peșterile 
do la Vadu Crișului, Vîn-

tului de la Suncuiuș, Me- 
ziad, Măgura Corbeasca 
și Valea Sighișteiului, Iz- 
hucul do la Călugări, 
creații monumentale ale 
naturii. Sînt ocrotiți, do 
asemenea, molidul colum
nar do la Stîna de Vale, 
care crește obișnuit numai 
în Finlanda și Elveția și 
oslo singurul exemplar 
identificat pînă în prezent 
la noi în țară.

MODESTIE
Șl SUCCES (ui

a jertfei celor care, cu sîngele 
lor, au plătit prețul întregirii 
neamului românesc.

De la Panciu, pe drumul spre 
Soveja, la ieșirea din Răcoasa, se 
face un drum la dreapta, ce urcă 
în serpentină vreo patru kilo
metri pînă la Mărăști, sus, pe 
cota unde s-a dat bătălia crînce- 
nă, în care trupele române au

„pierzi" de acum în împărăția 
pădurilor de brad. Auzisem de 
faima aerului Sovefel, dar nu-l 
cunoscusem mireasma și tăria. 
Echivalează cu un concediu de 
odihnă în cel mai bine situat și 
dotat sanatoriu. In zori, te tre
zește concertul păsărilor pădurii. 
Și în drum către culmea Sboinei 
— de pe care poți admira toată

puri, raionul 
Panciu

Monumenta l de
la Tișița : „Pe
aici nu se tre-

ce !"

Căsuța lui Moș
Ion Roată, din
comuna Cîm-

panorama Țării Vrancei — vel 
întîlni izvoare cristaline, cu apă 
rece de-ți taie răsuflarea și, dacă 
ai noroc, căprioare învățate cu 
omul, care te privesc mirate că 
ai îndrăznit să le calci împărăția.

Trecînd culmea, în partea cea
laltă, lăsîndu-te dus de voia dru
mului forestier, cobori — odată 
cu pîriul Lepșulețului — în Va
lea Lepșei. Un scurt popas la 
cabana vînătorilor, apoi intri în 
Lepșa — sat de pădurari, din 
tată în fiu. Un popas la păstră- 
văria unde se cresc anual mii și 
mii de păstrăvi și, apoi, pe firul 
apei Lepșei, te întîlnești cu Va
lea Putnei, a cărei frumusețe săl
batecă e egalată, poate, doar de 
Cheile Bicazului. Un popas de 
cîteva ceasuri la 'Cascada Putnei 
e o odihnă binemeritată, după 
drumul străbătut. Oboseala ți-e 
răsplătită cu prisosință de îneîn- 
tarea de a putea admira această

Mausoleul de la Mărășești

Nu este un secret pentru ni
meni că succesele anterioare, o- 
mologate social, înlătură — a- 
proapo total — din calea indivi
dului realizat, obstacole dc naturii 
subiectivă, drumul altor contri
buții fiind aproape neted.; îngri
jorările publice în fața întinderii 
unei noi confirmări mărturisesc 
că omul <lc succes a fost asimi
lat colectivității ca un bun ne
cesar. Istoria, poate chiar in cele 

numai vitrege zile ale sale, 
poate oferi exemple contrarii, 
oameni care o t’ 
înconjurați de stimă publică 
fost apoi refuzați în ordinea 
ceptării contribuției

mple contrarii, de 
dată realizați fi

au 
ac- 

. - ,• i următoare,
chiar dacă timpul a restructurat 
judecata de valoare aplicată a- 
cestora, antum. Conflictul drama
tic dintre individ și societate în 
sfera realizării ca valoare indi
viduală, nominalizabilă este pre
zent mai ales la vîrsta tinereții, 
anterioară, deci, consacrării pu
blice. Cîte energii creatoare, co 
timp istoric remarcabil n-au pier
dut societățile omenești prin re
fuzarea unor virtuți fie din cauza 
opacității, fio din egoism mes
chin sau înguste interese de cla
să ? Dar ceea ce atunci era pro
priu practicii do promovare în 
scara do valori sociale, astăzi, la 
noi, deși de or
dinul excepției, 
întîrzierea sau 
refuzul oricărei 
realizări indivi
duale trebuie ca
lificate ca fapto 
antisociale, aco
perite de opro
biul publio și

DISOCIERI

neasemuit de frumoasă șl sălba
tecă minune a naturii.

...Drumul de la Lepșa, la Tul
nici, urcând și coborînd cele mai 
abrupte serpentine, îți oferă pri
virilor, de sus, de pe culme, pri
veliștea măreață a întregii Țări 
a Vrancei.

Ultimul popas îl vei face, fără 
îndoială, pe culmea dinaintea in
trării în Birsești, la monumentul 
ridicat în amintirea celui care a 
(ost Ștefan Vodă. Legenda spune 
că pe această culme s-ar fi întîl- 
nit baba Vrîncioaia cu domnul 
Moldovei. Și n-ar fi de mirare, 
pentru că, în jur, cit vezi cu 
ochii, poți număra toți munții 
Vrancei. Poate că de aici, de pe 
această culme, o fi împărțit Ște
fan Vodă cei șapte munți — ce
lor șapte feciori ai Vrîncioaiei, 
drept răsplată pentru vitejia lor. 
„Vezi, mărite vodă, toată Vran- 
cea s-a sculat pentru tine. Iată-i,

vin toți, de după înălțimi, și cei 
șapte flăcăi care merg înaintea 
celorlalți sînt șapte flăcăi ai mei, 
pe care ți-i dăruiesc". Sînt cu
vinte dăltuite în piatra monu
mentului ridicat aici, în 1904, 
„Lui Ștefan cel Mare, voievodul 
Moldovei, după 400 de ani de la 
moartea sa, prinos de admirație 
fi recunoștință din partea vrân
cenilor".

...Țara Vrancei — țară de 
basm și de legendă, locul natal 
al „Mioriței", al feciorilor Vrîn- 
cioaiei, Țara pădurii veșnic ver
de, un colț de plai românesc în
cărcat de neasemuite frumuseți, 
care merită să fie cunoscute.

S. SAVIN

Fotografiile: PAUL POPA

Amenajarea unui nou loc de agrement
La Suceava a în

ceput amenajarea u- 
nui nou loc de agre
ment — Piața Arini. 
Proiectanții au aplicat 
soluții menite să pună 
în valoare terenul în 
pantă cuprins între 
blocurile înălțate în 
vestul orașului. S-a 
prevăzut amenajarea 
de terase succesive, 
mărginite de alei. 
Succesiunea teraselor 
se continuă pînă la 
punctul cel mai înalt 
al pieții — unde se 
creează un loc de o- 
dihnă, avînd în cen
tru un bazin de apă 
cu denivelări, mici 
cascade, aglomerații 
de roci de diferite cu
lori și plante acvatice. 
Terasele și aleile vor 
fi realizate din dale 
de piatră, plăci de 
mozaic marmurate, a- 
ranjate în diferite de
sene stilizate, inspira
te din folclorul local.

sancționate penal fără mena
jamente. Se mai face sim
țit, pe ici pe colo, modul 
impermeabil de a trata oamenii
— mai ales cei tineri — care au 
de spus ceva, sînt posesorii unei 
idei, ai unei soluții care pot ac
celera procesul social, pot mări 
disponibilitățile materiale și spi
rituale ale tuturor. Desigur, am 
fi mai naivi crezînd că drumul 
spre afirmare a acestor valori 
este neted ca orice examinare 
profesorală (atîta ai știut, nota 
asta meriți), cum tot atît de na
ivi am fi cerînd tînărului aflat în 
febra descoperirii sale să-și argu
menteze cOntabilicește propune
rea, să arboreze mina funcționa
rului indiferent mai ales că, ceea 
ce vrea să zică, ceva nou, origi
nal, îi aparține într-un fel — ca 
rezultat al unei munci neosteni
te — sie, este dreptul lui să se 
bată pentru a-1 impune. A-l tri
mite la plimbare, a-i administra 
acru o rețetă-duș, a-l amîna 
din plictiseală — indiferent de 
rezultatul ultim al inițiativei sale
— este dăunător societății, des
curajator tînărului. Modul arhi- 
vistic de a trata, aici este con
damnabil ca și neglijența față de 
bunurile date ție în administrare. 
Cîteodată mandatarii societății în 
posturile chemate să examineze 
lucid, obiectiv valorile pe larga 
scară socială se erijează în admi
nistratori acriți de insistențele u- 
nor presupuși capricioși, au un 
mod belferesc de a rezolva tre
burile date lor în grijă. Nu de 
puține ori rezultatul negativ — 
dintr-un capriciu sau tară carac
terologică a examinatorului — 
este însoțit prin trimiterea — cu 
un zîmbet plictisit — părintesc — 
la una dintre cele mai nobile a-

| tribute omenești, modestia. In 
| numele modestiei se cere subîn- 
m țeles anularea patosului construc- 
I tiv, sacrificarea talentului, aban- 
a donarea realizărilor posibile. Trc- 
| buie de la capul locului să deli
ii mităm adevărata modestie de 
@ falsa modestie, ca de un virus 

care îmbolnăvește inteligența, o 
diminuează, o ucide. Dacă adevă
rata modestie înseamnă 
vorbești prin faptele tale, 
nu-ți atribui munca altora, să 
refuzi spiritul colectivist, să 
te suprapui colectivului din va
nitate, falsa modestie pledează 
pentru un spirit călduț, pentru

să 
să 
nu 
nu

lipsa unui climat competitiv, pen
ii u adormire intelectuală și con
structivă, pentru întronarea tota
lă a nivelării și mediocrităților 
deci, implicit, pentru lipsa de 
stimulare și autoslimulare a c- 
nrrgiilor creatoare, prin eșuarea 
în lipsita dc glorie, mediocri
tate.

Conștient sau nu ingerințele fi
lantropice, egoiste, subiectivismul 
ridicat la rang dc principiu în 
sistemul succcsual, în acordarea 
primei sociale, duce în cazurile 
limită la eșuări individuale, adu
ce miresme leșinate în atmosfe
ra constructivă care trebuie să 
respire prin ozonul înălțimilor. A 
obișnui copiii, în numele modes
tiei, fără ambiții superioare, fără 
ieșirea din comun prin atitudini 
esențiale, a cere tînărului să fie 
modest prin impunerea arbitra
ră a prejudecății că realizarea ne
cesită o viață de om și care se re
fuză tinereții, a premia egal, fără 
disocieri, mediocritatea, comodita
tea la fel ca și talentul excepțio
nal înseamnă să impui — mai 
devreme sau mai tîrziu — un 
mod de a privi obligațiile sociale 
fără interese majoro, cu indife

rență, să mun
cești sub capaci
tatea ta. A te 
manifesta sub 
valoarea ta reală 
înseamnă inferi
oritate morală, 
condamnabilă ci
vic, a opri pe 
alții să se reali

zeze după capacitatea lor este un 
atentat împotriva omului și deci, 
caz penal.

Emulația valorilor Individuale 
— resursă inepuizabilă progresu
lui în care s-a angajat societatea 
noastră — este o problemă ce se 
cere așezată întotdeauna în datele 
reale pe care ni le impune nive
lul la care am ajuns. Aceasta 
trebuie să vizeze două la
turi esențiale : modul de a edu
ca, delimitând exact, modestia de 
falsul ei și ecarisarea sistemului 
succesual de excrescențe subiec
tiviste, de examenul necalificat, 
din ochi a contribuțiilor indivi
duale. Esențial mi se pare a in
staura total două criterii ferme : 
obligativitatea elementară cultivă
rii la tineri atît a modestiei, în 
accepția cunoașterii de sine și a 
unei neobosite munci de punere 
în valoare a capacității fizice și 
intelectuale, dar și gustul succe
sului, al reușitei în viață. Trebuie 
stabilite și aici un echilibru su
perior între modestie — ca trăsă
tură numai moraTă — și nevoia 
de afirmare ca o obligativitate 
intelectuală de a-ți pune în va
loare toate resursele virtuale 

Orice iluzie 
semnul minus 
plus se răz- 

ori mai

loare toate 
ale profesiei, 
notabilă cu 
sau cu un 
bună mai devreme . ........ .
tîrziu, manifeslîndu-se în plan in
dividual ori prin infatuare, ori 
prin excesivă modestie, deci cu 
efect final prin somnul dulce al 
mediocrității. Pe plan social apre
cierea calității și a roadelor exer
citării lor trebuie să vizeze sis
temul retribuției materiale 
numai sub funcționalitatea 
retributivă — fiecăruia după ca
pacitatea sa de manifestare con
structivă — ci și stimulativă. De 
absolută actualitate mi se pare a 
fi revizuirea sistemului premial 
aflat în vigoare în unele dome
nii, care folosește sub capaci
tatea posibilă modalitățile practi
ce de a stimula material și moral 
aportul individual, ca și ploaia de 
concursuri și festivaluri lipsite — 
din absența unor criterii ferme 
și potențial-emulative — de am
biția de a ajuta substanțial pro
gresul dintr-un domeniu sau al
tul. Cu alte cuvinte de a smulge 
modestiei și succesului toate po
sibilitățile lor virtuale necesare 
realizării marilor noastre obiecti
ve sociale.

nu 
sa

V. ARACHELIAN

pretare — ea riscă să ră- 
mînă ineficientă.

N-avem nevoie însă de 
imitatori, la curent cu ul
tima modă de peste gra
niță. A sosit momentul să 
creăm o școală de teatru 
românească, deschisă tu
turor influențelor rodnice, 
dar preocupată în primul 
rind să-și exprime particu
laritatea esențială.

