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A vorbi elegant este poa
te prea mult spus — deși 
dacă luăm lucrurile etimo
logic, limbajul elegant nu 
ette altceva decît vorbire 
aleasă. Trebuie să ne ale
gem cuvintele și încă din 
copilărie. Cine nu și le a- 
lege din copilărie nu șl le 
alege nici la maturitate. 
Si criteriul elementar al a- 
legerii cuvintelor aș zice 
este dublu. Vn criteriu 
este acela al proprietății 
verbale. Adică să nu gîn- 
dim una și să spunem 
alta pe dclături. Dar este 
și criteriul decenței de a 
nu vorbi în așa fel incit 
să silim pe interlocutorul 
nostru să roșească. Aici ■ 
este rostul educației și 
mai ales al educației în 
familie. Dacă părinții vor
besc intre ei grosolan, da- 
că-și aruncă trivialități îh 
față sau dacă înjură pe 
cei absenți, — mai mult 
sau mai puțin prieteni sau 
cunoscuți, — firește cu și 
copiii, al căror instinct de 
imitație este foarte dez
voltat — se vor strădui să 
vorbească întocmai ca pă
rinții lor.

Dar nu e numai atît. 
Părinții care își contro
lează limbajul, trebuie să 
controleze și relațiile co
piilor lor, pentru ca lim
bajul lor, — al celor mici, 
— să nu se corupă. Mă 
gîșdesc la limbajul maida
nului alimentat cu triviali
tăți și înjurături și reflec
tez uneori că acest mai
dan, din neglijența mul
tora dintre părinți, se ex
tinde chiar de la poarta 
curții lor, mai ales dacă 
este situată la un colț de 
stradă și devine un loc de 
răspîntie pentru jocul de-a 
mingea sau alte jocuri. 
Sînt părinți care cred că 
dacă copiii lor înjură din 
fragedă vîrstă, acesta e 
un semn de inteligență și 
de precocitate — și ei re
produc savurînd aceste 
trivialități în care cred că 
descoperă mari destinuri
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Ceea ce nu mai credea ni
meni (după 5 puncte avans ale 
■Rapidului), s-a intimplat : înain
tea ultimei etape asupra echipei 
campioane plutesc norii grei ai 
incertitudinii. Pînă și zeița For
tuna. stă in descumpănire, ului
tă. Cui’să-i dăruiască mărini
mia ?Dinamo, dezlănțuit, pare a 
se încorda mai eficace, acum, la 
sfirșit. Rapidul, care a condus 
copios etapă de etapă, se vede 
strimtorat. Circulă o mie și unu 
de zvonuri. Cărora sa le dai 
crezare ? Dar, să vedem, astăzi, 
ce spun dinamoviștii ?

CORNEL POPA :
” Ziercuri dimineața. în tribu- 

ra oficială două persoane: fot
baliștii Cornel Popa și Dan 
Coe. Așteaptă și ei, ca specta
tori, meciul de verificare al se- 
iecționabililor. Discută, glumesc.

VASILE CABULEA
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mică, de 1,7 ori mai mare dccît anul trecut, va asigura intrarea 
în funcțiune a unui număr de 54 capacități de producție la 34 de 
unități aparținînd Ministerului Industriei Chimice.

O parte din acestea, conform planurilor întocmite și eșalonate pe 
etape, urmează să intre în funcțiune în trimestrul al II-lea din a- 
ccst an.

Ne vom ocupa, așadar, de două dintre obiectivele pentru care 
s-au afectat însemnate mijloace bănești. Combinatul petrochimic 
din Ploiești și Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila.

investiții planificat anul acesta pentru industria chi-

Pentru început, ne-am adre
sat tovarășului inginer ȘTEFAN 
LEPĂDATU, șeful serviciului 
investiții de la C. P. Ploiești, 
care ne-a spus :

— In trimestrul II al acestui 
an unitatea noastră a fost pla
nificată cu un volum de investi
ții de 28 230 000 lei, fonduri des
tinate celor două obiective pre
văzute a se realiza : construirea 
unei instalații de încărcare-des- 
cărcare a propanului. Cuptorul 
de piroliză l-am pus în funcțiu
ne cu două luni înainte de ter
men iar instalația de descărcare- 
încărcare, practic, este și ea ter
minată.

— Ce factori au contribuit, în
deosebi, la punerea în funcțiune 
înainte de termen a celor două 
obiective ?

— Studierea din timp a docu
mentației de execuție, aprovizio
narea ritmică cu materii și ma
teriale, punerea la dispoziție a 
utilajelor, a aparaturii de măsură 
și control precum și asigurarea 
forței de munca pe specific de 
lucrări etc. au permis construc
torului — I.S.C.M.-Brazi accele
rarea ritmului de lucru la punc
tele „cheie" din șantier, iar mon-

tajul utilajelor și al conductelor 
tehnologice să fie realizat în 
numai 15 zile.

Rezultatele economico-finan- 
ciare nu au întîrziat să apară. 
Capacitatea nominală la instala
ția de etilenă s-a îmbunătățit 
considerabil permițînd realiza
rea unei producții zilnice de pes
te 105 tone etilenă. Mai mult, 
pînă la intrarea în funcțiune a 
cuptorului nr. 4 se înregistrau 
consumuri sporite de utilități 
(energie electrică, aburi, apă) pa
ralel cu existența a numeroase 
întreruperi în funcționarea fa
bricii de olefine. In primele luni 
din trimestrul II consumurile 
respective au fost reduse simți
tor ceea ce a permis obținerea 
a 618 000 lei economii la prețul 
de cost iar întreruperile în func
ționare au fost eliminate.

In final, putem afirma că, rea
lizarea înainte de termen a in
vestiției stabilite (cu toate greu
tățile ivite în desfășurarea flu
xului de producție pe șantier : 
trebuie spus că forul tutelar nu

pericol in familie
Tn cazul celor 3 minori 

de la Alexandria — asu
pra cărora vom reveni — 
am făcut o cercetare para-

lelă a felului în care și-au 
petrecut copilăria mamele 
celor 3 minori. Și iată la 
cc rezultate tulburătoare 
am ajuns :

FILE DINTR-UN JURNAL' 
DE „ANCHETATOR SOCIAL"

ELZA VAJOGA 
(mamă firească)

MARIA TEODORU 
(mamă firească)

JANETA DANCEA 
(mamă firească)

MARIA RASOLEANU 
(fostă mamă adoptivă)

ELENA IONESCU 
(mamă de-a doua)

orfană, părinții l-au mu
rit : mama — cînd ea.a- 
vea doi ani, tatăl — cînd 
avea zece ani. Crescută 
intr-un cămin de copii.

fără tată cunoscut, mama 
i-a murit cînd avea 6—7 
luni : a crescut-o bunica.

crescută de o mătușă din 
București; tatăl la Bicaz, 
mama în Bulgaria, divor
țați : de cînd avea ea 
4 ani.

crescută de bunici în 
urma despărțirii părinți
lor.

orfană de mamă la 5 ani; 
orfană de tată la 5*/« ani 
(mort în război) ; crescu
tă în cămin de copil ; își 
regăsește frații după 20 
de ani.

VASILE VAJOGA MIHAI TEODORU ȘTEFAN DANCEA

părinții despărțiți în fapt 
de 3 ani.

părinții divorțați de 6 
ani ; nu și-a mai văzut 
de-atunci tatăl, pînă în 
clipa morții într-un acci
dent.

nu-și cunoștea tatăl și nici mama pînă la 9 dec. 1966. Am Izbutit să-l găsesc 
mama după îndelungate cercetări. Poartă acum numele mamei naturale, 
după ce l-a purtat pe cel al părinților adoptivi ; părinții adoptivi, din care 
tatăl a murit, au desfăcut înfierea cînd el avea 9 ani ; pînă la 9 dec. 1966 
era al nimănui.

Asemenea părinți — ca
tegoric vinovați — au

•) Prima parte a arti
colului a apărut în nr. 
5 614.

dreptul, Ja rîndu-le — de 
vreo ,.circumstanță ate
nuantă" ? Sînt de părere 
că nu I Dar oamenii de 
«pecialitate (și aici, rolul

corpului didactic poate fi 
hotărîtor /) au datoria să 
acționeze, cînd se ocupă 
de copii, nu izolat, ci în 
raport strict cu influențe-

le părinților asupra copii
lor. Vorbim — mai teore
tic sau mai puțin teoretic, 
despre morală și precepte
le ei, i— li învățăm pe

I

DEVA (de la corespondentul 
nostru)

Pînă nu de mult, măsurarea 
temperaturii laminoarelor la 
Combinatul Siderurgic Hune
doara. se făcea cu ajutorul piro- 
metrelor optice industriale, me
todă care dădea bune rezultate 
în cazul laminatelor de dimen
siuni mari, dar cu totul nesatis
făcătoare în cazul celor de di
mensiuni reduse. Recent, un co
lectiv de cercetători din combi
nat, a realizat un aparat cu a- 
jutorul căruia se poate efectua 
măsurarea temperaturii acestora 
cu o deosebită precizie, putîn- 
du-se astfel cunoaște și studia 
care este influența temperaturii 
la sfîrșitul perioadei de laminare 
asupra parametrilor de rezisten
ță. Aparatul amintit, își găsește 
o largă utilizare îndeosebi la li
nia de profite mici. (Continuare 

în pag. a IlI-al

CE TREBUIE SA ȘTIE

ADOLESCENTA
CÎND ÎȘI ALEGE

Ziarul dumneavoastră a publicat în ul
tima vreme mai multe articole care abor
dau o temă de mare interes social: orien
tarea spre profesii a generației de adoles
cenți. lnscriindu-ma la discuția ce o pur- 
tafi, îmi îngădui să abordez un aspect 
de loc discutat, deși este foarte impor
tant să-l avem în vedere cînd pornim o 
acțiune de îndrumare spre profesii.

In alegerea profesiei primează, firește, 
aptitudinile, înclinațiile, pasiunea pentru 
o disciplină anume de studiu. Dar am 
greși dacă am uita că la acest criteriu 
finind de preferința individului n-am a- 
dăuga obligatoriu, și criteriul biologic — 
sex, forță fizică, glandele endocrine, pre
cum și condițiile social-economice, me
diul în care va munci și trăi.

Din acest puncte de vedere, gîndesc că 
orientarea spre profesii a adolescentelor 
trebuie să aibă o notă specifică.

Șe știe că în ceea ce privește recunoaș
terea valorii femeii în activitatea colecti
vului mai există suficiente prejudecăți.

copii, cum e și normal, în 
clasă, să facă așa și să nu 
facă altfel, dar atunci cînd

(Continuare 
tn pag. a II-a)

•: se

prof. dr. docent 
N. Cajal

Chiar genialul Darwin a afirmat că „ceea 
ce stabilește deosebirea între cele două 
sexe, este că bărbatul în tot ce între
prinde, atinge un nivel superior aceluia 
la care poate ajunge femeia, oricare ai 
fi felul acestei activități'".

Lăsînd la o parte aceste prejudecăți, 
alegerea de către adolescente a profesiilor 
include deosebiri. Gîndirea și judecata 
noastră nu se pot separa de biologia in
dividuală a omului, trebuind să se țină 
seama de posibilitățile fizice și intelec
tuale ale fiecărui ins, indifirent de sex. 
Cînd o fată vrea să-și aleagă o carieră nu 
poate să nu țină seama dc existența unor 
diferențe anatomice, fiziologice și endo
crinologie?. între un bărbat și o femeie. 
Nici un histolog sau anatomopatolog nu 
a afirmat vreodată că femeia are o struc
tură specială de țesut cerebral sau un 
număr de circonvoluțiuni cerebrale mai 
mic decît cel al bărbatului, există totuși 
deosebiri anatomice care influențează ran
damentul femeii și al bărbatului în 

munca profesională. Aceste par
ticularități fac ca în uncie di
recții femeia să fie egală bărba
tului, în altele superioară, iar în 
cele care cer forță fizică, infe
rioară.

Trebuie însă bine precizat că 
deși femeia este inferioară băr
batului în ceea ce privește forța 
fizică, în numeroase direcții ran
damentul muncii ei este supe
rior ; în unele cariere excelează. 
Femeia poate fi o excepțională 
interpretă muzicală, o artistă ta
lentată, medic, chimist, biolog, 
fizician, agronom, jurist, dascăl 
etc. (Este cunoscut că în Institu
tele de arte plastice, majoritatea 
studenților o formează sexul fe
minin).

(Continuare în pag. a lll-a)I
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ne izbim de-o încălcare, 
de către copil, a normelor 
morale jri a normelm do 
conviețuire socialistă. nu 
investigăm cazul pinâ in 
ultima sa fibră. o ne mul
țumim să pedepsim, să 
luăm măsuri de izolare 
etc. în fond, ci ți profesori 
•— dintre cei buni care 
merg de« în cutele părin
ților — și-au propus să 
runoB.scâ nu numai ..bio
grafia psihici" a copilului, 
ci fi a părinților ? Fură co
pilul - Par tatăl ? Minte 
copilul ? Dar părinții 5 
N-am simpil dreptății ? 
Dar cei de-acasă îl au ? 
(ca si nu mai vxirbim și 
despre ceilalți). Este de
osebit de important pen
tru cel car? dirijează din 
afara familiei educația co
pilului. să descifreze în ce 
măsură factorii familiali 
au avut, la rindul lor. în 
conilftrie. parte de o influ
ență buni, tnoral-afcctisă. 
Nu e«te vorba aici să ve
dem daci părinții au dus-o 
bine doar din punct de 
vedere material, ci psihic. 
Exemplul celor trei (de 
fapt ; cinci) mame care nu 
|tiu să fie mame pentru că 
nici mamele lor n-au știut 
cîndva. să fie, cred că este 
convingător.