Este desigur necesar un 
echilibru între dramatur
gia română și cea străină, 
dar acest echilibru să nu 
vună în flagrantă contra- 
^:e legitimul protecțio- 

național cu imperati- 
■'litâții. Să nu încu- 

adică o literatură 
ă de consum cu
re de altfel se 
singură, in dau- 

)r de valoare mai 
'.sibile publicului. 
ba să transfor
mi într-o insti- 
ializată în edu- 
dă și estetică, 

risipim talente, 
resurse mate

ii a falsifica 
tatorului.

i Este firesc să ușurăm 
accesul textului românesc 
la public, întîi fiindcă-i 
românesc, în al doilea rînd 
pentru că acest text se 
poate prezenta uneori, da
torită unor condiții istori
ce, dezavantajat in con
curența cu valorile inter
naționale. Și în al treilea 
rînd fiindcă în marea 
majoritate a cazurilor, 
scenele străine nu oferă 
literaturii noastre posibili
tăți frecvente de manifes
tare. Din păcate însă sub 
eticheta „literatura dra
matică originală" se pre
zintă o marfă destul de 
variată. Factori calificați 

i trebuie să deosebească pe 
cit este posibil, binele
de rău. Și sâ ajute
pe cine trebuie, cînd
trebuie și acolo unde 
trebuie ! Drama originală 
nu este îndeajuns de pre
zentă în repertoriu. Sîn- 
tem cu toții de acord în 
privința asta. întrebarea 
este ce avem de făcut, ca 
tinerii autori de calitate 
sâ ajungă la scenă și anu
me să ajungă la timp. Tată, 
dăm un exemplu ca să 

fim mai bine înțeleși. A- 
cum aproximativ trei ani 
un autor dramatic foarte 
înzestrat, anume actorul și 
regizorul Ion Omescu de 
la Teatrul Național din 
Iași a scris o remarcabilă 
piesă istorică : „Veac de 
iarnă". Această piesă n-a 
izbutit să vadă lumina 
rampei decît în această 
stagiune și numai pe sce
na teatrului ieșean. Este 
neîndoielnic câ prezenta
tă publicului la timp și a- 
nume pe una din impor
tantele scene ale Capita
lei, ea ar fi marcat un alt 
nivel artistic și ar fi avut 
un alt ecou în momentul 
cultural decît ar avea as
tăzi, înfățișată pe ace
leași scene. Mai mult, pie
sa care prezentată la timp 
ar fi ridicat pretențiile pu
blicului spectator, riscă să 
sufere ea consecințele dis
creditului relativ la care a 
ajuns genul, datorită tex
telor minore. Am dat doar 
un singur exemplu — dar 
sînt multe similare și cu 
semnificații înrudite.

Nici dramaturgia noas
tră mai veche nu este su

ficient valorificată. Sînt 
piese peste care cronica 
dramatică a trecut nepăsă- 
toare; ne gîndim la re
luarea „Copiilor pămîntu- 
lui", admirabila piesă ță
rănească a lui Andrei Cor- 
teanu. Ne gîndim la „Să 
nu-ți faci prăvălie cu sca
ră", piesă mai nouă, în 
care romancierul Eugen 
Barbu dovedește substan
țiale calități dramatice.

Au trecut aproape trei
zeci dc ani de la pre
miera, magnifică, a „Fe
meii Cezarului“, premieră 
care a fost, la timpul ei, 
salutată de cele mai auto
rizate pene critice.

Nu. Jucarea comediei 
„Morișca" nu este o com
pensație suficientă.

Să nu fie utilă pentru o 
verificare a posibilităților 
noastre actuale, de scris, 
de regie și de interpreta
re, readucerea în fața pu
blicului a unei piese pe 
care au admiral-o Eugen 
Lovinescu, G. Călinescu, 
Tudor Arghezi ?

Desigur, directori șl se
cretari literari, iubitori de 
teatru, ar putea descoperi 

multe alte lucrări valo
roase demne de a fi răpi
te uitării adeseori ne
drepte a timpului. Nu 
avem destule cuvinte pen
tru a-i încuraja într-o atît 
de nobilă îndeletnicire. 
Cazurile pe care le-am ci
tat nu sînt singurele ; cri
ticii dramatici debutanți 
ar avea prilejul să se afir
me, scormonind arhive și 
biblioteci. (Să se afirme și 
să se „formeze" în același 
timp).

— Există deci niște 
zone insuficient inves
tigate în literatura 
noastră dramatică. O- 
pinia criticului Caran- 
dino este confirmată și 
de istoricul teatrolog 
IOAN MASSOFF.

IOAN MASSOFF: îmi 
voi îngădui să dau niște 
sugestii, niște îndemnuri 
la lectură și mai ales la 
studiu aprofundat în ve
derea valorificării drama
turgiei românești mai 
vechi, pînă acum puțin 
cunoscută și luată în con
siderație.

Nc-am obișnuit să ne 
mulțumim cu cîteva lu
crări ale unui autor și prin 
aceasta ignorăm întinde
rea reală a unor activități 
dramatice susținute și me
ritorii. De ce nu se în
cearcă să se joace piesa 
lui Mihail Sorbul „Letopi- 
seți" ? De ce se limitează 
opera lui N. Kirițescu la 
„Gaițele", cînd, de pildă, 
piesa „Un erou" este pe 
deplin valabilă ? Piesa lui 
Victor Efitimiu „Cocoșul 
negru" nu a avut cariera 
teatrală meritată. S-ar pu
tea juca „Ciuta" lui Vic
tor Ion Popa, s-ar putea 
juca mai mult din opera 
lui Tudor Mușatescu. Al. 
Davilla are o interesantă 
lucrare — „Domnița din 
vis" — de la care pornind 
s-ar putea realiza un spec
tacol în aer liber foarte 
reușit.

Aș indica pentru studiu 
lucrări pînă acum ignora
te, dar pe care le socotesc 
capabile de a figura în 
repertoriile actuale : „Mi
cul infern" de Mircea 
Ștefănescu, „Săptămîna 
luminată" capodopera lui 

Mihai Săulescu, „Nodul 
gordian" și „Ce știe sa
tul" de J. Valjan, „Rhea 
Silvia" a lui Nicolaie 
Scurtescu, „Bujorești" de 
Caton Teodorescu, drama 
„Grigore Ghica Vodă“ de 
Alexandru Depărățeanu, 
„Pcneș Curcanul“, „Jia
nul“ sau comedia „Crai 
de ghindă" ale actorilor 
demni de interes — Vasi- 
le Leonescu și Duțescu 
Duțu. Sînt de cercetat au
tori foarte puțin cunoscuți 
ca Vasile Alexandrescu- 
Urechia, G. Bengescu-Da- 
bija, Ion Bacalbașa, I. C. 
Vissarion, Andrei Cortca- 
nu, C. Ursachi, Igena Flo
rii, Lucreția Petrescu sau 
Ilaralamb Lecca, drama
turg care a constituit un 
moment important în evo
luția scrisului dramatic 
românesc.

Foarte interesantă cred 
că ar fi o valorificare a 
lucrărilor dramatice apar- 
ținînd unor mari creatori 
ai poeziei sau prozei noas
tre. Ar trebui cercetate 
fragmentele dramatice ale 
lui Eminescu, tălmăcirea 
sa „Lais", piesele istorice 

ale Iui Bolintineanu. Să 
recitim teatrul lui Slavici, 
teatrul lui Macedonski. 
Din piesele lui Ion Minu- 
lescu, „Pleacă berzele" și 
„Lulu Poppescu“ sînt în 
mod sigur reprezentabile. 
în piesele lui Lucian Bla- 
ga sau ale lui Vasile Voi- 
culescu vom descoperi te
zaure de gîndire și poezie. 
Anton I-Iolban are o piesă 
interesantă : „Oameni ciu- 
dați“. Piesa lui Gib. Mihă- 
escu „Pavilionul cu um
bre“ a fost întotdeauna 
menționată ca o reușită. 
Lucrările unor poeți ca 
Dimitrie Anghel și Șt. O. 
Iosif („Cometa“), Horia 
Furtună („Păcală", „Făt 
Frumos"), Zaharia Bîrsan 
(„Trandafirii roșii“) ar 
constitui o altă posibili
tate.

Desigur că multe din 
lucrările amintite nu me
rită să fie reprezentate în 
întregime, dar fragmente 
din ele ar putea fi înfăți
șate în cadrul unor mati- 
nee. De asemenea, nu 
m-am gîndit să propun 
stagiuni întregi formate 
din asemenea lucrări. Pri
oritate trebuie să aibă 
noua dramaturgie româ-

doperele dramaturgiei na-

ționale. Dar un repertoriu 
echilibrat trebuie să cu
prindă din cînd în cînd și 
lucrări din averea noastră 
dramatică, cum o numea 
Eminescu, din „catagrafia 
noastră teatrală“ cum se 
exprima marele Caragiale. 
Am numit opere și autori 
în primul rînd pentru a 
sugera că dramaturgia 
noastră nu se reduce la 
Hașdeu, Alecsandri, Da- 
vila, Delavrancea, și nici 
opera acestora la cele cîte
va lucrări mereu repre
zentate.

Pledoaria pentru un di
vers repertoriu național a 
celor trei participanți nu 
o numai o frumoasă vor
bă. Oameni de teatru, is
torici de artă au indicat 
— nu numai acum — și 
un perimetru do istorie 
literară foarte puțin in
vestigat sau de loc, au nu
mit piese, românești și au
tori români ce n-au fost 
avuți în vedere. Lista pre
zentată de Ioan Massoff e 
doar o lista de propuneri 
în care se găsesc însă piese 
de rezistență ce se pot 
juca nu numai cu succes 
de casă dar și cu profit 
artistic pentru teatrul ro
mânesc. Este vizibil că 

teatrele n-au epuizat po
sibilitățile repertoriului 
românesc — probabil și 
din vina unor secretariate 
literare ce nu-și înțeleg ro
lul — și că mai sînt multe 
de făcut în acest sens. Evi
dent nu recomandăm pe A 
de Hertz introducerii în 
repertoriu dar autorii și 
titlurile citate ne dau 
dreptul să credem într-o 
arie mai largă a posibili
tăților dramaturgiei națio
nale. Spiritul novator ce 
pare a dirigui activitatea 
regizorală nu trebuie să 
ignore asemenea texte. 
Unele sînt probabil difi
cile, poate lipsite de ed- 
dente calități artistice 
dar este tocmai datoria 
oamenilor de teatru do a 
le privi cu un ochi mo
dem și a le face astfel cu
noscute publicului de azi. 
Dacă unele reacții la așa 
zisa atentare la texte cla
sice au fost violente nu 
credem că o manieră mai 
degajată fa|ă do texte ine
gale va stîmi aceleași pre
texte. Ca să nu mai vor
bim de acea parte din 
piesele citate care n-au 
nevoie de intervenționism 
regizoral.

ILINA GRIGOROVICț



Cumpănă la sol. Evoluează gimnastele Școlii genetale „Vasile 
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Am adresat întrebarea „vS 
place sportul ? Ce vă împiedică 
sfi-l practicați ? unui număr 
mare de tineri din orașul Brăila. 
Dacă In prima parte a ei răspun
sul a fost afirmativ fie că a ve
nit din partea lui Alexandru 
Mușal. de la Combinatul de fi
bre artificiale. Magdalcnci Butuc, 
profesoară Ir liceul nr. 4 sau in
ginerului Iulian Marcu de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie) 
la cea de a doua a fost invocat 
numărul mic de baze sportive.

Situația neenstn 
confirmată de sl 
ze’or sportive 
ciudat ni g _ _ __
câ în ultimii ani. numărul baze
lor sportive ale orașului în lor 
să crească a scăzut. Explicația 
consta în aceea că odată cu 
noi’e construcții, cu noua siste
matizare a orașului au fost des
ființate un mare număr de baze 
printre care un complex sportiv 
cu teren de fotbal, pistă de atle
tism. tribună cu 3 00 locuri, sală 
de sport, poligon do tir. două te
renuri do volei și donă de bas
chet fără a se construi și ame- 
nain altele ir loc. La aceasta se 
mai adaugă faptul că majorita
tea deținătorilor de baze spor
tive ani la rînd nu s-an ocupat 
de dotarea lor cu inventarul de 
trebuință, nti le-au reparat la 
timn si din păcate nici acum nu 
le întrețin în mod corespunză
tor. ceea ce duce la degradarea 
lor prematură.

Nu vom aminti aici, pentru că 
nu aceasta ne-am propus de rea
lizările obținute în ultimul timp 
în amenajarea unor baze spor
tive. Ne vom referi la ce nu s-a 
făcut încă.

Intr-un cadru natural deosebit 
de pitoresc, pe șoseaua Viziru 
se află un teren dat în custodie 
Combinatului de celuloză și hîr
tie. E drept s-au făcut unele a- 
menajări dar apoi ele au fost a- 
bandonate, De ce ? Deși spațiul, 
terenul propriu-zis. permite ame
najarea unui complex sportiv, 
oamenii s-au limitat la un teren 
de fotbal. E și mai simplu de 
pus la punct. Entuziasmul de la 
început, că vor avea o bază 
sportivă chiar lîngă șosea, în 
drumul lor spre casă sau combi
nat. s-a materializat în două 
porți pentru fotbal. E drept, 
aproape zilnic au ’ 
meciuri, uneori și cîte 4—5 pe 
zi. Dar un stadion nu trăiește 
dacă-i suprasolicitat și mai ales 
dacă nu-i îngrijit Astfel terenul 
arată astăzi ca și maidanul de 
alături devenit islaz pentru oi și 
depozit pentru stuf. Și cînd te 
gîndești că acest teren, dat pe 
mîini bune de gospodar, ar putea 
deveni o bază sportivă com
plexă de toată frumusețea 1

ne-a 
statistica 

existente, 
s-o panii faptul

fost 
ba- 

Mai

loc aici

ȘTIRI
„CUPA DE VARĂ 

LA FOTBAL
• Duminică se desfășoară 

ultima etapă în campionatul 
categoriei A de fotbal, iar la 
18 iunie se încheie campiona
tul categoriei B. In scopul 
prelungirii activității fotbalis
tice, pînă la începerea noului 
campionat, federația de spe
cialitate și Loto Pronosport 
organizează „Cupa de Vară". 
Această competiție va asigura 
formațiilor noastre de catego
rie B și C verificarea loturilor 
în meciurile oficiale. Compe
tiția va fi inaugurată la 25 
iunie, dată la care se vor dis
puta meciurile în primele 7 
grupe. în celelalte 7 grupe, 
meciurile vor începe la 16 iu
lie. Fiecare serie este formată 
din cîte 4 echipe.