Cvasi-rebu- 
turi educa

tive

Se găsesc întotdeauna 
oameni dispuși să descrie 
Cazuri extreme, din dorin
ța de a-i uimi pe alții. Din 
alte motive mai ales cazu
rile Vajogă Teodoru flă- 
«încl de-o parte cazul Dan- 
cea ele dovedesc limpe
de că. și-n asemenea si
tuații complicate, grave, 
ar fi existat soluții care să 
împiedice rezultatul ac
tual ; cros i-rebuturi edu
cative. Se știe ; este mult 
mai greu să reeduci decît 
să educi. Statul poate să 
le dea copiilor acestora 
mâncare. îmbrăcăminte, în
vățătură. îi poate forma — 
cu timpul — în spiritul 
dreptății. al adevărului 
etc.. dar cicatricele râmin 
— evident — primejdioa
se. De ce n-am face totul 
^capacitatea o avem sint 
figur ’) pentru înlăturarea 
premiselor greșite care se 
pun fa baza personalității 
în formare, în unele fami
lii ? Este vorba, repet. în 
primul rind. de simțul în
născut și formal al echita- 
nilității. Aerul de superio- 
itate afișată al unora din- 
ie părinți este cît se poa- 
:e de dăunător. El întreru
pe, de la bun început, ori- 
?e contact spontan, sincer, 
le la adult la copil, la a- 
lolescent. .Așadar, referin- 
lu-ne în continuare la m- 
ul și sarcinile familiei în 
ocietatea noastră. vom 
pune că cele mai frumoa- 
e și înțelepte idei vor ră- 
nîne simple idei, dacă nu 
'om găsi calea dialogului 
le care vorbeam inițial, 
’rima garanție a stabilirii 
inui dialog este — para- 
loxal — tocmai lipsa de 
tenfie acută. specia'ă. 
ața de respectivul dialog. 
> vreau să spun ? Eu, 
lărinte, nu trebuie să fiu 
ntr-una crispat la gândul 
ă e de datoria mea să mă 
»ort rorect. cinstit cu pro- 
irinl meu copil sau cu al- 
ii. A«ta trebuie sa se pe- 
rea<ă reflex, adică eu, pă- 
inte. să nu suport organic 
ici o nedreptate comisă 
ață de copil (al meu sau 
J altuia): de mine depin- 
ie — sînt doar în casă, și 
liră martori — să-i trag o 
almă ca să am liniște, dar 
ot de mine depinde să mă

străduiesc timp îndelungat 
să-l lat sfi înțeleagă ca, 
după o ki de munci etc. 
— linijtra este pentru 
mine vitală. Exemplele se 
pot ’nmnlți la infinit (a- 
ienție ' să nu se deducă 
de-airi câ este necesară o 
„egalitate“ părinte-copil. 
ipocrită și. oricum, contra
zicând realitatea». Dar tn 
fața adevărului unic — să 
fii cinstit, să fii muncitor, 
să fii drept etc. — egali
tatea n-are ce strica, dim
potrivă. Pe temeiul ei se 
clădește autoritatea părin
tească (nu autoritarismul !). 
Irt autoritatea reală este 
cea mai desăvârșiți poarta 
către conștiința și sufletul 
copilului. Te întrebi ; ce 
fel de autoritate și impli
cit, ce fel de influențe 
morale mai poate avea ta
tăl lui Victor Vajoga, ple
cat dc-acasă după o fe
meie mai tânără (victor știe 
perfect asta, mi-a și des
cris o scenă infimă sur
prinsă dc el. la 9 ani. în 
casa ..iubitei" tatălui). Ce 
ascendent moral poate 
avea asupra celor trei fii 
ai săi. care i-au mai rămas 
în viață, Dumitru Teodo
ru. tată care nu și-a mai 
văzul copiii de 6 ani (în 
repetate rin duri condam
nat pentru furturi).

marc, de sensibilitatea co
pilului etc.

I mai ușor 
de condus

un automo 
bil?

Suplinește 
mama lipsa 

tatălui ?

Există situații — ca a 
lor — în care poate e mai 
bine ca minorilor — aflați 
acum in căminul de orfani 
de la P.N. — să Ie lip
sească tatăl (scapă de o in
fluență categoric negativă). 
Se zice ca, în astfel de si
tuații, mama copiilor su
plinește lipsa tatălui peri
culos din punct de vedere 
moral. Suplinește mama 
lor lipsa tatălui ? Dimpo
trivă I Să zicem că cei trei 
(foști patru) copii Teodo
ru au avut ghinion. Dar 
iată un ultim fapt din an
cheta efectuată de mine în 
cazul Teodoru, fapt de-a 
dreptul copleșitor : am re
văzut-o pe mama aceasta 
după accidentul mortal al 
fiului ei. Efectiv femeia 
suferea — avea totuși su
flet de mamă. Aflînd că 
păstrează acasă niște scri
sori de-alc copiilor ei — 
de la cel decedat și de la 
cei din căminul de orfani 
P. N. — am rugat-o să mi 
le arate. Am mers acasă, 
le-am citit și am descope
rit că în hmp ce Mana 
Teodoru își ține ceilalți 3 
copii în căminul de orfani, 
la 60 km depărtare de 
casa părintească, ea ține 
în gazdă, în propria-i casă 
într-o cameră foarte bună 
(are două camere) 
levi de la o școală 
sională din Bacău.
poate o mamă să 
asta — mai cu
după un șoc ca acela 
pierderii unui fiu de 
ani ? întrebarea pare me
lodramatică. dar ea ascun
de un sîmbure extrem de 
important : „profesiunea" 
de părinte nu are doar o 
latură biologică — să-i 
cresc, să-i pun pe picioa
re, să fie voinici — ci una 
și mai importantă, legată 
de personalitatea in for-

doi e- 
profe- 
Cum 
facă 

seamă 
a) 
11

Din acest punct discuția 
devine mai anevoioasă, 
căci ea părăsește cadrul 
strict (deși greu de delimi
tat precis) al familiei. Re
ducând complexa proble
mă la o comparație nu
mai în aparență spirituală, 
ne întrebăm în continua
re : este mai ușor de „con
dus" un copil decît un au
tomobil ? Fără îndoiala că 
„nu” 1, dar iată că pentru 
conducerea automobilului 
se cere un permis, poți să 
și cazi la examen, există 
taloane... și o miliție a cir
culației, pe cînd în do
meniul pus în discuție, lu
crurile sînt cu mult mai... 
liberale, părinții se folo
sesc de așa-zisa inviolabili
tate a vieții particulare și 
nu se pregătesc pentru no
bila și dificila profesiune 
de părinte.

cruți, psihologia de grup. 
Căci ce Anume i-a legat 
pe cei trei, și pe alții ca 
ei ? Fără îndoială că este 
vorba despre independența 
pe care ci au obținut-o 
mult prea de timpuriu (ca 
să nu mai vorbim dc influ
ențele negative exercitate 
asupra lor dc niște părinți 
descalificați din punct de 
vedere moral). E bine c-au 
scăpat de influența lor — 
e rău că au o independen
ță Afectivă, generală, la o 
virslă Ia care totul abia se 
clădește, nimic nu e defi
nitiv constituit. Știindu-se
— șl mai ales simțindu-se
— părăsiți de proprii lor 
părinți, de cei care le-au 
dat viață, minorii noștri, 
constituind grupul lor de 
prieteni, au pierdut din- 
tr-o dată ceva din neliniș
tea normală ce-i încerca, 
din nesiguranța lor. Căci, 
să nu uităm, într-un Astfel 
dc grup de prieteni — mai 
mic sau mai mare — se 
nasc norme de conduită 
precise, un sistem de va
lori propriu, o ierarhie a 
valorilor, proprie grupului. 
Lipsiți de familie — care 
trebuie să fie grupa do re
ferință a oricărui tînăr — 
ei simt, așadar, nevoia or-

de psiho
pedagogie

foarteDe aceea sună ____
bine și încuiajator repeta
tul apel din presă privind 
înființarea unor 
psihopedagogice — 
a primi părinții cu t 
sau adolescenți — aflați în 
fața unor dificultăți de 
comportament în familie 
(ca și în afara ei). Astfel 
de copii pot avea o com
portare familială perturba
tă și tulburări — cum am 
văzut — de comportament 
și sensibilitate (uneori ele 
își au rădăcina în tulbură
rile de sensibilitate ale pro
priilor părinți). E timpul 
ca părinții — toți părin
ții ! — să înțeleagă că nu 
este destul ca un copil să 
aibă o sănătate bună și o 
inteligență mulțumitoare, 
ci el trebuie să aibă și po
sibilitatea de-a se folosi 
eficace de amîndnuă. Ori
care ar fi originea tulbu
rărilor sale, copilul nu se 
poate debarasa singur de 
preocupările sale interioa
re care-i tulbură compor
tarea și activitatea. Sînt 
necesari specialiștii I Cen
trele psihopedagogice de 
care vorbeam ar constitui 
de altfel și nucleul unor 
viitoare „școli ale părinți-

centre 
pentru 

copii

ganică de a se grupa, căci 
absența familiei își spune 
obligatoriu cuvântul, fă- 
cînd nesigure mișcările 
lor interioare și exterioare. 
Grupul de prieteni pare 
să rezolve problema, echi- 
librindu-i (cel puțin așa li 
se pare lor, celor în cauză). 
De fapt, noua lor situație, 
acordîndu-lc o anumită 
stare de independență și 
aparența unei personalități
— după cum s-a și văzut : 
cei 3 au furat, au spart ma
gazine. și asta la 10 ani 1
— este primejdioasă fiind
că ei nu știu să folosească 
în sensul cel mai bun in
dependenței câștigată (în 
cazul lor, parțial totuși 
binevenită, căci i-a scăpat 
de influențe nefaste).

Pierderea

persona

Efectele interioare asu
pra individului intrat în-

tr-un asemene» grup sînt 
dezastruoase. Mfcul câștig, 
impresia că nu mai arc 
nevoie de alții cită vreme 
îi are pe-ai srti, prietenii, 
este anulat de faptul că, 
apartenența la grup îl o- 
bligă la o supunere oarbă, 
făcîndu-1 sR se manifeste, 
de multe ori. împotriva 
voinței individuale. Chiar 
în cazul celor 3, trebuie 
arătat că ei, de fapt, s-au 
supus unui „șcF', celui 
dr-al patrulea, băiat de 
16 ani. Ei — cei 3 — re
prezentau ..grupul celor 
care secondează".

Un asemenea grup de 
prieteni ține să se mani
feste întotdeauna cît mai 
spectaculos, cît mai zgo
motos in public, iar fie
care din membrii săi tre
buie să se supună, să se 
adapteze oricărei schim
bări de opinie ivite în res
tul grupului. Așadar, per
sonalitatea fiecăruia n-are 
decît de suferit în acest 
sistem de conviețuire și 
colaborare care încearcă 
— inutil — să suplinească 
absența nefirească a fami
liei. Crizele de ordin afec
tiv, interioare, declanșează 
nu o dată puternice con
flicte exterioare — și aici

Vernisajul

unei expoziții

a elevilor

La Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Grivița Roșie a 
avut loc vernisajul expoziției de 
pictură „Pe șevaletul copilăriei". 
Cu puțin Înaintea vacanței elevii 
claselor a V-a de la Liceul nr. 6 
au adunat prin culori, linii și 
cercuri, mișcarea din lumea lor, 
a școlii, a familiei șt a străzii. 
Lucrarea „In curtea Atelierelor", 
a elevei Mihaela Marin eseu 
prinde prin maturitate, prin 
zaicul mulțimii adunate în
grilajului atelierelor Grivița, prin 
încremenirea așteptării, moment 
tragic din lupta ceferiștilor.

Vizitatorii, colegi din clasele 
mai mari s-au consultat cu tinerii 
pictori încadrați de prezența 
proteguitoare a părinților. Nu
meroși ghizi ofereau lămuriri. 
Buna organizare a expoziției a 
reușit să atragă un număr con
siderabil de amatori de pictură 
din rindul elevilo

sur- 
mo- 
fața

UN

«vem de luptat, în țtrimul 
rind. cu mult invocata ce
lulă de bază a societății 
— familia. E bine să re
cunoști deschis că, în ciu
da imenselor progrese teh
nice obținute de omenire, 
găsirea metodelor care să 
permită ajutorarea copii
lor și adolescenților să de
vină adulți cît mai per- 
fccți, pune încă serios la 
încercare ingeniozitatea 
părinților (și bineînțeles, 
și a cadrelor care se ocupă 
de copii și tineret). E bine 
să nu uităm nici o clipă 
nobila noastră misiune : 
formarea unei generații — 
cca următoare — de pă
rinți și mai înzestrați de
cît noi înșine. Căci e lim- 
ppde : copiii de astăzi sînt 
părinții anului 2 000. Tar 
noi nu ne putem lăuda că 
am investit întotdeauna, 
într-asta aceeași cantitate 
do ingeniozitate învestită 
în alte domenii.

desconsi
derați ?

Faptele descrise de 
mine sînt, din păcate, 
absolut reale. Ele vin să 
pună în discuție responsa
bilitatea factorilor — mai 
cu seamă familiali — care 
au contribuit la educarea

(sau mai bine-zig la ne- 
educarca) minorilor anclie- 
tați. Ce fel de mediu fa
milia) au cunoscut ei ? 
Ce-au învățat de-acasă și 
ce-au știut ajwi să facă 
în societate ? Cum de s-a 
ajuns ca ei să constituie 
actualmente cazuri dificile, 
necesit în d o preocupare 
specială? Constatăm uneori 
— și în situațiile de față — 
că avem de-a face cu copii 
lisați de-ai lor în voia 
soartci, greșit îndrumați, 
într-un cuvânt : desconsi
derați. Răspunderea apasă 
din păcate, în momentul 
acesta, numai pe umerii 
lor tineri. Dar maturii ? 
S-a invocat în vreun fel 
responsabilitatea părinți
lor acestor copii ? Dezvol
tarea necontenită a bogă
ției materiale, ridicarea im
plicită a nivelului de trai 
în țara noastră, dau tutu
ror familiilor posibilitatea 
de a-și crește copiii în 
condiții tot mal bune, ori
cărui copil fiindu-i asigu
rată perspectiva dezvoltării 
și afirmării aptitudinilor, 
dobândirii în viață a locu
lui pe care-1 merită în ra
port cu gradul pregătirii 
sale. Toate porțile îi sînt 
larg deschise. Dar cine 
face ca în fața acestor 
porți anumiți copii să în- 
tîrzie mai rntilt decît s-ar 
cuveni ? Și faptele investi
gației noastre răspund in
contestabil : în primul și 
în primul rînd acei părinți 
care dau dovadă de ușu
rătate. de grave neglijente 
în nobila misiune de a că
rei exemplară împlinire 
sînt răspunzători.

Echipa de dansuri a pio
nierilor din Cihei — 

Oradea
Foto: AGERPRES

SPECTACOL
DE AMATORI ?

Ultima stagiune a adus și con
statarea micșorării numărului de 
spectatori. Sînt spectacole ce se 
desfășoară în săli aproape goale. 
Pentru viața teatrală lipsa de a- 
fluență a spectatorilor este o 
problemă cardinală. Care sînt 
cauzele ? Vinovat era găsit ade
sea publicul ca nereceptiv la 
tentativele regizorilor și actori
lor. Sau preferințele aceluiași pu
blic pentru spectacolul de la te
leviziune ori în general concu
rența televiziunii. Sînt motive 
demne de atenție dar nu la ele 
putem reduce lipsa de pasiune a 
publicului pentru teatru.

Una din cele mai importante, 
este diletantismul unor spectacole 
sau nivelul lor meșteșugăresc, 
niciodată cu sorți de a trece 
rampa. Se discuta curent despre 
prezența în cadrul unor colec
tive artistice teatrale a unor sa-

Psiboloqia

Un aspect — legat toc
mai de cazul celor 3 mi
nori — și de altele, des
tule, asemănătoare. Mă re
fer la 
astăzi

ceea ce se cheamă, 
în termeni consa-

De la stìnga : George Buznea, Lia Șahighian, Eugenia Bosînceanu și Mircea 
Anghelescu

*)

regizori,lariați care sînt actori, 
etc. numai cu numele, evoluțiile 
lor profesionale nedîndu-le drep
tul să reclame titlul de actor sau 
regizor pe care îl au pe statul 
de plată. Directorii de teatru in
teresați de realizarea unor sta
giuni vii, antrenante sînt serios 
trenați de aglomerarea, chiar 
în teatrul pe care-1 conduc a u- 
nor astfel de salariați.