CĂLĂREȚI ROMÂNI 
LA POZNAN

• Timp de cîteva zile s-au 
disputat la Poznan întrecerile 
unui concurs internațional de 
călărie. Proba de obstacole 
„Cupa Națiunilor" a fost câș
tigată de echipa combinată 
România-Polonia, din care au 
făcut parte călăreții Langa, 
Bărbuceanu (România), Sefer 
și Pacinsld (Polonia).

TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DIN ANGLIA
• La Manchester a început 

un turneu internațional de 
tenis unde alături de sportivi 
din Australia, Cehoslovacia, 
Republica Sud-Africană, 
S.U.A. și Anglia participă și 
jucătorul român Petre Măr- 
mureanu.

In primul tur al probei de 
simplu bărbați Petre Mărmu- 
reanu l-a întîlnit pe Richard 
Crealy (Australia). A cîștigat 
Crealy cu 7—5. 6—3-

Noua conducere a Federa
ției de fotbal, colectivul de 
antrenori și medici, au orga
nizat pe gazonul de la „23 
August", prima verificare a 
jucătorilor din lotul repre
zentativ în vederea selecțio
nării celor mai buni posibili 
de a compune „unsprezecele" 
român pentru întîlnirea cu 
echipa Italiei. Cît interes 
suscită, in prezent, în rîndu- 
rile iubitorilor sportului, 
munca de selecție, gradul de 
pregătire o demonstrează și 
faptul că tribunele erau popu
late aproape ca la un meci 
oficial.

Renunțîndu-se la ideea 
■nui trial între jucătorii diD 
lot au fost invitate două di-

Tn raidul nostru prin oraș, am 
întîlnit multe alte baze sportive, 
neîngrijite, lăsate în paragină 
sau la care lucrările de amena
jare se desfășoară în dorul lelfi 
(terenul Fabricii do confecții, sala 
de box din strada Mihail Scbas- 
tnn etc). Și încă ceva. Am întîl
nit multe terenuri virane cure ar 
putea drvetu. eu mici eforturi 
și cu cheltuieli minime, locuri 
de sport și de rccreerc atît 
de necesare tineretului brăi- 
lenn. Cîteva adrese : spațiile, li
bere și terenurile virane din in
cinta noilor blocuri de locuințe, 
cele de pe șoseaua Viziru, stra
da Călăr.iși, strada Școlilor, car
tierele Rrăii ița și Lacul Dulce, 
stațiunea Lacul Sărat etc.

alo instituțiilor vizate, și pe baza 
unei decizii le-a cerut să înceapă 
construcțiile. Tn unele locuri a- 
mcnajările au începui în ritm 
susținut. Preconizăm ca la fie
care 3—4 străzi să avem o bază 
sportivă. Aceasta ar da posibili
tatea înființării unor asociații 
sportive pe cartiere și de aici 
numeroase competiții și con
cursuri do masă care să fio con
duse și organizate cu competen
tă de către profesorii do educa
ție fizică și sport. N-aș vrea să 
omit aici o problemă care, după 
mine, este capitală. La alcătui
rea proiectelor noilor cvartale, 
a școlilor, arhitecții. proiectanții 
nu prevăd baze sportive și spa
ții verzi. Tn cartierele Lacul 
Dulce, Hipodrom, cvartalul do

neri au participat la amenajarea 
bazelor sportive ale orașului.

Organizațiile U.T.C. vor mo
biliza în continuare tinerii la a- 
mcnajările sportive. E doar în 
interesul nostru direct. Do. ase
menea, am propus ca întreprin
derile să dea în grija organiza
țiilor U.T.C. răspunderea directă 
<le întreținere a bazelor sportive. 
Ba aș spune că această treabă 
să ini re numai în grija lor. 
Totodată, 
sar, dat 
de școli și elevi din orașul nos
tru — aproape 25 000 — ca sec
ția de învățămînt, folosind 
inspectorii săi și profesorii de 
educație fizică, împreună cu con
siliul orășenesc al U.C.F.S. și cu

PROIECTANȚII

N-AU FOST COPII?
Unde fac sport tinerii

brăileni
36éìKSlEDf

Ce explicații se dau acestei 
stări de lucruri ? Ce trebuie 
cut pentru remedierea ei 
gentă ?

La întrebările de mai sus 
solicitat răspuns următorilor 
varăși :

ION PĂUN, președintele 
miletului executiv al sfatului 
popular orășenesc : „Bazele spor
tive ale orașului au devenit o 
problemă care preocupă sfatul 
popular într-o mare măsură. 
Este necesar acest lucru nu nu
mai pentru a înfrumuseța orașul 
ci pentru că nu întregul tineret 
poate desfășura o activitate spor
tivă organizată. Recunoaștem că 
am făcut prea puțin pentru a a- 
trage tineretul pe terenurile de 
sport în loc să-și piardă vremea 
plimbîndu-se la nesfîrșit, pe 
străzi sau stînd prin localuri. 
Clubul sportiv orășenesc ne-a 
prezentat un plan de terenuri 
propice pentru a se construi baze 
sportive simple și complexe. Sfa
tul popular a luat legătura cu 
conducerile întreprinderilor și

fă-
ur-

am 
to-

co-

pe strada Școlilor, blocurile din 
str. Marna ctc, s-au mutat mii 
de familii. Mii de copii 
unde face sport, mișcare, 
unde se juca. Proiectanții 
n-au fost copii

IONESCU ȘERBÂNICA, . 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. : „Starea în care se află 
unele baze sportive, ca și faptul 
că în oraș mai există multe te
renuri virane care n-au primit 
încă această destinație se dato- 
rește, în bună parte, și organi
zațiilor U.T.C., comitetului oră
șenesc. Dar într-o măsură oare
care se datorește și faptului ca 
atunci cînd sfatul popular oră
șenesc, la cererea noastră, a sta
bilit obiectivele muncii patrioti
ce nu a avut, decît acum, în 
ultima vreme, în vedere și acest 
gen de lucrări pe care noi eram 
bucuroși să le facem. Dovadă 
faptul că în primăvara aceasta, 
în fiecare duminică, mii de ti-

n-au 
n-au 
oare

prim

Imagini de noapte în campingul din preajma mînăstirii Putna

CE GINDESC RAPIDIȘTIi DESPRE
ULTIMELE 90 DE MINUTE ?

(Urmare din pag. II

tei trofeului. Cred în 
sportivitatea deplină a colegi
lor petroliști, în obiectivitatea 
și sportivitatea publicului plo
ieștean.

NASTUBESCU : Ultima șan- 
șă ne-a fost hărăzită în ultima 
etapă... cînd dacă vom munci 
dăruindu-ne toate forțele vom 
putea învinge.

— Oare anul treGut n-ați 
promis la fel ?

— Da, și nu cred că a fost 
foarte rău. Atunci n-am știut 
să profităm de ultima șansă. 
Acum însă sîntem hotărîți s-o 
facem. Va fi poate cele mai 
grele 90 de minute jucate de 
noi. înțelegem bine acest 
lucru.

VALENTIN STANESCU, 
antrenor :
Rapidul a ajuns la semnal... 
Drumul parcurs pînă aici cu 
25 de etape dificile, cu plecări 
și opriri dorite sau nu, ne în
credințează că nu vom avea 
parte de soarta lui Internazio- 
nale.

— Pe undeva situațiile se 
apropie și cred că v-ați gîndit 
bine la acest ultim semnal 
de alarmă.

— Oricum, cîte ceva din tra
gedia lui Herrera s-a petrecut 
și pe la noi. în cele 90 de mi
nute de la Ploiești care au va
loarea unui an de muncă, de 
renunțări, trebuie să învingem 
o tradiție care ne-a privat toc
mai la... final de suprema 
victorie. Ar părea cel puțin 
curios, pentru unii, dar faptul 
că actul final îl susținem în 
compania formației deținătoa
re a trofeului, ne facilitează 
dorința unei partide spectacu
loase, așa cum se cuvine unui 
final de campionat, singura 
noastră armă care ne poate 
conduce la victorie. în anul 
acesta ca și în mulți alții tre- 
cuți nu o singură dată ne-am 
văzut visul cu ochii dar sper, 
cu toată dorința adunată în 
atîția ani de muncă a acestor 
băieți, că de astă dată visul 
va fi trăit cu ochii deschiși.

Așadar, pe duminică seara, 
la lumina torțelor.

A care să serveas- 
sparing-partener ce- 
selecționate din ca-

vizionare 
că drept 
lor două 
drul lotului.

Primul meci a avut loc în 
cursul dimineții. Echipei Di- 
namo (mult întinerită cu re
zervele) i-a fost opusă o for
mație alcătuită din Constan- 
tinescu, Ivăneescu, Jenei. 
Mândoiu, Velea, Dinu, Pes- 
caru. Lucescu, Lupulescu. 
Neacșu (Kallo) și Panici. Se 
lecționata a fost învinsă de 
Dinamo cu scorul de 3-2 (2- 
0). Meciul a fost interesant 
cu faze bune de fotbal, susți
nut într-un tempo rapid. în 
prima repriză au dominat 
dinamnviștii în a doua, selec- 
ționabilii. După părerea noas-

tră acest prim examen s-a 
soldat cu prea puțini promo
vați : Panici (C.F.R.-Timișoa
ra), Lucescu, Kallo, Pescaru, 
Dinu.

După amiază, pentru selec
ționată, antrenorii au anunțat 
următorii „probabili“ pentru 
meciul cu Progresul : Coman, 
Lupescu. Nunweiller III, 
Barbu, Deleanu, Năftănăilă, 
Nunweiller IV, Năsturescu, 
Frățilă, Oblemenco, Creini- 
ceanu iar ca rezerve Răduca- 
nu Gorfi. în cele două se
lecționate nu figurează Du- 
mitriu și Iancu, care au su
ferit ușoare accidentări. Ieri 
s-a prezentat la lot și Dan 
Coe.

C. VASILE

(Urmare din pag. I)
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VASILE CABULEA

Dramul
de omenie

Tribunalul

Primul caz : Art. 578
Vajoga Cod penal

a drepturilor 
din partea pîrî- 
neglijență gravă

sprijinul sfatului popular să în
tocmească o situație precisă, pe 
școli, cu bazele sportive existente 
și cu posibilitățile care ar exista 
în vederea amenajării unor tere
nuri în preajma școlilor sau a u- 
nei baze sportive complexe școla
re“.

WM»

lui meu în cap ideea că 
pe lume sînt două feluri 
de adevăr, două feluri de 
dreptate ? Duplicitatea 
comportării unora dintre 
adulți, în relațiile fami
liale, este poate cea mai 
gravă lacună a muncii 
ducative — a maturilor 
maturii, și-a maturilor 
copiii.

Oricîte argumente ar 
invocate, pe mine mă 
interesa întotdeauna, ț 
cel mai înalt grad, ce gîn
dește și simte, cum mă 
vede propriul meu copil. 
Dacă toți părinții și-ar 
face un criteriu de refe
rință din acest punct de 
vedere, ar exista — fără 
îndoială — o garanție în 
plus a asigurării moralită
ții familiei. Căci, să nu ui
tăm, moralitatea familiei 
constă și în stabilitatea 
ei, în justețea ierarhiei de 
valori intime, în echitabi- 
litatea relațiilor dintre 
membrii ei, indiferent de 
vîrstă.

bilă singurătate de înseși 
familiile lor, de părinții 
lor : nici un pachet, nici 
o scrisoare, nici o vizită, 
nici un semn de viață. Co
pilăria ambelor categorii
— a copiilor efectiv fără 
părinți, cît și a copiilor cu 
părinți, dar aflați departe 
de ei — poate fi satisfă
cătoare din punct de ve
dere material. Dar afec- 
tiv-moral ? Ce gîndește și 
mai ales ce simte un copil 
care are părinți și se tre
zește — din motive abso
lut inexplicabile pentru el
— printre copiii care stau 
în cămin fiindcă n-au, în- 
tr-adevăr, pe nimeni ?

Așadar, găsindu-i pe cei 
trei minori în colonia Ale
xandria, și aflînd că ei 
provin de la Căminul de 
copii din P. N„ m-am de
plasat acolo. Iată ce-am

la cămin și de la școală — 
a ajuns unde-a ajuns.

Este de reținut 
devăr dureros : 
plecat de-acasă și 
țit nimic, celălalt 
de unde-a fugit , 
ce-a pățit. Cu alte cuvin
te : unde-i dreptatea voas
tră, a celor mari ? Victor 
Vajoga n-a îndrăznit să 
mă întrebe direct asta, 
i-ar fi fost poate și greu 
să formuleze astfel între
barea, dar chiar dacă în 
planul doi al judecății sale 
curge o asemenea posibilă 
idee, e rău. Adică : e mai 
grav să fugi de la școală, 
să hoinărești, etc., etc — 
la zece ani, decît să-ți pă
răsești soția și trei copii, 
lăsîndu-i la voia soartei 
pentru o altă femeie, la 40 
de ani ? Repet : Victor 
Vajoga nu formulase nici 
măcar în sinea lui, poate, 
în acest fel, judecata, dar 
pentru mine a fost evi
dent că cl așa simte, se 
simte nedreptățit (nu 
fiindcă e în colonie, ci 
pentru că unii maturi — 
optica pe care, în fond, 
viața i-a impus-o — par

toarei personalități a indi
vidului, cum să nu ne 
preocupe concluziile — 
desigur simplificate — la 
care ajunge un copil in
tuind faptele din realita
te, punîndu-le față-n față 
cu ce' i se pretinde lui. 
I se spune unui copil : Să 
nu furi I Perfect. Și iată 
că în al doilea caz investi
gat — din cele trei des
coperite la Alexandria —, 
tatăl lui Mihai Teodoru — 
delicvent minor la 11 ani, 
este la rîndul său un bi
necunoscut infractor. Am 
extras din fișa tatălui, a- 
flată la Miliția orașului 
Bacău :

„Fără ocupație, con
damnat 4 luni pentru furt 
și 3 luni închisoare corec- 
țională tot pentru furt“.