Nu este firesc să căutăm una 
din cauzele îndepărtării publicului 
de teatru prezenței în repertoriu 
a spectacolelor de o factură că
reia nu-i putem spune artistică ? 
Deficitul de pricepere nu e nu
mai al publicului ci și al unora 
din slujitorii Thaliei. Ei apar în 
spectacolele care suportă conse
cința distribuirii lor și se salvea
ză numai prin creațiile remarca
bile ale partenerilor. De obicei 
numărul lor nu e prea mare în- 
tr-o distribuție dar suficient pen
tru a anula, cel puțin cît timp 
își debitează replicile, eforturi
le celorlalți interpreți. Se cunosc 
frecvent cazuri de actori care 
crispează atît pe spectatori cît 
și pe companiorii de scenă. E 
de datoria cronicarului de teatru 
să devină ceea ce trebuie să fie 
de fapt, adică nu numai uu cen
zor sever al dramaturgiei origi
nale ci și al vocației interpreți- 
lor.

Nu știm ce criterii au străjuit 
alegerea piesei „Dincolo de zare" 
dar credem că false criterii artis
tice. S-a jucat ud O’Neill pentru 
că este O’Neill și nu pentru va
loarea intrinsecă a piesei, care 
deși a deschis, prin succesul ei, 
cariera dramaturgului, nu repre
zintă deloc vîrful creației sale.

S-a jucat o piesă de O’Neill 
pentru că se știe că aici sînt 
conflicte tari, pasiuni răscolitoa
re etc., fără a se vedea în ce mă
sură piesa aleasă reprezintă in
tr-adevăr dramaturgia lui O’Neill.

S-a jucat „Dincolo 
pentru că presupune 
ră „artistică", ciudată

S-a jucat o piesă 
pentru că se presupune că în ea 
vom găsi cămașa în carouri, fer
me, bărbați colțuroși și deciși, 
femei pasionate și brave etc., 
adică ceva din recuzita de suc
ces a subiectelor de inspirație a- 
mericană.

în general piesa parc a fi fost 
aleasă pentru că realizează o re
țeta ce are invariabil succes la 
public. însă O’Neill înseamnă 
mai mult decît latura colorată a 
literaturii lui, peste care însă re
gizorul spectacolului, Mircea 
Avram, n-a știut trece. El a pri
vit strict meșteșugărește piesa 
fără să se intereseze de semnifica
țiile mai largi, ale neobișnuitei 
dramaturgii scrise de O’Neill. în 
consecință viziunea regizorală e 
plată, de o vizibilă lipsă de ima
ginație pe care n-o mai în
tâlnim decît în spectacolele re
gizate de amatori unde se res
pectă cu sfințenie litera paran
tezelor, nesesizîndu-5e sensurile 
mai adînci ale textului. Ferma, 
mobilierul, costumele sînt de o 
concretețe și o fidelitate dezo
lantă. Nu se observă nici o în
cercare de a interpreta, de a su
gera printr-o intervenție regizo
rală ceva din permanentele su
gestii tragice ale dramei. Con
flictul a fost redus vulgarizant 
la neînțelegerea dintre doi frați 
pentru o femeie și la ruina unei 
ferme condusă de un nepriceput. 
Accentul tragic a fost înlocuit cu 
un iz domestic și dimensiunea 
conflictului adusă la etalon co
mun. Nimic din impulsurile de
bordante și dure pe care acel 
„dincolo" din toate piesele lui 
O’Neill le impune eroilor. Tra
gicul consum sufletesc și de 
energie nu se vede nicăieri. Per
sonajele acționînd în concepția

de zare“ 
o atmosfe
re.
americană

lui O’Neill ca forțe ale naturii 
se mișcă, în spectacolul numit, 
după tipare oarecare.

Nici unul din interpreți n-a 
depășit temperatura impusă de 
regie. Un singur moment a avut 
tensiune dramatică prin violența 
cu care sînt debitate replicile și 
mutate din loc câteva scaune și 
o masă. Nucu Păunescu unul din 
protagoniștii episodului nu s-a 
detașat cu mult de rest deși pe- 
sonajul sau e creionat exact. 
Măricel Laurențiu în rolul unui 
bătrîn lup de 
dramatic prin 
a fost bonom 1

Toți actorii , 
unei trădări, unei reduceri, unei 
minimalizări a indicațiilor sub- 
textuale, răscroind personajele la 
posibilitățile lor. Mircca Anghe- 
lescu. actor interesant în alte a- 
pariții. a jucat manierizant și să
rac un rol care ar fi cerut mai 
puțină monotonie și sentimenta
lism. Gcorge Buznea n-a putut 
depăși un registru propriu de 
atitudini, gesturi, intonații fiind 
foarte binevoitor și de bună cre
dință atît cu partenerii cît și cu 
rolul său. Lia Șahighian și cu 
Nae Constantincscu au făcut pur 
și simplu figurație. O încercare 
de detașare a făcut Eugenia Bo- 
sînceanu care a jucat (de ce ?) în 
majoritatea episoadelor stînd pe 
scaun. Scurta intrare a doctoru
lui a fost mai înviorătoare acto’ 
rul George Țurcanu părînd că 
știe ce vrea în minima sa apari
ție. Eforturi’.e Cristinei Tacoi, 
debutantă în distribuție, unde a 
înlocuit-o pe Magdalena Buznea, 
într-un spectacol condamnat prin 
mediocritatea generală nu pu
teau realiza mai mult în ciuda 
plusului de prospețime și voinței 
de a ieși din anonimat.

Cu astfel de rezultate nu se 
poate sconta pe afluența spec
tatorilor în sălile de teatru 
și cauzele, după cum se vede, 
nu stau numai în lipsa publicu
lui de înțelegere pentru artă...

mare — personaj 
datele textului —

plătesc tributul

M. UNGHEANU

•) „Dincolo de zare“ la Tea
trul „C. I. Nottata“.

Roman foileton de HARALAMB ZINCA

xii. O LOVITURĂ
DE TEATRU

Căpitanul Lucian s-a văzut nevoit să mă scuture de cîteva ori, 
cu violență, pină ce-am deschis ochii.

— Ce-ai făcut, dom’le. ai luat o tabletă sau ai înghițit un tub 
întreg ? mă întrebă el vesel. Hai, scoală că-i târziu și mai avem o 
mulțime de treburi...

M-am dezmeticit cu greu. Lucian m-a împins sub duș. In ceea 
ce mă privește numai după ce am simțit biciuirea ca de gheață 
a apei, mi-am amintit unde mă aflu și ce-i cu mine.

— Ești vesel, căpitane ?
— Sînt... nu cumva îți pare rău ?
— Ai găsit „acul“ ?
— L-am...
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— Fără mine ? I izbucnii eu supărat.
— Nu... nu, ferească dumnezeu, am venit să te iau... să-l gă

sim împreună... Dar grăbește-te I Știi cît e ceasul ? Cinci... Ai dor
mit mai bine de 12 ore...

— Nu se poate, protestai eu cercetîndu-mi ceasul. Cum a fost ? 
Totul a mers strună ? mă interesai amintindu-mi de cadavrul Iui 
Busuioceanu.

— în ordine... hai, dom’le, grăbește-te... Ți-o fi foame ? Să știi 
că nu-ți dau voie decît să bei o cafea mare, turcească...

Am ieșit în stradă. Ne-am îndreptat spre un local din centru 
unde o turcoaică prepara cafeaua după o străveche metodă : ibri
cul de aramă... nisipul fierbinte, clocotul potolit..

Lucian, deși avea o față obosită, părea bine dispus. Nu cred 
să fi închis ochii în ultimele douăzeci de ore.

— Unde mergem acum ?
— Să asistăm la o adevărată lovitură de teatru, rîse el. Ce nu 

facem noi pentru documentarea scriitorilor...
— Hai lasă glumele '
Mercedes-ul venise după noi și ne aștepta nu departe de ca

fenea. Am urcat Mașina porni. Lucian mă studia cu coada ochiu
lui. Zise :

— Vasilică, încotro mergem noi acum ?
— Să asistăm la o lovitură de teatru, răspunse șoferul prompt.
— Ei, acu, mă crezi ? se întoarse Lucian spre mine. N-arn 

glumit.
— O spui de parcă am merge să asistăm la nu știu ce par

tidă de fotbal... Și unde va avea loc... lovitura de teatru ?
— In curtea atelierelor auto ale Direcției Regionale M.A.I. 

Am impresia că nu mă crezi. Foarte rău. Află că mîine o să te 
poți întoarce liniștit la masa ta de lucru.

★
în curtea atelierelor își făcu apariția o limuzină bej, un Opel- 

Rekord urmată de o mașină a circulației. în urma lor, porțile se 
închiseră. La un semn al unui maior scund și gras, automobilele 
staționară în mijlocul curții, la un pas de dînsul.

Din Opel coborî, spre marea mea surprindere, locotenentul- 
major Frunză care se repezi la cealaltă portieră, o deschise, și, 
cu un gest respectuos, îl pofti pe străin să coboare.

— Bine, exclamai eu, dar tipul ăsta e partenerul de dans al 
domnișoarei Bruderman 1

— Și asasinul lui Busuioceanu.
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— Cum ? I Trandafir nu s-a sinucis ? 1
— Nu ți-am promis o... lovitură de teatru ? Lucian mă apucă 

brusc de braț și mă strînse cu putere. Fii atent ! începe...
Mă uitai spre mijlocul curții. Străinul era negru la față, dai 

calm. Frunză se opri în fața lui. Ofițerul de miliție care venise 
cu mașina circulației îi înmînă maiorului niște hîrtii.

— Sînt actele auto ale ucigașului lui Busuioceanu, mă lămuri 
Lucian.

Maiorul cercetă actele, apoi i se adresă străinului în limba lui :
— Domnule doctor Fabricius, ajunseră pînă la mine cuvintele 

ofițerului, dumneavoastră sînteți proprietarul mașinii Opel-Rekord 
cu numărul B.M. 55—937 ?

— Da, confirmă Fabricius. Nu înțeleg sensul acestor formalități, 
adăugă el. Sînt de-a dreptul indignat. Mă grăbesc... Dați-mi să 
iscălesc mai repede ce am de iscălit...

— Un moment, zise maiorul, și-i întinse documentele. Fabri
cius întinse și el mina. Dar, în aceeași clipă, cu o mișcare fulge
rătoare, locotenentul de la circulație se repezi la dînsul și-i puse 
cătușele. Dintr-un salt, Frunză fu și el lingă Fabricius și-1 apucă 
de colțurile gulerului de la cămașă. Le smuci cu putere, apoi, 
arătîndu-și palmele umede, strigă în direcția noastră :

— Cianură de potasiu 1
— E timpul să intru în scenă, mă anunță Lucian. Apăru de 

după zidul de unde urmărisem „lovitura de teatru" și se îndreptă 
spre proprietarul Opel-ului. Acesta își revenise din primul șoc și 
începuse să amenințe că va protesta pentru actele de samavolnicie 
la care era supus... Căpitanul Lucian se opri la un pas de dînsul. 
Ochii lor se întâlniră. Spre surprinderea celor de față, Lucian i 
se adresă străinului în românește :

— Mai încet, domnule Fabricius, iar dacă vreți să protestați, 
o puteți face și în românește... Ați recunoscut că sînteți proprie
tarul Opel-ului... Vă informez că declarația dumneavoastră a fost 
înregistrată pe bandă de magnetofon...

— Nu înțeleg nimic I țipă Fabricius în limba sa.
— Asta rămîne de văzut. Locotenent-major Frunză, fă bine și 

scoate-i de pe degetul de la mina stingă inelul acela... De ce ați 
tresărit, domnule Fabricius ? De ce v-ați uitat la inel ? Doar nu 
știți românește ?1 Nu-i așa, Frunză, că are și acolo cianură de 
potasiu ?... Nu mai protestați, domnule Fabricius ? Și acum, să 
ne ocupăm puțin de Opel-ul dumneavoastră. Tovarășe locotenent 
Dobre, desfă mai întîi partea interioară a portierei din dreapta.

Locotenentul Dobre, cel care sărise să-i pună lui Fabricius că-
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tușele, începu să desfacă apărătoarea. îi veni în ajutor un meca
nic. Spre surprinderea tuturor, ieși la iveală o colecție de arme, 
ca o panoplie neobișnuită. Două revolvere de calibre diferite... 
un pumnal automat... în „rastel”, mai era însă și un loc liber : 
se vedea că, pînă nu de mult, acolo fusese culcușul unei alte 
arme.

— Mulțumesc, locotenente... Fotografiați vă rog, ordonă Lu
cian. Blitz-urile fulgerară... Ei, ce zici de Opel-ul dumitale, dom
nule Fabricius ?

Străinul încremenise cu capul în sus, de parcă nu l-ar fi in
teresat nimic din ceea ce se petrecea sub ochii lui.

— Tovarășe Dobre. treci te rog, la volan... Așa, așa... Cercetea
ză acum butoanele de la bord. Trage ușor de butonul roșu de 
lingă aparatul de radio.

Locotenentul execută ordinul. Automat, în spatele mașinii se 
înălță, de parcă ar fi crescut din interiorul unei aripi, o antenă 
înaltă și subțire.

— Ce fel de antenă e asta, domnule Fabricius ? N-ai vrea să 
no răspunzi ? Dumneata, tovarășe locotenent Dobre, ce părere ai ?

— Păi, zise acesta, cred că e vorba de antena aparatului de 
radio...

— Te înșeli... E antena unui aparat de recepție, montat în spa
tele aparatului de radio... Trage butonul negru... Uite, antena care 
se înalță acum e a aparatului de radio... Nu-i așa, domnule Fa
bricius ? Tovarășe maior, dacă nu mă înșel, aveți în mînă actul 
acestui Opel ?

— Da răspunse maiorul tulburat.
— Cu ce număr oficial e înregistrată mașina ?
— B. M. 55-937, răspunse.
— Urmăriți acum, zise Lucian, neluîndu-și ochii de la Fabri

cius, atît numărul din față cît și cel din spate... Tovarășe Dobre, 
răsucește, to rog, comutatorul albastru...

Locotenentul răsuci comutatorul. Brusc numărul oficial al mași
nii se schimbă.

— B.M. 63-845, citi cineva cu glas tare.
— Mai răsucește-i o dată 1 ordonă Lucian.
Automat, mașina căpătă un nou număr : H.B. 48-5-36.
Aveam senzația că urmăream un vis teribil de năstrușnic, al 

cărui erou era un inventator cu o fantezie uimitor de bogată.