Omul acesta care nu-i 
deci la prima lui condam
nare, este tatăl a... 4 copii. 
Unde se află copiii lui ? 
La P. N., în căminul de 
orfani, toți patru (cel la 
care mă refer în mod spe
cial, Mihai Teodom, a 
murit în vara anului 1966 
într-un accident). Tatăl a 
divorțat de mamă în urmă

re piritei, obligat fiind ta
tăl acestora la o pensie de 
întreținere lunară în fa
voarea minorilor (n-a plă
tit niciodată vre-un leu — 
n. a.). Din cercetarea pe 
teren rezultă că pîrîta are 
o atitudine necorespunză
toare la locul ei de mun
că, fapt pentru care a și 
fost, de mai multe ori, 
sancționată. Mai rezultă 
că copii sînt lipsiți de în
grijire, umblă vagabonzi, 
desculți și dezbrăcați, în- 
trebuințînd un vocabular 
nepermis, din cele auzite 
de la mama lor, și ca nu 
frecventează nici școala. 
Se mai constată că pîrîta 
este de moralitate scăzută, 
plimbîndu-se seara pînă 
tîrziu cu diferiți cetățeni, 
situație care influențează 
negativ creșterea 
care văd și aud 
petrece în casă. 
se ocupă de loc 
copii, este de o
te îndoielnică, își petrece 
timpul mai mult în afara 
casei, lăsîndu-și copiii flă- 
mînzi, vagabonzi. Avînd

„Dreptatea 

unor adulti

neîndeplinirea îndatoririlor 
ce revin părinților sau ori
cărei persoane căreia i s-a 
încredințat spre creștere 
și educare un minor, dacă 
are drept urmare săvîrși- 
rea repetată de către mi
nor a unor acte de huli
ganism, se pedepsește cu 
închisoare corecțională de 
la 3 luni la un an.

Așadar, legiuitorul a 
fost preocupat de justețea 
măsurilor care trebuie lua
te în asemenea cazuri, dar 
executorul le-a neglijat. 
După opinia noastră, pe
depsirea unui tată, de pil
dă. ca în exemplul nostru, 
care și-a părăsit copiii în 
voia soartei, poate repre
zenta nu numai o condam
nare a sa în numele opi
niei publice, a moralei so
cialiste, ci o reparație ab
solut necesară sensibilității 
copilului părăsit. Poate că 
el nu-și va iubi mai puțin 
tatăl, poate că-1 va și com
pătimi, dar — și este esen
țial — copilul va înțelege 
că există o dreptate a tu
turor, indiferent de vîrs
tă, că împărțirea dreptății 
nu este privilegiul vîrstelor 
mari și deci va fi convins 
că normele morale ale so
cietății în care trăiește — 
ale „macrofamiliei" — sînt 
de neclintit pentru toți 
membrii ei. Cîștig funda
menta! I

Experiența terenului 
m-a tăcut să ajung la cîte
va constatări în legătură 
cu optica pe care copiii — 
amestecați în niște situații 
grave — o pot avea asu
pra „dreptății" unora din
tre maturi. Vreau să fiu 
bine înțeles I La 10 ani, 
cînd copilul ajunge la con
cluzia că propriul său tată 
l-a înșelat, l-a „trișat", el 
poate extinde automat 
trista sa experiență asupra 
raporturilor cu toți matu
rii. Răsturnînd datele pro
blemei, aproape că-i este 
suficient unui copil sa 
aibă o experiență pozitivă 
cu propriul său părinte, 
pentru ca — tot prin ex
tindere — acesta să tragă 
concluzia că adulții sînt, 
în general, cinstiți, bine
voitori etc.

Iată de ce un caz (pe 
care l-am mai relatat în 
presă) are efecte anti-so- 
ciale mult mai pronunțate 
decît pare să aibă la prima 
vedere.

în ziua de 18 noiembrie 
1965 am fost de față la a- 
ducerea, în colonia de re
educare din Alexandria, a 
trei minori de 10 și de 11 
ani. M-a surprins, în pri
mul rînd, faptul că sînt 
atît de mici (în colonie a- 
flîndu-se, totuși, copii ceva 
mai mari). Am stat de 
vorbă cu ei și-am încer
cat să derulez invers fil
mul evenimentelor care 
i-a adus aici. Deși poves
tea lor e lungă și extrem 
de încurcată, încerc s-o 
transcriu foarte pe scurt 
(cîteva date biografice — 
și numai pentru doi din
tre ei).

De unde proveneau co
piii ? Din Căminul de 
copii orfani nr. 9 Piatra 
Neamț. „Sînt orfani" — 
mi-am zis, crezînd c-am 
găsit prima explicație a e- 
șecului educativ. Căci, 
asta-i viața 1 Există pe 
lume și orfani. E o reali
tate dureroasă, pe care 
statul nostru încearcă s-o 
depășească, îngrijindu-se 
atent de soarta copiilor ră
mași fără părinți. Există 
însă, din păcate, și copii 
aruncați în cea mai teri-

descoperit: din 389 de 
copii ihtemați, doar 89 
sînt orfani de ambii pă
rinți, 157 sînt orfani de un 
singur părinte ori sînt năs- 
cuți în afara căsătoriei, 
iar 143 sînt copii internați 
in cămin deoarece statul 
consideră că dezvoltarea 
lor fizică, morală și inte
lectuală este primejduită 
în familie — repet, în fa
milie — adică exact în 
nucleul de bază al socie
tății, adică exact în locul 
în care lucrurile ar trebui 
să se petreacă invers... Cei 
trei minori de la Alexan
dria au ambii părinți, ba 
mai mult chiar, unul din
tre ei are patru părinți, 
dacă nu chiar... cinci (dar 
să mă refer doar la doi 
dintre copii).

e plecat 
ani. Stă 
pe care o

Ciobanu 
Bra-

Stau de vorbă cu el. 
Iată ce aflu :

Tatăl lui nu e despărțit 
de mama, dar 
de-acasă de trei 
la o altă femeie 
cheamă Victoria
din str. Prelungirea 
dului 145 (Victor Vajoga 
are 10 ani 1). Tatălui nu 
I s-a întîmplat nimic fiind
că a plecat de-aeasă. dar 
băiatul, fiindcă a fugit de

să aibă o dreptate a lor, 
pentru ei, și alta — mai 
intransigentă — a lor pen
tru cei mici). Infiltrarea 
unui asemenea sentiment 
în inima copilului pentru 
ca de aici, sentimentul să 
devină idee și să cuprin
dă mintea copilului, gîn- 
durile sale, judecata sa, 
este — după părerea mea 
— total condamnabilă. 
Astfel de mici „neconcor- 
danțe" între vorbele adul- 
ților (ale unora, firește, 
dar să nu uităm : ale ta
tălui în cazul de față) deci 
„micile neconcordanțe" 
între vorbe și fapte au im
plicații infinit mai ample 
decît s-ar crede. în cazul 
lui Vajoga n-ar fi exclus 
(dacă el n-are permanent 
parte de educatori foarte 
pricepuți) să se ajungă la 
unele raporturi încordate 
între el și generațiile ca
re-1 preced. Iată deci o 
altă primejdie, alimentată 
de un lucru aparent neîn
semnat : lipsa de echitabi- 
litate a unora dintre ma
turi, în raporturile lor cu 
minorii — fie copii pro
prii, fie copiii altora.

Al doilea caz :

Teodoru

Dacă sîntem cu toții de 
acord că, la vîrstele mici, 
se schițează profilul vii-

cu șase
i-a încredințat copiii ma
mei, socotind că (citez) 
„aceștia vor avea o îngri
jire mai bună și vor primi 
o educație mai corespun
zătoare de la mama lor". 
Astfel — continui să citez 
din adresa nr. 205 din 27 
februarie 1960 (nu se spu
ne cine și în ce calitate a 
emis adresa) — reiese că 
reclamanta este o femeie 
cinstită, încadrată în 
cîmpul muncii și care își 
îndeplinește cu conștiin
ciozitate îndatoririle, refe
rință ce constituie o ga
ranție că cei patru copii 
ce-i vor fi încredințați, vor 
primi o creștere și o edu
cație corespunzătoare". 
Dar trec numai doi ani de 
la această sentință de care 
depinde soarta a 4 copii 
minori și iată că același 
tribunal dă altă sentință, 
privindu-i tot pe cei 4 
frați Teodoru : „Avînd în 
vedere cererea înregistrată 
intentată de reclamant Co
mitetul Executiv al Sfatu
lui popular oraș Bacău, 
împotriva pîrîtei Maria 
Teodoru, pentru ca prin 
sentința ce se va da de in
stanță să fie decăzută din 
drepturile părintești, și 
copiii minori să fie încre
dințați 
duca re 
crotire.
tă de
Teodoru, de doi ani. Cu 
ocazia divorțului, copiii 
minori au fost încredin
țați spre creștere și educa-

spre creștere și e- 
unui institut de o- 
Pîrita este divorța- 
sotul ei, Dumitru

în vedere că prin felul de 
exercitare 
părintești, 
tei, prin
în îndeplinirea îndatoriri
lor de părinte și prin felul 
cum au fost educați acești 
copii, neasigurîndu-se cel 
puțin prezența lor la școa
lă, atît sănătatea cît și 
dezvoltarea psihică a mi
norilor sînt primejduite, 
motive pentru care urmea
ză ca pîrîta să fie decă
zută din drepturile părin
tești. Tatăl minorilor este 
de părere ca minorii să fie 
încredințați unui institut 
de ocrotire, arătînd că el 
nu poate cere redistribui
rea acestor copii spre creș
tere și educarea lui, întru- 
cît este din nou căsătorit 
(Inexact I — n.a.).

Toate aceste lucruri, în- 
tr-o formă sau alta, ajung 
și la urechile copiilor și nu 
știm, sincer, ce fel de gîn- 
duri pot să încolțească în- 
tr-o minte de copil, cînd 
e atîta lipsă de dreptate 
în jurul lui — din punctul 
său de vedere — și, într-o 
măsură, și al nostru. Copiii 
Teodoru n-au de unde ști 
de existența art. 578 Co
dul penal care precizează 
(conform prevederilor art I 
101 din Codul familiei), că

Firește, se găsesc destui 
care să ironizeze, ba chiar 
să critice faptul că părin
ții sînt socotiți vinovați de 
unele stări de fapt nedori
te. Am primit de altfel și 
eu, personal, scrisori în 
care unii părinți „protes
tau", zicîrtd că e ușor să 
ceri pedepsirea celor care 
își neglijează grav copiii, 
dar cei în cauză își vor 
pierde — citez — „și dra
mul de omenie pe care-1 
au". Dacă dramul acesta 
de omenie există într-ade- 
văr — și nu cred să fie 
mulți oameni fără măcar 
un dram de omenie într- 
înșii — merită, realmente, 
să-ncercăm să salvăm a- 
ceastă infimă cantitate de 
omenie.

De altfel și unii renu- 
miți specialiști nu sînt de 
acord cu ideea — după 
mine însă întemeiată — 
care circulă la ora actua
lă : părinții sînt vinovății 
principali ai eșecurilor e- 
ducative — nu singurii, 
da, însă principalii vino
vați I Eu cred că sînt 
principali vinovați I Wi- 
lliam Kvaraceus. care a o- 
cupat timp îndelungat 
postul de specialist în pro
blemele neadaptării sociale 
a tinerilor, pe lingă Secre
tariatul UNESCO. susține 
că nu avem informații 
științifice suficiente, din 
care să rezulte, ca punct 
de vedere general, că fa
miliile dezechilibrate, că
minele dezmembrate sîn' 
cauza multor eșecuri cd 
cative care împing uni 
minori» 
ță. 
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MĂSURAT! IN TONE.
TIMPUL CAMPANIEI!

în aceste zile de început de vară, rfmpul 
p.trage cu puterea magnetului Lucrările ce 
se cer aplicate culturilor nu lnsh nici un 
moment de răgaz bunilor gospodari, țăra
nilor cooperatori or mecanizatorilor anga
jați în marea bàiàlie a recoltelor. Se pră
șește porumbul și sfecla de zahăr, flosrea- 
soarelui și vi» se strina furajele și se ari
cesc roșiile, se pregătesc mngaziiile pentru 
noua producție. Zilele, orele campaniei — 
mai mult poate ca oricând — se măsoară 
acum in tone de produse. Volumul muncii 
și calila tea ci fimd in adevăr imperative 
pentru colective, dar și pentru fiecare ins 
al cărui loc- de muncă este ogorul ; cimpul 
constituind, totodată, oglincla activității 
fiecăruia, a tuturor.

în mod organic, alături de ceilalți, tinerii 
sînt cuprinși în aceste mari acțiuni. Le-am 
urmărit munca în regiunea Ploiești.

..Activitatea în brigada și echipa sa, la 
volanul tractorului, calitatea și efectul 
muncii — nr spune tovarășul Constantin 
O AN A, prim secretar al comitetului re
gional U.T.C.. au constituit în tot momen
tul principalele obiective ale activității or
ganizațiilor U.T.C din cooperativele agri
cole. gospodăriile dc stol și stațiunile de 
mașmi și tractoare. Două cifre vin să con
cretizezi numărul tinerilor țărani coope
ratori din regiune ce nu efectuat minimum 
de zile-muncâ stabilit prin planul de pro
ducție depășește cu mult proporția dc 90 
la sulă : firesc din lucrările agricole s-au 
executat în această primăvara intr-o pe
rioadă cu trei pînâ la zece zile mai scurtă 
decit în aceeași perioadă n anului trecut“.

Afirmația primului secretar găsește. în 
bună parte, acoperire in situațiile de pe

teren. în tarlalele cooperativei agricole din 
Gorgota. de pildă, totul e rînduit ca în- 
tr-o grădină de legume. Sfecla de zahăr a 
fost prășită manual și n doua nară, rărită ; 
porumbul, floarea-soarelui și fasolea în 
ogor propriu de cîte două ori mecanic și 
cîte o dată cu sapa, pe rînd Nici un fir 
de iarbă. Aici. însă, participarea la muncă.

aproape de peste tot din raioanele Mirii. 
Buzău, Ploiești și Rîmnicu-Sărat, a meca
nizatorilor care, pe ansamblu] regiunii, au 
depășit cu aproape 30 dc procente planul 
de producție ce le revenea în campania de 
primăvară, „Am doi ani de cînd lucrez 
aici, la Ghcrghița — ne spunea tovarășul 
inginer agronom Dumitru NEGRU,A — și

PUfEREA HE MMEE
A ClMPl/ll/l

calitatea lucrului executat sînt privite ca 
cele mai dinții dovezi ale hărniciei. In me
die, optzeci din cei o sută de uteciști par
ticipă zilnic la executarea lucrărilor de 
campanie. ..în ultimele zece zile, amintea, 
printre altele tehniciană agronom Teodora 
IONESCU. secretara comitetului U.T.C., 
deși s-a lucrat în condiții deosebite — zil
nic aproape a plouat — tinerii noștri au 
executat peste o mie de zile muncă la 
prășit și la aplicarea celorlalte lucrări dc 
sezon. Utecistul Gheorghe China a reali
zat pină acum 85 zile muncă, Ion Zam
fira. Niculina Pană și Vergînica Hîrlca cîte 
45, Maria Budurai și Maria Agape cîte 50 
ca să amintim doar cîteva exemple.

...Aceeași atmosferă de lucru în rindul 
tinerilor din Balta Doamnei. Gherghița, 
Bobocu. Poșta Cîlnău. Valea Călugărească,

f>ot spune că tinerii noștri alcătuiesc un co- 
ectiv sudat de cel mai superior liant : 

MUNCA. Pentru că există o atmosferă să
nătoasă — și sînt convins că organizația 
U.T.C, este cea care a generat-o și o dez
voltă — efortul in plus depus dc cineva, 
rezultatul ohținut de acesta generează am
biții, ambiții ce, însumate, determină o 
forță de acțiune remarcabilă. Odată în 
plus m-am convins de acest lucru săptă- 
mîna trecută. Prășisem sfeclii de zahăr dc 
două ori și floarea-soarelui o dată. Au ve
nit ploile care nu favorizat dezvoltarea bu
ruienilor. în cîteva zile nu mai vedeam 
plantele din iarbă. Toate forțele, coopera
tivei le-am concentrat în cîmp. Din cei 
170 de tineri ai noștri au fost prezenți în 
cîmp... 170. în trei jumătăți de zile — de 
fiecare dată ploaia ne scotea din postață —

prășii» a treia a fost executată în toate 
cela 145 hectare cultivate cu sfeclă. 
Apoi, ne-am mulat la porumb și la floa
rea-soarelui. Operativ și dc calitate — așa 
s-a acționat. Șj respectarea acestor cerințe 
a permis transformarea lor In adevărate co
ordonate ale producției".

Ceea ce se înfăptuiește acum în re
giunea Ploiești e rodul unei munci nu de 
o zi, două, dc o săplămînă sau de o lună 
ci a muncii de o mai lungă durată, a unei 
activități educative permanent desfășurată 
de către organizațiile U.T.C. Calculul eco
nomic, ce are darul să sublinieze oportuni
tatea unei lucrări sau a alteia, a alternat 
cu exemplul personal al celor cu munci 
de răspundere ; prezentarea celor mai 
Vrednici, a rezultatelor lor, cu prezentarea 
perspectivei unității agricole. Și nu în șe
dințe dc ore în șir s-a vorbit despre toate 
acesteia ci în mod deosebit cu prilejul dis
cuțiilor din timpul pauzelor de odihnă, de 
seara, de la căminul cultural, dc pe uliță.

C.unoscînd entuziasmul și grija cu care 
se acționează, preocuparea pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății obștești, (la Dră- 
găneșli lucerna de pe 200 hectare — 
cu o producție medie do 5 000 kg fin — a 
fost strînsă numai în două zile (I) ; meca
nizatorii de la S.M.T. Ciojani — între 
care peste 60 la sută sînt sub 24 de ani — 
au realizat în această primăvară un plan 
și jumătate, la întreținerea culturilor pră
și toare depășind cu peste 200 la sută sar
cina de producție la zi ; la G.A.S. Valea 
Călugărească, după cum ne spunea cu 
multă modestie inimosul tehnician Ion 
TUDORACHE — secretarul organizației 
U.T.C., tinerii au lucrat patru duminici la 
rînd la stropitul viei pentru a înlătura pe
ricolul atacului de mană etc. etc .ne ex
plicăm cum la executarea lucrărilor agricole 
din această perioadă, regiunea Ploiești o- 
cupă unul din primele locuri pe țară. Și 
acest ritm, sigur, se va transmite în mod 
pozitiv producției.

GH. FECIORU

întrebarea ,.Cum ne vom îm- | 
brăca în sezonul rece și-n pri
măvara anului viitor ?", a căpătat I 
în cadrul contractărilor de la Po- | 
iana Brașovului caracterul unui 
amplu dialog între reprezentanții | 
fabricilor de confecții și ai co- | 
marțului.

Discuția cu tovarășul Vasile E 
Chiș — inginer șef al Fabricii de | 
confecții „Mondiala" din Satu 
Mare a pornit de la aprecierea t 
făcută de tovarășa Roaica Ro- | 
man, economist și artist plastic, 
membră a Uniunii artiștilor plas- i 
bei : „O excepțională colecție dc g 
confecții noi, compleuri pentru 
fetife și femei"... Cîteva amă- I 
nunte nu sînt lipsite de interes : | 
_70 dc articole dintre care 60 la 
sută destinate copiilor. Plusul dc I 
frumusețe îl dau — la rochițele | 
pentru fetițe — aplicațiile dc 
broderii și pasmanterii ; pentru | 
viratele mai mari articolele din I 
două piese.

Linia nouă a modei pentru fe- | 
mei ? La taioare, umerii și mine- § 
cile mai înguste ; la pardesie — i 
linia trapez — care dă o notă 
distinsă adolescentelor. Sacourile p 
bărbătești cunosc și ele înnoiri | 
salutare: talia mai cambrată, • 
umerii mai înalți și înguști, în ■ 
partea de jos ușoară evazare.

Trimestrul I al anului xnitor ' 
înseamnă căutări pentru comple- ■ 
tarea garderobei cu articole des- I 
tinate turismului, concediului în • 

moda! 
1968 I

(CE PROPUN INDUSTRIA ȘI 
COMERȚUL PENTRU GAR
DEROBA NOASTRĂ, PEN
TRU IARNA ȘI PRIMĂVARA 

ANULUI VIITOR

stațiuni sau pe litoral. Tînăra 
Lungu Coca Pelaghia, șefa secto
rului creație al Fabricii de con
fecții „Bega“ din Timișoara a 
primit felicitări pentru cele 27 
modele de compleuri.

Dar cum orice dialog presu
pune și întrebări fără răspuns, 
sau răspunsuri incomplete, re
dăm cîteva :

ROZ ALI A SO ARE — 
șefa serviciului confecții 
din CENTBOCOOP.

— La pardesie — deși creațiile 
sînt frumoase — I.C.R.T.I.-urile 
s-au abținut de la fanteziuri, _ au 
mers mai mult pe linia clasică. 
Cele 6 000 pardesie fanteziuri 
contractate reprezintă un număr 
prea mic față de cerințele cum
părătorilor. O problemă nerezol
vată, deși insistăm de trei ani, 
privește creația pentru noua ge
nerație de muncitori de la sate. 
Tractoriștii, îngrijitorii de anima
le, tehnicienii din cooperativele

I

1 
agricole de producție au nevoie . 
de îmbrăcăminte adecvată de lu- I 
cru, u«or d? întreținut.

Ing. TRAIAN PELAU — . 
directorul Fabricii de con- I 
fecții — Arad.

Ar trebui să existe mai multă t 
mobilitate după contractări. In I 

nubi icului fa- 1

cru, ușor do întreținut.

raport cu cerințele publicului fa
cem propuneri pentiu îmbunătă- 
piCd UUV, WV—--------- --- . '
multe ori nu sîntem înțeleși, be
țirea unor modele. De cele mai I 
multe ori nu sîntem înțeleși. Se 
spune ..Așa s-a contractat 1“. Din . 
această pricina, se așterne pra- | 
ful peste unele produse aflate
în magazine.

ION MAZILU, șeful ser- 
viciului confecții din M.C.I. 

Evidențiez două lucruri foarte 
■ine ■ comenzi ferme pentru a- 
'.scenti si diversificarea pe 

îmi la costumele bărbătești, 
pentru o mai bună a- 

nare. In 'Teme ce fețițe- 
bucurat de mai multa a- I 

*ie din partea creatorilor, ba- | 
£ au fost vitregiți : colont mo- 

.iorit I, toate țesăturile lipsesc 
tonurile deschise, deji contrac
tăm si pentru primăvară ; storc 
cu acerați greutate pentru pa 
toanele bărbătești si pentru bă
ieți (fabrica din Rm Sărat). O 
ultim» observație : si la aceasta 
contra^ au ieșit în evidența 
deficiențe pe linia destinației 
precise in activitatea de creați 
și numărul posibil de realizat-

L. I*-

I

I
I

• în această pagină 0 în
această pagină 0 în acea
stă pagi 
ceastă p

nă ® în a 
agină @ în

această pagină © în acea
stă pagină 0 în această

Cu fiecare zi, la Luduș se profilează tot mal pregnant pe portativul împlinirilor 
notele care dezlănțuie în eter acordurile unei simfonii fantastice — aceea a 

înălțimilor

A FI CONSTRUCTOR
(Urmare din pag. 1)

In programa analitică a anului școlar 1967—1968 a fost intro
dus un nou obiect în clasa a Xl-a umanistă, istoria literaturii uni
versale. Avînd în vedere acest fapt Ministerul învățămîntului or
ganizează — în prima jumătate a lunii viitoare — un curs de 
pregătire pentru profesorii care vor preda această disciplină.

în cadrul cursului cadre didactice din învățămînlul universitar 
și scriitori, vor susține prelegeri și comunicări despre umanismul 
și valoarea artistică a poemelor homerice ; teatrul grec și latin ; 
umanismul Renașterii, clasicismul francez ; realismul francez, en
glez și rus ; curente și tendințe în roman, poezie și dramatur
gie.

(Agcrpres)

PENTRU VIITORII STUDENT»

„Viața studențească" publică 
în numărul său din 10 iunie un 
supliment dedicat admiterii în în- 
vățămîntul superior.

Suplimentul va cuprinde inter
viuri cu conducători ai instituții
lor de învățămînt superior și ca
dre didactice despre exigențele 
admiterii, prezentarea unor facul
tăți, poșta candidaților, ultimele 
noutăți cu privire la înscrieri și 
la concursul propriu zis.

OAȘUL -
30 DE ANI ÎN FOTOGRAFII

...18 iunie dimineața. 
Pe stadioane și la bazele 
sportive ale școlilor din 
regiunea Ploiești, elevii 
vor participa la demon
strații sportive și ser
bări cultural-artistice 
susținute de cele mai 
bune formații școlă
rești, distinse la con
cursul cultural al ele
vilor.

Surpriza este rezer
vată pentru seara : la 
orele 19,30 în toate lo
calitățile se vor aprinde 
focuri de tabără. Către

ORIGINAL SFÎRSIT BE Al SCOLAR
locul ales pentru petre
cerea din jurul focului 
de tabără coloanele de 
elevi se vor îndrepta cu 
torțe aprinse, simbol al 
luminii dohîndite prin 
învățătură. $i o nouta
te : absolvenții din a- 
cest an și-au manifestat 
dorința de a fi prezenți 
la această ultimă serba

re școlară din viața lor. 
Ei vor fi însă ușor de 
recunoscut în coloane 
după însemne speciale, 
alese și gîndite din 
timp : tîrgoviștenii cor 
purta coronițe împleti
te din flori, asemeni ce
lor pe care le-au avut 
la absolvirea clasei I; 
fetele din Băicoi vor fi 
îmbrăcate în rochii al

be, aceleași pe care 
le-au purtat la „Balul 
fetelor“ — organizat 
pentru ele în primăva
ra aceasta ; absolvenții 
din orașul Ploiești au 
adăugat uniformei — 
pe care o vor îmbrăca 
ultima oară — un A 
împletit din crenguțe 
și flori.

Iulie 1937 — mai 
1967. Trei decenii re
constituite cu amin
tirea peliculei unui 
pasionat fotograf a- 
mator, avocatul Io- 
niță G. Andron, pre
zente în expoziția 
„Imagini din Tara 
Oașului", deschisă 
duminica Ia Baia 
Mare.

De la acel tablou 
trist al mizeriei oșe- 
neștl, datat 1938 „Pe 
prispă", pînă la îm
belșugata masă a 
sîmbrei moișenari- 
lor, de la drumul 
huțarilor pînă la 
dansul sub gîtul ce- 
terei, de la „Păcu
rarii“ din 1943 și

pînă la cea mai re
centă fotografie fă
cută luna trecută la 
inaugurarea hanului 
din trecătoarea Hu- 
ta-Certeze. Imagini 
pline de umor, alte
le trădînd amără
ciunea, datini, chi
puri omenești, fru
museți naturale, sau 
create de om, o în
treagă lume a în
căput în cele 160 de 
imagini expuse.