(Urmare în numărul viitor)

- 70 -



ACTUALITATEA

cmm

Joi dimineața au început în Capitală lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei guvernamen
tale rotnâno-polonc de colaborare economică.

La lucrările sesiunii participă Oheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române in Comisia guverna
mentală de colaborare economică, și Zcnon No- 
wak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, președintele părții 
polone în această comisie.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri
U.R.S.S., M. A. Leseciko, conducătorul delegației 
sovietice care a luat parte la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei interguvernamentale de cola
borare economică româno-sovietică. desășura- 
tă la București între 3 și 7 iunie, a părăsit joi 
Capitala.

LA GALAȚI : Muzeu de artă plastică

contemporană

Am răsfoit caiete
le dr sugestii la cir
ca 100 de librării 
din Capitală și am 
găsit numeroase pro
puneri care se refe
reau în mod special 
la dorința cititorilor 
de a cunoaște cit 
mai din vreme ce le 
pregătesc 
pc anul 
special în 
literaturii 
si dc aventuri 
solicitat dc toate vir- 
stclc. Cum în majo
ritatea caietelor de 
sugestii consultate 
am întîlnit de nenu
mărate ori numele 
scriitorului Theodor 
Constantin C3re s-a 
făcut cunoscut publi
cului nostru cu o se
rie dc titluri din a- 
ccst gen, i-am solici
tat să nc 
la cîteva 
privind „frontul 
lucru" pe 1967.

scriitorii 
1967 și in 

domeniul 
fantastice 

gen

răspundă 
întrebări 

dc

bl-H. L. : Văd în 
bliotccă — presupun 
într-o așezare crono
logică — toate cărți
le dv. apărute în 
țară și în străinăta
te. Ce-ați putea să 
ne spuneți despre 
ele *

CINEMATOGRAFE

DOUA FILME PE ZI

VINERI 8 IUNIE

19.30

JANDARMUL LA NF.W VORK
— 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; 11^185 
14; 16,15; 18,30; 20,46).

JANDARMUL DIN 8AINT
TROI’EZ

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

CĂSĂTORIE ÎN 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).

SPARTACU8
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la ' Patria (orele 9 ; 
12.45 ; 16,30 ; 20,15).

VIATA la castel 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30), 
Festival (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 ; L5 , 17,15 ; 19,30 : 21,45).

DOCTOR PRĂTORIUS
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 Unlon (orele 15,30; 
18; 20,30).

MONTPARNASSF. 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-

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

RIO CONCHOS
— cinemascop —

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

DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelsior (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Modem (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 Grlvlța (orele 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,45).

EXCROCn LA M1NĂ8TIRE
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 14,45; 
17). ALO JAPONIA (orele 19; 
21).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Victoria (orele 
10,30; 13,30; 16.30). APE LIM
PEZI (orele 19,30; 21,45).

NU SlNT DEMN DE TINE 
rulează la Lira (orele 15,15). 
DACII (orele 17,30; 20).

JUANA GALLO
rulează la Unirea (orele 15,30).
COPIII LUI DON QUIJOTE 
(orele 18).

SUCCES CHARLIE
rulează la Munca (orele 15; 
17). 8PIONUL (orele 19; 21). 
NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Buzești (orele 15). 
8PIONUL (orele 17; 19).

MOMENTUL ADEVĂRULUI
rulează la Cotrocenj (orele 14; 
16,15). HAIDUCII (orele 18,30; 
20,45).

DILIGENȚA
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18). OMUL FĂRĂ PA
ȘAPORT (orele 20,15).

GALAȚI (de la corespondentul nostru).
La Galați, s-a deschis Muzeul regional de artă 

plastică românească contemporană.
Publicul gălfițean, turiștii și excursioniștii au 

astfel posibilitatea să admire lucrări de Petraș- 
cu. Paladi, Tonitza, Jiquidi, Steriade, Ressu, Țu- 
culcscu. Baba, Ciucurencu, Ghiață, Brăduț Co- 
valiu și alți reprezentanți ai picturii și graficii 
românești.

clnemasoop —
rulează la Dacia (orele 8,30— 
19.45 în continuare).

ANGELICA ȘI REGELE
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 15,30; 18; 20,45), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45). Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21).

IN NORD SPRE ALASKA
— cinemascop —
rulează la Tomls (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

predat Editurii 
litare — și în pre
zent se află sub ti
par — o povestire 
intitulată „Și a fost 
din nou dimineață“, 
povestire ce urmea
ză să apară în noua 
colecție intitulată 
„Columna". Este vor
ba dc un episod din 
timpul războiului 
antihitlerist ai cărui 
croi sint un soldat 
român fugit dintr-un 
lagăr, de prizonieri, 
și o tinâră fată cehă 
urmărită de o patru
lă germană. De ase
menea. am predat Ia 
data asta .............
Tineretului 
lum de nuvele inti
tulat 
pre 
gen“, 
acest 
cerca 
în genul

Lucrez in prezent 
la un roman con
tractat tot la Editu
ra Tineretului inti
tulat „Johnny Boam- 
bă“. Este o carto 
care se adresează a- 
dolesccntilor, eroii 
ci în bună parte 
fiind adolescenți. 
Dar nu numai des
pre ei este vorba în 
această carte ci și 
despre părinții lor, 
cu alte cuvinte este 
vorba despre viața 
de familie, despre 
relațiile dintre pă
rinți si copii la vîr
sta adolescenței, în 
general iar în spe
cial despre relațiile 
dintre părinți și 
copii în familiile 
dezorganizate. Ați 
ghicit probabil că 
voi aborda problema 
delicventei în rîndul 
minorilor. în roma
nul ..Johnny Boam- 
bă" am pus accentul 
nu pe nararea unor 
evenimente în desfă
șurarea lor orizonta
lă. ci în modul cum 
ele se reflectă în 
conștiința unui băiat 
dc 15 ani înzestrat 
de natură cu darul 
deosebit de a obser
va șt mai ales de a 
se observa.

Editurii 
un vo-

„Adevărul des- 
Luca Cristo- 
Nuvelele din 

volum vor în
să se înscrie 

fantastic.

Un nou tip de mobilă

corespondentul nostru).CLUJ (de la
La IPROFIL Dej a început fabricația unui nou 

produs - garnitura de mobilă Magnolia. Mobila 
de acest tip are o linie elegantă și este finisată 
în condiții tehnice superioare. Folosirea lacurilor 
policsterice îi asigură un luciu plăcut și o du
rabilitate estetică nelimitată. Pînă acum luciul 
garniturilor Magnolia nu a fost pătat nici de 
cea mai mică reclamație a beneficiarului.

Intrare la ghețarul de la Scărișoara — Munții Apuseni

Foto: AGERPRES

DINAMOVISTII SPERA Concursul (Urmare din

Pronosport îngrijit să ne
(Urmare din pag. I)

nr. 23afla
am

18.00 Drumuri și popasuri. 
Emisiune turistică. 18.30 Pen
tru copii : A.B.C... 19.00
Pentru tineretul școlar : Ba
lada românească (II).
Telejurnalul de seară. 19.50 
Buletinul meteorologic. 20.00 
Studioul muzica). Tinere spe
ranțe. 20.30 Săptămîna. 21.15 
Film artistic : „Săritură în în
tuneric“ 23.15 Telejurnalul de 
noapte.