între acestea, nun
ta oșenească păstra
tă ca un corolar al 
unui moment esen
țial al vieții, înge
mănează în expozi
ție diverse și auten
tice elemente ale 
creației folclorice.

Veștmintele mire
sei se simt grele 
de culorile țesute cu 
migală, ani de zile, 
pe pînza deasă. Cu
nuna împletită după 
o riguroasă geome
trie. prim plan în o- 
biectivul aparatului, 
cusutul steagului, so
sirea oaspeților, ex
plozia dansului, în
treg alaiul cu cete- 
rași și palincă, cu ți- 
puituri și colaci sînt 
prezente în imagini 
transmițîndu-ne ce
va din caracterul, 
demnitatea și vigoa
rea, înțelepciunea și 
bucuria oșanului.

V. D.

JOI 8 IUNIE

18.00 La ordinea zilei : Or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii. Etalon și ge
neralizare. 18,20 „Mult e dulce 
și frumoasă". 18.30 Pentru co
pii : în loc de cinema, filmul 
„Licuriciul“. 18,40 Pentru ti
neretul școlar : Studioul pio
nierilor. 19.30 Telejurnalul de 
seară. 19.50 Buletinul meteo

rologic. 20.00 Momente din 
istoria filmului. Secvențe ce
lebre. 20;35 Teleglob — Peru. 
20.50 Dicționar de persoane. 
Litera M. 21,20 Parada vedete
lor. Formația „The Golden 
Gate" 21,50 De la Giotto la 
Brâncuș (emisiunea a VlII-a). 
22.10 Dosarul nr... 22,30 Seară 
de romanțe.

RADIOGRAFIA RĂSPUNDERII PUNE 
UN DIAGNOSTIC DE NEINVIDIAT

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
GRUPUL ȘCOLAR AL ÎNTREPRINDERII 
FILATURA ROMÂNEASCA DE BUMBAC

Str. Bîrsei nr. 3, raion 23 August, București, cartier Titan 
Balta Albă, tramvaie 23—24, stația Morarilor, troleibuz 84

Telefon 22.32.20 sau 22.32.29

ANUNȚ
Grupul școlar F.R.B. primește înscrieri la CONCURSUL 

DE ADMITERE pentru școala profesională învățămînt de zi 
anul școlar 1967/1968.

Absolvenți ai școlii generale în vîrstă pînă la 18 ani 
împliniți in cursul anului (1 ianuarie—31 decembrie) 1967 
cu domiciliul în București și comunele subordonate pentru 
meseriile :

— filatori de bumbac cu durata de școlarizare de 2 ani.
— filatori de in și cînepă cu durata de școlarizare de 2 ani.
— filatori de lină cu durata de școlarizare de 2 ani.
— țesători cu durata de școlarizare de 2 ani.
— finisori produse textile (bumbac, mătase) cu durata de 

școlarizare de 2 ani.
— tricotori mașini rectilinii cu durata de școlarizare de 

2 ani.
— tricotori mașini circulare cu durata de școlarizare de 

2 ani.
— confecții tricotaje cu durata de școlarizare de 2 ani.
— electricieni cu durata de școlarizare de 3 ani.
— strungari cu durata de școlarizare de 3 ani.
— sculeri matrițeri cu durata de școlarizare de 3 ani. 
înscrierile se fac între 1—30 iunie a.c. pe baza următoare

lor acte :
— certificat de absolvire a 8 clase în original.
— certificat de naștere copie legalizată de școală.
— certificat medical cu analiza singelui și radioscopia pul

monară sau fișa copilului 0—15 ani completată la zi.
Se asigură pe timpul școlarizării hrană, îmbrăcăminte, cărți, 

caiete și masă gratuit conform legilor în vigoare.
Concursul va avea loc între 1—10 iulie 1967, și va consta 

din probe scrise și orale la limba română și matematică din 
materia claselor V—VIII ale școlii generale.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la secreta
riatul școlii intre orele 8—20 telefon 22.32.20 sau 22.32.29 
interior 2.

(Urmare din pag. I) 

iar de Vasile Baias și Mihai Bu- 
zoianu nimeni nu știa în ce 
schimb vor veni.

Am arătaț mai sus, că în afa
ra mașinilor de rectificat aflate 
în stare de nefuncționare, mai 
erau, în aceeași situație si alte 
mașini așchietoare.

De ce nu funcționau cele pa
tru strunguri ? Pentru că munci
torii — în lipsa transporturilor 
— trebuiau să aducă de la ma
gazie materialele și sculele nece
sare continuității procesului de 
producție.

— Astăzi, ne spunea tînărul 
Nicolae Gavrilă, de la ora 12 nu 
mai am ce să lucrez (Era ora 
14,00 — n.a.).

Un alt muncitor, tînăr și el, 
Gheorghe Comșa, stătea lîngă 
mașină așteptînd un reglor să-i 
schimbe reperul. Pierduse 20 de 
minute și reglorul nu-și făcuse 
apariția.

...Este momentul să arătăm, 
că tovarășul director ne poves
tea despre unele „măsuri“ între
prinse pentru alimentarea opera
tivă a locurilor de muncă cu ma
terialele necesare și îmbunătăți
rea asistenței tehnice în secții... 
Una din acestea, ar fi, după cum

ne spunea dînsul, „întărirea cor
pului de dispeceri în fiecare sec
ție“.

în tot cursul vizitei noastre 
prin secția echipament auto și 
tractor n-am întîlnit nici un dis
pecer? Se poate, în aceste condi
ții, folosi cu maximum de efici
ență timpul de lucru în secțiile 
acestei întreprinderi ? Fără îndo
ială nu I

Cît despre asistența tehnică, 
nici nu putem vorbi. Lipsa ma
terialelor, a S.D.V.-urilor, a do
cumentației tehnice de execuție, 
a supravegherii atente din par
tea maiștrilor etc. păgubește în
treprinderea de nenumărate ore 
de lucru efectiv, de posibilitatea 
sporirii volumului de producție 
și, deci, a realizării unor bene
ficii pe măsura posibilităților 
existente.

Toate acestea au contribuit la 
creșterea exagerată a întrerupe
rilor din funcționarea utilajelor, a 
căror valoare, doar în perioada 
1 ianuarie—30 aprilie a.c. s-a 
ridicat la peste 19 500 ore. Dacă 
evaluăm pierderile de timp din 
această cauză rezultă că 63 de 
motoare de mărime medie (5—6 
kW) n-au fost realizate.

Deficiențele existente în orga

nizarea locurilor de muncă, lipsa 
unui personal cu o calificare co
respunzătoare care să execute re
parații de calitate la diferite uti
laje, cît și faptul că ciclul de re
parații nu este respectat, consti
tuie tot atîtea cauze care concu
ră, deopotrivă, la numeroasele 
întreruperi ale programului de 
producție.

Uzura prematură a mașinilor 
este facilitată și de faptul că, în 
tot acest timp — de aprovizio
nare a locurilor de muncă cu 
materiale, S.D.V.-uri, și a plim
bărilor repetate (și nejustificate) 
prin secții — motoarele mașini- 
lor-unelte merg în gol.

Iată, așadar, suficiente argu
mente care dovedesc că în uni
tate sînt încă numeroase resurse 
interne a căror valorificare re
clamă măsuri hotărîte din partea 
conducerii întreprinderii care, tre
buie să privească critic, cu mult 
simț de răspundere lipsurile ce se 
manifestă în desfășurarea și con
ducerea procesului de producție. 
Și să întreprindă cele mai ho- 
tărîte măsuri pentru înlăturarea 
lor. Pentru că relatările tovară
șului director, sînt — pînă în 
prezent, neconvingătoare și de
parte de realitate.

plă“ activitate, ci continuu crea
toare, prin excelență profesie de 
concepție, a noului și a perspec
tivei, a nesfîrșitelor căutări, ofe
ră oricînd un imens cîmp de ple
nară afirmare. Soluțiile noi, con
tribuția ta valoroasă la edifica
rea unui obiectiv — nu neapărat 
gigantic, spectaculos prin propor
ții 1 — te pot oricîna impune în 
ochii celor din jur. România o- 
cupă azi unul din primele locuri 
în lume în ce privește ritmul 
construcțiilor.

— în ce domenii te 
poți specializa, urmînd 
o facultate de construc
ții ?

— Poți deveni specialist pen
tru construcția de clădiri civile 
(locuințe, obiective social-cultu
rale) sau clădiri și construcții 
speciale industriale (hale, coșuri 
de fum, hangare, construcții in
dustriale executate în beton ar
mat, metal și lemn).

— Și după absolvire 
unde lucrezi ?

— Absolvirea îți dă dreptul de 
a lucra pe unu! din numeroasele 
șantiere de construcții, în insti
tute de proiectări sau cercetări, 
în secțiile și întreprinderile de 
construcții ale sfaturilor populare 
și întreprinderilor.

— Dar dacă vreau să 
construiesc aerodro
muri ?

— Dacă te atrage construcția 
de autostrăzi sau aerodromuri 
poți urma una din cele trei secții 
ale Facultății de construcții fe
roviare, drumuri și poduri. Altă 
secție a aceleiași facultăți pregă
tește ingineri pentru construcții 
și întreținere feroviară (terasa- 
mente, stații, triaje etc.). și pen
tru lucrări inginerești feroviare 
— tuneluri, viaducte, poduri. O 
a treia secție — ai cărei absol
venți lucrează la direcțiile de sis
tematizare, arhitectură și con
strucții ale sfaturilor populare re
gionale, la serviciile de topogra
fie și geodezie din diferite depar
tamente și instituții centrale — 
specializează ingineri pentru 
executarea de rețele geodezice și 
ridicări topografice, pentru siste
matizări urbane și teritoriale sau 
amplasarea pe teren a lucrărilor 
de construcții.

— Am auzit că exis
tă și ingineri hidroteh
nicieni. Ei cu ce se ocu
pă ?

— Terminînd cursurile uneia 
din cele două secții ale Facultă- 

& fii de hidrotehnică obții diploma 
de specialist pentru lucrări de 
hidrotehnică agricolă (irigații, de
secări, îndiguiri) sau pentru lu
crări hidrotehnice într-unul din 
următoarele patru domenii.

1. construcții și instalații hi
droenergetice (baraje, uzine hi
droelectrice),

2. construcții și instalații pen
tru alimentarea cu apă și cana
lizarea centralelor populate și a 
industriilor (captări de apă, sta-

ții de tratare și epurare, re
țele de distribuție și canalizare),

3. construcții pentru amenaja
rea cursurilor de apă (regulari
zări de albii, îndiguiri, amena
jări de căi navigabile),

4. construcții și instalații por
tuare (cheiuri, diguri, ecluze).

— Dar inginerii pen
tru instalații ta ce fa
cultate se pregătesc ?

— Inginerii instalatori sînt 
specializați în Facultatea de in
stalații pentru construcții. La ab
solvire, aceștia lucrează atît în 
proiectarea, cît și în executarea 
și exploatarea instalațiilor din 
clădiri social-culturale, de locuit, 
administrative, complexe indus
triale și agrozootehnice, fiind în
cadrați pe șantierele de construc
ții la institute de proiectări sau 
de cercetări, în cadrul sfaturilor 
populare și diferitelor instituții 
centrale.

— Cineva mă în
deamnă să mă înscriu 
la Facultatea de mașini 
și utilaje pentru con
strucții. Unde sînt re
partizați absolvenții a- 
cestei facultăți ?

— Pe șantierele de construcții, 
pentru repararea utilajelor, exe
cutarea industrială a prefabrica
telor de beton ; pentru exploata
rea, reparația și întreținerea ma
șinilor și a instalațiilor, atît în 
întreprinderile de prefabricate cît 
și în cele pentru materiale de 
construcții. Inginerii cu această 
specialitate își exercită activitatea 
pe șantiere de construcții, în uzi
nele constructoare de mașini, la 
bazele de mașini pentru construc
ții, întreprinderi pentru reparații, 
precum și în institute de cercetări 
și proiectări, în secțiile și între
prinderile de gospodărie locală 
și de locuințe ale sfaturilor 
populare.

— Pentru cîte locuri 
se concurează ?

— Anul trecut, la Institutul de 
construcții pentru cele 1 015 
locuri — Facultatea de construc
ții — 230 ; Facultatea de insta
lații pentru construcții — 180 ; 
Facultatea de mașini și utilai pen
tru construcții — 200 ; Faculta
tea de hidrotehnică — 90 (sec
ția. construcții si instalații hidro
tehnice) plus 50 (secția „hidro
tehnică agricolă) ; Facultatea de 
construcții feroviare, drumuri și 
poduri — 75 (secția „drumuri și 
poduri“) plus 110 (secția „con
strucții și întreținere feroviară“) 
plus 80 (secția „geodezie și sis
tematizare teritorială“). Numărul 
de locuri ramine aproximativ a- 
celași pentru acest an.

— La examen e mai 
greu oralul sau teza ?

— După mărturisirile unor 
profesori examinatori, principala 
dificultate pentru concurenți a 
constituit-o lucrarea scrisă la 
matematica. S-a observat că 
multi candidați nu au formate 
deprinderi de muncă indepen
dentă. sreșeau la calcule — din 
grabă, lipsă de exercițiu datorită 
emoției.

SPARTACUS
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9 ; 
12.45 ; 16,30 ; 20.15).

VIATA LA CA8TEL
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30), 
Festlvaj (orele 8,15; 10.45;
13,15; 15,45; 18,30; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

București (orele 8,30; 10,30;
12.45 ; 15 ; 17,15 ; 19,30 ; 21,45).

DOCTOR PRÂTORJUS
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18.30; 20,45).

RAIDUL VARGAT
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20.30).

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

FATA LUI BUBE
rulează la Doina (orele 11,30;

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45).

ALUMINIUL - O UZINA DE 
LAPTE — UNELTELE GÎNDI- 
RII - JUCĂRII - ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC — ȘOPÎRLA - 
DACĂ TRECI RÎUL SELENIU 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR. MINUNATA ANGELI
CA

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30— 
19,45 în continuare).

ANGELICA ȘI REGELE
— oinemascop —
rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 15,30; 18; 20,45). Floieas- 
ca (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45) Bucegl (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

ÎN NORD SPRE ALASKA
— cinemascop —
rulează la Tomls (orele 8,45;
11,15; 13.45, 16.15; 18,45; 21).

INSPECTORUL DE POLITIE
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 
18; 20,30).

RIO CONCHOS
— cinemascop —

rulează la înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelslor (orele 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21). 
Modern (orele 9,30; 11,45; 15;
17,15; 19,30; 21.30).

FRENCH CANCAN'
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45),
Melodia (orele 8.45; 11; 13,15; 
16,15; 18.45: 21).

TOM JONES
rulează la Gilvița (orele 9,30;
12,15; 15,15; 18; 20,45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13.45; 16: 18.15; 20.30).

PARISUL VESEL
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop —
rulează la Arta (orele 9; 11.15; 
14; 16.15; 18.30; 20,45).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

— cinemascop —
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

CĂSĂTORIE TN STIL ITALIAN 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20.30). Rahova (orele 
15.30: 18).

COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 8,45; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,30).
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Evoluția crizei
din Orientul Mijlociu

Consiliul de Securitate a cerut
încetarea imediată a focului
NEW’ YORK 7 (Agerpres). — 

întrunit marți seara la New 
York, Consiliul de Securitate a 
adoptat în unanimitate o rezo
luție în care se spune : „Consi
liul de Securitate, ținînd seama 
de rapoartele secretarului gene
ral asupra situației, luînd cunoș
tință de declarațiile făcute în 
Consiliu, îngrijorat de izbucni
rea luptelor și de situația pri
mejdioasă din Orientul Apro
piat, cere tuturor guvernelor in
teresate, ca un prim pas, să ia 
toate măsurile pentru încetarea 
imediată a focului și pentru în
treruperea tuturor activităților 
militare din această regiune, cere 
secretarului general să țină Con
siliul la curent și să-l informe
ze imediat asupra situației".

Proiectul de rezoluție a fost 
elaborat, după cum a anunțat 
președintele Consiliului de Secu
ritate, Hans Tabor (Danemarca), 
în urma consultărilor ce au avut 
loc între diferitele delegații.

Reprezentanții țărilor mem
bre ale Consiliului de Securitate 
au luat apoi cuvântul pentru 
a-și motiva votul. Reprezentan
tul Etiopiei, Endalkachew Ma- 
konnen, a declarat că rezoluția 
constituie primul din- pașii nu
meroși pe care Consiliul trebuie 
să-i facă pentru restabilirea 
păcii în Orientul Mijlociu și A- 
propiat. EI a spus că dacă lup
tele vor continua, aceasta va a- 
duce numai suferințe. Delegatul 
Franței, Roger Seydoux. a spus 
că rezoluția trebuie să fie înde
plinită fără întindere. „Țările 
interesate — a declarat el — tre
buie să știe că în spatele aces
tei rezoluții se află întreaga 
greutate a Națiunilor Unite. 
Vorbind în numele Danemarcei, 
Hans Tabor și-a exprimat mul
țumirea guvernului său privând 
adoptarea acestei rezoluții, ca 
un prim pas spre reglementarea 
conflictului din Orientul Apro
piat.

Reprezentantul U.R.S.S., N. T. 
Fedorenko, a condamnat agre
siunea Izraelului și a declarat 
că Uniunea Sovietică sprijină 
guvernele R.A.U., Iordaniei, Si
riei și ale altor națiuni arabe în 
lupta lor pentru independență și 
drepturi umane.

Rezoluția adoptată de Consi
liu — a spus el — reprezintă 
un program minim pe care Con
siliul de Securitate trebuie să-l 
realizeze în etapa actuală. A- 
ceasta, după cum se spune 
chiar în hotărirea Consiliului, 
constituie un prim pas.

Delegația sovietică consideră 
ca Consiliul trebuie să adopte în 
același timp o hotărîre privind 
retragerea imediată a trupelor 
agresorului dincolo de linia de 
armistițiu. Or, în urma împotri
virii opuse de S.U.A. și Anglia

nu s-a reușit sa se cadă de acord 
asupra acestei probleme impor
tante.

Delegatul S.U.A., Arthur Gold
berg, a spus că „este de datoria 
fiecărui membru al Națiunilor 
Unite să sprijine aplicarea aces
tei rezoluții'. Reprezentantul 
Marii Britanii, lordul Caradon, 
și-a exprimat satisfacția pentru 
adoptarea rezoluției. în cuvântă
rile lor, reprezentantul S.U.A. și 
al Marii Britanii au negat parti
ciparea aviației americane și en
gleze la lupte de partea Izrae
lului.

în 
tanții 
damnat Marea Britanie și S.U.A. 
pentru faptul că au sprijinit în 
mod efectiv agresiunea Izraelu- 
lui împotriva țârilor arabe.

In cursul ședinței au mai luat 
cuvântul reprezentanții Izraelu- 
lui, R. P. Bulgaria, Indiei, Cana
dei- și Republicii Mali.

Consiliul de Securitate și-a 
suspendat apoi lucrările sine-die.

vrările do petrol către S.U.A. și 
Marea Britanie a intrat în vigoa
re. anunță agenția Reutcr. Petro
lierul englez „Ambassador" an
corat la Basra având un deplasa
ment de 41000 tone, a părăsit 
portul fără încărcătură din ordi
nul autorităților irakiene.

CAIRO 7 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. citind postul de radio 
Cairo informează că miniștrii a- 
facerilor externe ai țărilor arabe 
urmează să se întrunească joi în 
Kuweit pentru a discuta ultimele 
evenimente referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

R. P. MONGOLĂ. Vedere din Ulan Bator

Pronosticuri
economice franceze

cuvin țările lor, reprezen- 
Siriei și Irakului au con-

SANAA 7 (Agerpres). 
a hotărît marți seara să 
lațiile diplomatice cu 
Unite, anunță agenția _____
însărcinatul cu afaceri american 
a fost rugat să părăsească capi
tala yemenită în următoarele 48 
ore.

Yemenul 
rupă re

statelo 
Mi \.

Referlndu-se la conjunctura 
economiei franceze, ziarul „Le 
Monde" arată că este puțin 
probabil ca pină la sfirșitul a- 
nului să se ajungă la un ritm 
de creștere a industriei de 5 
la sută. Pentru aceasta, scria 
ziarul, ar fi nevoie de o re
luare a producției industriale 
in cel de-al doilea semestru 
intr-un ritm de creștere de 10 
la sută, ceea ce este puțin pro
babil. Printre factorii care frî- 
nează activitatea industriei, 
ziarul releva în primul rind 
scăderea comenzilor externe, 
în special datorită recesiunii 
din R.F.G., cit și a consumului 
intern, datorită, în primul 
rind, unei slabe creșteri a pu
terii de cumpărare a salaria- 
ților. Pe baza acestor date „Le 
Monde“ ajunge la concluzia 
ritmul creșterii producției 
putea fi de numai patru 
sută.

Ziarul „Les Echos" relevă 
însă că pronosticurile pesi
miste ale experților economici 
nu țin seama de o serie

că 
ar 
la

mente noi care au apărut în 
ultimul timp. Printre acestea 
ziarul relevă progresele înre
gistrate de industria de echi
pament, în special in sectoa
rele mecanică grea, produse 
siderurgice, mașini unelte si 
producția electrotehnică. Se 
prevede, de asemenea, o pers
pectivă favorabilă pentru in
dustriile de bază, prelucrarea 
metalelor, materiale de con
strucții, produse chimice. In 
industria bunurilor de consum 
ritmul de creștere va fi mai 
moderat, in special în sectorul 
industriei automobilelor. In 
sectorul industriei construcții
lor șl lucrărilor publice ritmul 
de creștere a producției va fi, 
potrivit previziunilor, de 
la sută în special datorită 
vestițiilor administrației, 
sectorul servicii ritmul
creștere va fi mai mic decit in 
anul precedent — 4,7 la sută 
in loc de 5,2 la sută. In agri
cultură se așteaptă o creștere 
de numai 4,5 la sută.

5,4 
in-
In
de

KHARTUM 7 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat oficial publi
cat marți seara la Khartum se a- 
nunță că Sudanul a ' 
perea relațiilor sale 
cu Statele Unite și 
tanie.

hotărî t ru- 
diplomatice 
Marea Bri-

★
Postul de radio Bagdad a a- 

nunțat că Irakul a hotărît, de a- 
semenea, ruperea relațiilor diplo
matice cu S.U.A. și Anglia.

DAMASC 7 (Agerpres). — 
Personalul ambasadelor Statelor 
Unite și Marii Britanii a fost so
mat să părăsească Siria în decurs 
de 48 de ore, în urma ruperii re
lațiilor diplomatice cu aceste țări, 
se anunță la Damasc.

BAGDAD 7 (Agerpres). — 
Hotărirea Irakului de a sista li-

CAIRO 7 (Agerpres). — „For
țele noastre duc în prezent lupte 
violent© pe linia a doua a fron
tului din Sinai", declară un co
municat dat publicității miercuri 
de Comandamentul suprem al 
forțelor militare ale R.A.U. și di
fuzat de postul de radio Cairo. 
„A trebuit să evacuăm uncie 
poziții din prima linie a frontu
lui în vederea unei operațiuni 
de regrupare a forțelor devenită 
necesară ca urmare a activității 
aeriene a inamicului sprijinit de 
forțe străine. Au fost doborîte 
miercuri dimineața opt avioane 
inamice care au participat la a- 
ceste operațiuni aeriene împotri
va pozițiilor noastre din Sinai“, 
se arată în comunicat.

LA ÎNCHEIEREA vizitei de 
două săptămîni a delegației de 
academicieni români în Marca 
Britanic, Ia Londra a fost sem
nat un document de prelungire 
a Convenției de colaborare din
tre Academia Republicii Socia
liste România și Royal Society.

Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Miron 
Nicolescu, președintele Acade
mici Republicii Socialiste Româ
nia. iar din partea engleză de 
P. M. S. Blackett, președintele 
lui Royal Society. A fost de 
față Vasilc Pungan, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra.

Marți seara, Royal Society a 
oferit o recepție în cinstea de
legației de academicieni români.

DAMASC 7 (Agerpres). — Ci
tind postul de radio Damasc, a- 
genția Beuter anunță că trupe 
siriene au ocupat miercuri dimi
neața cîmpia Huleh de pe teri
toriul Izraelului și continuă să 
urmărească forțele izraeliene spre 
localitatea Nazaret.

EDITURA pariziană Gauthier- 
Villars a publicat recent lu
crarea acad. Grigore Moisil, in
titulată „Teoria structurală a 
automatelor finite".

Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde în prezent în Fran
ța, acad. Grigore Moisil a con
ferențiat la Grenoble pe tema 
„Lingvistica matematică în Ro
mânia".

O FEMEIE în vârstă de 30 de 
ani, pe nume Pellegreno, pără
sește astăzi Detroit-ul la bordul 
unui avion de tip vechi, într-o 
călătorie în jurul lumii. Atît a- 
vionul cit și curajosul pilot îm
plinesc miercuri vîrsta de 30 de 
ani. Pellegreno a fost învățătoa
re, iar în prezent este pilot In
structor. Ea va pleca pe itinera- 
riul Miami, Porto Rico. Cara
cas. Africa, India, Australia, 
Honolulu și se va reîntoarce la 
San Francisco, rccditînd zborul 
Ameliei Erhardt de acum 30 de 
ani cu un avion de același tip.

Temerara a declarat că inten
ționează să facă dovada că „A- 
melia Erhardt nu a fost captu
rată de băștinașii din Insulele 
Marshall, ci s-ar fi prăbușit un
deva în apropierea insulei How- 
land (Oceanul Pacific)".

februarie a acestui an, la 190 000 
tone, iar producția cauciucului 
sintetic, a atins, în aceeași pe
rioadă, 260 000 tone. „Nu există 
nici o îndoială — a declarat re
cent directorul Institutului de 
cauciuc sintetic — că cererea 
mondială de cauciuc și în spe
cial de cauciuc sintetic va creș
te și mai mult în viitor“.

de ele-

„Alegeri“ in Coreea de sud
loc joi 
pentru 

de 131

Delegația parlamentară a 
Turciei care a făcut o vizită ofi
cială în R. S. Cehoslovacă, a pă
răsit Praga îndreptîndu-se spre 
patrie. Delegația a fost condusă 
la plecare de Bohuslav Lasto- 
vicka. președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace.

Cosmos
și medicină
• „Radiopilulele" pun diagno-

stic'jl • Teleghidarea fi studiul

singelui

PENTRU prima oară în isto
ria aeronauticii, două elicopte
re au reușit să traverseze, fără 
escală, Oceanul Atlantic. După 
o primă tentativă nereușită 
(timpul nevaforabil a obligat pe 
cei doi piloțî să facă calea în
toarsă). cele două aparate au 
parcurs distanța New York — 
Paris în mai puțin de două zile. 
Durata exactă a zborului a fost 
de 30 orc și 48 minute, realizîn- 
du-sc o viteză medie de 213 km 
pe oră.

în Coreea de sud au 
„alegeri“ parlamentare 
desemnarea unui număr 
din cei 175 de membri ai Adu
nării Naționale. Celelalte 44 de 
locuri vor fi împărțite în baza a 
ceea ce s-a denumit „sistemul 
reprezentării proporționale“.

Victoria Partidului democrat
republican al președintelui de 
la Seul, Pak Cijan Hi, este con
siderată ca sigură de agențiile 
occidentale de presă.

Campania electorală, mențio
nează agenția Reuter, a fost în
soțită de acte de violență solda-

te cu moartea a două persoane. 
Au fost folosite o serie de pro
cedee de „convingere“ interzise 
de legea electorală.

încordare
în Salvador

Dramă sentimentală

Scrutinul 
sicilian

Peste trei milioane de ce
tățeni italieni so vor prezenta 
duminică, 11 iunie, in fața 
urnelor pentru alegerea unor 
consilii comunale, precum și 
a consiliului regional din Si- 
cilia. Printre comunele unde 
vor avea loc alegeri se nu
mără Pisa, Siena, Crotone, 
Castellamare di Sabbia și nu
meroase altele. In vederea a- 
legerilor își suspendă ședin
țele pină la 13 iunie atât Ca
mera Deputaților cit și Se
natul.

Partidele politice acordă o 
deosebită atenție acestor a- 
legeri datontă faptului că în 
unele centre comunale (prin
tre care Pisa și Siena;, s-a 
încercat în ultimul timp în
locuirea consiliilor formate 
din reprezentanți ai partide
lor de stingă, care conduc de 
peste 20 de ani, cu consilii 
de centru-stînga. Aceasta ar 
fi însemnat ca și guvernele 
locale sa fie alcătuite din 
membri ai partidelor demo- 
crat-creștin, socialist-unificat 
și republican, ca și guvernul 
central. Cum încercarea nu 
a reușit, în prezent, conduce
rea revine unor comisari nu
miți de Ministerul Afacerilor 
Interne. In aceste centre, ale
gerile ar urma să delimiteze 
linia politică a noilor con
silii.

Rezultatele alegerilor de 
duminică vor constitui, de a- 
semenea, o dovadă a ponderii 
pe care o au partidele în 
viața politică a Italiei, înain
tea alegerilor generale din 
1968.

GIORGIO PASTORE 
corespondentul Agerpres 

la Borna

E greu de prevăzut ce foloase va avea omul 
de pe urma explorării lui Venus sau Jupiter. Tot 
așa cum este dificil să-ți imaginezi ce transfor
mări va suferi homo sapiens in procesul grandios, 
de covîrșitoare măreție, al cuceririi Cosmosului.

De pe acum însă, cosmonautica a intrat în 
viața noastră. O apariție cu urmări concrete care 
nu pot să nu ne incinte, să nu ne satisfacă. Mai 
exact, cercetările în domeniul explorării Cosmosu
lui au pus de pe acum în mina omului aplicații 
practice de mare importanță.

Miniaturizarea materialului electric — de pildă 
— a provocat o dezvoltare de-a dreptul explozivă, 
uimitoare, a electronicii medicale. Ea a permis 
deja fabricarea curentă de „radiopilule“ care se 
înghit asemeni comprimatelor obișnuite. In inte
riorul acestor „radiopilule“ se află minuscule 
posturi de radio-emisie ale căror semnale indică 
absolut precis starea sistemului digestiv.

I n aparat medical de studiere minuțioasă și 
extraordinar de rapidă a sîngelui a fost construit 
pornindu-se de la un sistem destinat teleghidării 
rachetelor.

Vieți omenești au fost salvate grație stimulato-

rilor cardiaci puși la punct pentru cosmonauții 
care efectuează zboruri de lungă durată în Cos
mos. Costume derivate din cele purtate de cos- 
monauți au fost folosite cu mare succes în Sta
tele Unite și R.F.G. pentru tratarea bolnavilor 
care au nevoie de o odihnă absolută. Aparate 
pentru eliminarea unor efecte ale paraliziei au 
fost create pornindu-se de Ia cercetările efectuate 
pentru construirea de vehicule capabile să se de
plaseze pe Lună.

Cea mai interesantă aplicație este însă apariția 
într-o serie de clinici americane, canadiene și da
neze a unui aparat moștenit direct din metodele 
și mecanismele spațiale. Este vorba de așa-numi- 
tul sistem „Intensive Care“. Principiul consistă 
în a lăsa bolnavul singur în camera Iui, asigurîn- 
du-se supravegherea de la distanță, grație unor 
captatoare care indică în fiecare moment tempe
ratura, ritmul respirator și cardiac al pacientului. 
La un post central, o infirmieră are sub privirea 
ei un pupitru pe care urmărește un grup de bol
navi, fiind gata să intervină acolo unde e nece
sar, cu tratamentul indicat. în afară de faptul că 
o asemenea formulă este foarte eficace și psiho- 
logicește preferabilă tradiționalelor vizite ale me
dicilor sau surorilor, ca oferă noi posibilități. în 
afecțiunile streptococice, de pildă, luările de sînge 
trebuie să fie efectuate atunci cînd febra atinge 
punctul maxim al zilei. Or, atunci cînd tempera
tura e luată la intervale determinate, momentul 
acestui „maxim“ nu poate fi cunoscut cu preci
zie. Totul se schimbă însă odată cu „Intensive 
Care“. Captatorul face să apară cu exactitate 
curba zilnică a temperaturii : în momentul „maxi
mului“ un beculeț se aprinde.

Tehnica aceasta va avea, fără îndoială, urmări 
pozitive, de mare importanță în chirurgie, unde 
medicul are nevoie de o informație extrem de 
precisă asupra reacțiilor organismului pacientului 
în timpul operației.

înainte de a ne fi pus în posesia tainelor Cos
mosului, cosmonautica este pe cale să aducă ser
vicii medicinii.

MINISTRUL Commonwealthu- 
lui, Ilcrbert Bovvden, a declarat 
marți în Camera Comunelor că 
guvernul britanic refuză să re
cunoască Biafra, fosta regiune o- 
rientală care s-a separat recent 
de Nigeria. El a respins totodată 
propunerea ca guvernul britanic 
să organizeze o „conferință de 
pace“ cu privire la Nigeria.

POTRIVIT unei statistici ofi
ciale date publicității la Stock- 
holm, balanța comercială a Sue
diei a înregistrat, în primul tri
mestru al acestui an, un deficit 
de 735 milioane coroane.

ÎNTR-O notă remisă însărci
natului cu afaceri al Franței la 
Rabat, guvernul marocan a pro
testat împotriva sentinței 
condamnare la închisoare 
viață pronunțată împotriva 
neralului Oufkir, ministrul 
interne marocan, de către
bunalul din Paris care a jude
cat procesul Ben Barka.

Nota menționează că această 
condamnare constituie „o viola
re flagrantă" a convenției judi
ciare franco-marocanc din 1957 
— relatează agenția France Pre- 
sse.
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AGENȚIA China Nouă rela
tează că directorul Asociației 
japoneze pentru promovarea co
merțului internațional, Teiji Ha- 
gihara, a sosit la Pekin marți 
seara.

REPUBLICA MALI. Tineri și virstnici Ja o școală profesională din Bamako

ȘEFUL statului și guvernu
lui irakian, generalul Abdel 
Rahman Aref, a semnat un de
cret prin care se pune capăt 
tuturor urmăririlor împotriva 
kurzilor. Totodată, potrivit pre
vederilor acestui decret, sînt 
puși în libertate numeroși deți
nuți. Generalul Aref a declarat 
că „această măsură a fost luată 
în conformitate cu politica dusă 
de guvern pentru a rezolva uni
tatea națională".

PRODUCȚIA mondială de ca
uciuc natural s-a ridicat, în luna

Agenția Associated Press a- 
nunță că autocamioane transpor- 
tînd unități de infanterie și arti
lerie au părăsit marți capitala 
Salvadorului, îndreptîndu-se 
spre frontiera cu Hondurasul, 
unde în ultimele zile s-a creat 
o situație încordată, ca urmare 
a unor incidente.

Președintele Julio Rivera, re- 
ferindu-se la ordinul de mobili
zare emis de guvernul său, a 
declarat că această măsură a de
venit necesară în urma refuzului 
Hondurasului de a-și evacua tru
pele din regiunea de frontieră 
disputată de cele două țări.

fccesul unui

roman

Oricît vi s-ar părea 
de ciudat, gelozia 
face ravagii și printre 
elefanți. Dovada o a- 
veți în fața ochilor. 
Mai precis, aparatul 
de fotografiat a în
registrat deznodâmîn- 
tul unei drame de
clanșate de gelozie în 
familia 
grădinii 
Hellabrunn 
cheu.

Femela 
cărui corp 
țit e ridicat cu maca
raua a fost victima 
unei scene de gelozie 
din partea unei riva
le : femela Minni. 
Cora trona ca vedetă 
necontestată în gru
pul celor opt ele
fanți de la Hella
brunn. Era „zvelta“ 
cîntărea cel mai pu
țin din cele trei fe
mele, avea un mers 
„elegant“. Ea se gă
sea mereu în centrul

elefanților 
zoologice 
din Miin-

Cora, al 
neînsufle-

atenției vizitatorilor 
caro o delectau 
diferite atenții 
mcstibile. Minni ... 
mult mai puțin do
tată cu 
elefantina, 
polenta și 
cu picioare 
groase, nu 
remarcată. Invidia lui 
Minni era evidentă 
și întotdeauna relații
le dintre ea și Cora 
au fost, ca să spunem 
așa, reci. Ele s-au 
suportat însă doi ani 
de zile. Ceea ce n-a 
mai putut înghiți 
Minni a fost faptul că 
rivala ei 
farmec i-a 
elefantul

cu 
co- 
era

„feminitate“ 
Prea cor- 

greoaie, 
enorm de 
prea era

plină de 
acaparat 
preferat.

Explozia de gelozie 
s-a concretizat într-o 
încăierare nesportivă. 
Calitățile atletice ale 
lui Minni au avut 
cîștig de cauza! 
Cora a căzut și nu 
s-a mai ridicat.

Cauza acestei dra
me sentimentale se 
numește Rama. Este 
un elefant indian de 
cîteva tone, exem
plar superb. Cel pu
țin așa ne asigură 
competent directorul 
grădinii zoologice, 
Martin Heek.

Așadar, de data 
asta, istoria nu este 
cu „căutați femeia“...

E. R.

După 100000 de ani

In apropiere de Samarkand (Uzbekistan) a fost descoperit un 
adevărat cimitir de animale care au trăit în urmă cu 80—100 mii 
ani. Scheletele aparțin, după presupunerile oamenilor de știință, 
unor elefanți, rinoceri, bizoni, reni. Oameni de știință urmează să 
rezolve misterul cum de s-a putut întîmpla ca intr-un singur loc să 
se adune oase de animale aparținînd unui număr de cel puțin 10 
specii diferite. Deocamdată, ei presupun că rămășițele animalelor au 
fost aduse de torentele de apă de pe pantele munților și s-au adu
nat într-o strîmtoare.

După cum relatează ziarul 
„Les Echos“, societățile fran
ceze dc asigurări manifestă 
în ultima vreme o îngrijo
rare crescîndă în legătură 
cu sumele pe care trebuie 
să le plătească asiguraților 
lor. In ultimii șase ani, 
numărul accidentelor, pen
tru care societățile au acor
dat despăgubiri, a crescut 
de la 3 600 000 la 8 000 000, 
raloarca totală a acestora 
ridieîndu-se la suma de 
1 387 000 000 franci.

Recent, într-o vizită făcută 
în R. F. a Germaniei, Theo
dor Costin tinărul șef de or
chestră al Filarmonicii „Ol
tenia“ a făcut o nouă demon
strație, a valorilor artei in
terpretative românești. In 
fruntea orchestrei Filarmoni
cii „Nordwest“, Theodor Cos
tin a dirijat la Wilhelmsha
ven și Norderney două con
certe avind in program re
marcabile creații muzicale 
germane și românești (prin
tre altele Simfonia a Hl-a de 
Schubert, Simfonia a IV-a de 
Schumann, Rapsodiile lui 
Enescu, lucrări concertante 
de Felix Mendelssohn — 
Bartholdy.

Ziarele locale au consem
nat pe larg succesele tinăru- 
lui dirijor craiovean. Croni
carii sint unanimi in a a- 
precia înainte de toate adîn- 
ca înțelegere a spiritului mu
zicii germane. „Redarea 
Simfonici a III-a de Schu
bert — scria Gustav^ Remm- 
ling in WILHELMSHAVEN 
NACHRICHTEN — cu into
națiile sale de înaltă eleva
ție și cu rezonanța maeștri
lor vienezi de odinioară a 
fost pe întreaga măsură a 
dirijorului oaspete“.

Continuînd această idee 
cronicarul ziarului „RUND
SCHAU“ scria că : „dirijo
rul oaspete român, înzestrat 
cu o mare vitalitate a urmă
rit in Simfonia de Schubert 
o linie de interpretare pur 
muzicală în sensul propriu 
liedului schubertian... Trebuie 
să evidențiem coloritul crista
lin și strălucitor obținut la 
unele compartimente, in spe
cial la instrumentele de coar
de...“

Remarcabile sînt pasajele 
din cronici care se opresc a- 
supra creației enesciene. „în 
redarea Rapsodiei a II-a de 
Enescu — semnala cronica
rul ziarului WILHELMSH.- 
VENER ZEITUNG — dir' 
rul s-a simțit în tot elen 
tul său. Cu entuziasmu’ 
cuceritor și plin de elJ ’ 
nărui dirijor român r 
cut să înțelegem pe 
trlotul său și limbaju. •fA0Jc‘ 
zical al țării sale, limb.,tUajd 
care se succed melodii -tem 
frumusețe deosebită“. von

„Cea de a doua Rapse.« 
de Enescu — conchide ci* 
nicarul de la WILHELMSH/ 
VEN NACHRICHTEN. n f0. 
cu totul în intențiile compo
zitorului, redarea lucrării de 
către dirijor constituind o 
excepțională peformanță ar
tistică“.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Pla(a „Sointell", Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scîntell“.