Propunere de statuie
pentru autorii unor erori

pag. I) HAN, direclorul tehnic al C.C.H. 
Brăila probele tehnologice au 
fost amînate cu încă un trimes
tru. Și, probabil, în luna iunie 
le vom termina, astfel îneît, abia 
atunci să putem raporta punerea 
în funcțiune a fabricii de 
toane. Vinovat de aceste 
zieri este și forul tutelar, 
a contractat (și a admiși 
tractarea unor utilaje abia în tri
mestrul IV 1966 cînd, de fapt, 
se întrezărea imposibilitatea res
pectării termenului de intrare 
în funcțiune a noului obiectiv.

S-a pierdut timp prețios cu 
montarea unor utilaje provenite 
din import care, odată puse în 
funcțiune s-au dovedit a fi mon
tate greșit, fiind necesară... în
locuirea fundației acestora (este 
vorba de sortizori). Apoi, zile 
întregi, sistemul de acționare a 
mașinii de carton nu a funcțio
nat, iar din cauza reglajului ne
corespunzător dantura moriloi 
de măcinat este deteriorată.

La prelungirea nejustificată a 
termenului de dare în funcțiune 
a contribuit, într-o măsură consi
derabilă, deficiențele organizato
rice existente pe șantier. Lipsa 
forței de muncă de o structuri 
corespunzătoare lucrărilor d( 
executat, aprovizionarea defec
tuoasă cu materiale (ex : chesoa- 
nele de acoperiș) și abandonare« 
completă, luni de zile, a uno: 
puncte de lucru, sînt doar cîte 
va din elementele care caracte 
rizează întreaga activitate a con 
structorului (I.S.C.M.-Brăila).

— Proiectantul, ne spunei 
VASILE BACIU, economist li 
serviciul de investiții al combi 
natului, nu a realizat o concor 
danță deplină între planul d 
montaj al furnizorului și proiec 
tele de execuție (partea de con 
strucție). Aceasta a făcut ca p 
o distanță de 150 de m fundați 
să fie spartă și turnată din noi 
Consecința ? Grevarea nejustifi 
cată a prețului de cost cu pest 
100 000 lei.

în sfîrșit, din cauza unor stud 
geologice necorespunzătoare pr 
vind rezistența rocilor și compc 
ziția solului, a trebuit să se mc 
difice sistemul de fundare a hs 
lei fabricii de carton în tronsc 
nul III. La sesizarea constructc 
rului, delegatul I.P.C.F.S. a h< 
tărît continuarea lucrărilor d 
fundare (deși erau compromise 
ca apoi, să revină după cîtev 
săptămîni cînd, se turnase de; 
o cantitate apreciabilă de betoi

Tovarășul inginer PETRE RC 
TILEANU, șeful proiectului (di 
cadrul I.P.C.F.S. — București) i 
spunea, că din cauza „reluăi 
sondajelor geologice, lucrările a 
întîrziat doar... 12 zile“. Orgaw 
le de control ale Băncii de Ii 
vestiții — filiala Brăila — a 
constatat o întîrziere de cîtei 
luni. Ceea ce corespunde real 
tății.

Pentru eliminarea deficienței 
semnalate și grăbirea ritmul 
lucrărilor în toate fazele și 
toate punctele de lucru este n 
cesară o analiză mai temeinică 
actualei stări de fapt de pe șa 
tier și stabilirea unor măsuri co 
crete, care să conducă la înlăt 
rarea lipsurilor constatate. De 
semenea, se impune conlucrar 
fructuoasă a tuturor factorii 
interesați — proiectant, co 
structor, beneficiar — în veder 
urmăririi și asigurării condiții! 
optime pentru recuperarea înt 
zierilor de aproape trei luni.

, asigure din
timp utilajele din import cum ar 
fi pompele centrifuge pentru ga
zele lichefiate, care vor sosi pe 
șantier abia în trimestrul IV, su
papele de siguranță etc) a con
tribuit într-o măsură apreciabilă 
la îndeplinirea planului creșterii 
productivității muncii în luna 
mai în proporție de 111 la sută 
și depășirea cu 6,9 la sută a vo
lumului producției globale.

★
Din păcate, pe celălalt șantier, 

al Combinatului de celuloza și 
hîrtie din Brăila, lucrările sînt 
mult rămase în urmă față de 
termenul stabilit inițial.

Construirea fabricii de cartoa
ne — etapa a Il-a, a început 
încă din trimestrul III 1965. Ter
menul de livrare a utilajelor a 
fost stabilit la 31 decembrie 1966 
astfel îneît, probele tehnologice 
să înceapă la 1 ianuarie 1967 
iar punerea în funcțiune să fie 
realizată la sfîrșitul trimestrului 
I 1967. Utilajele au continuat să 
sosească pe șantier (conform 
„graficelor de livrări“) și în luna... 
martie 1967.

— Neexistînd o corelare între 
termenul de livrări ale utilajelor 
$i cel de punere în funcțiune a 
fabricii de cartoane — ne relata 
tovarășul GHEORGHE BOR-

TRAIAN IONESCU — antrenor :
Stătea într-o parte a porții și „di

rija“ o parte a orchestrei : apărarea. 
Printre picături am înfiripat dialogul. 
Din cealaltă parte a porții „adversa
rul"... Valentin Stănescu, era mai a- 
tent — pentru cîteva clipe doar — la 
ceea ce-mi spunea Tr. Ionescu, decît 
cum joacă „selecționabilii“ pe care-i 
pregătește.

TR. I. • Un final de campionat care 
s-a desfășurat cu întreruperi, din 
cauza meciurilor oficiale, scăzînd ast
fel ritmicitatea disputării etapelor. 
Soarta lui se hotărăște duminică. Cine 
cîștigă campionatul ? E greu de anfi- 
cipat ! Depinde de modul cum abor
dează jocul toate cele patru echipe 
angajate în cele două partide cheie. 
In mod normal Petrolul, jucînd aca
să, are șanse să obțină victoria.

— Rapidului nu-i acordați... partea 
leului ?

— Are deja o șansă cu care por
nește in luptă : cele două puncte a- 
vans și golaverajul mai bun. Noi spe
răm să cîștigăm la U.T.A. Dar nu e 
suficient dacă nu ne „sprijină" în a- 
ceastă tentativă și „Petrolul"...

...Meciul s-a isprăvit, jucătorilor li

se face un control medical. I-am ur
mat în cabine.

NELU NUNWEILLER :
— Luptă decisivă, ca niciodată. De- 

abia ultimul act va decide. Dar mal 
mult ca niciodată sperăm să cîștîgăm 
campionatul. Rapidul dă semne de o- 
boscală. Dacă joacă, insă, la Ploiești 
ca acum 3—4 etape, va cîștigă. Noi 
vom căuta să-i învingem și pc texti- 
liști. ca să ne asigurăm un golaveraj 
bun...

FRĂȚILĂ : — Un final dc campio
nat pe care Dinamo l-a făcut pasio
nant datorită urmăririi liderului. Noi 
nc-am pus în gînd, de cînd avea Ra
pidul 5 puncte avans, să nu mai pier
dem nici un meci. Ceea ce s-a și în- 
tîmplat. Acum vreo 2 ani, la fel, dacă 
vă mai amintiți. Așa am reușit să ne 
menținem în „plasa" rapidiștllor și 
evident să Ie dăm și lor emoții. Dacă 
Petrolul va reuși să-i învingă, evident, 
noi vom fi campioni. Ne dorim acest 
lucru cum e și normal. Ei. au șanse 
însă mai mari. Un meci nu! nc spulbe
ră toate speranțele : rapidîștll vor 
cîștigă titlul la care au rivnit atita. 
Un gol voi marca, în orice caz, în 
poartă la U.T.A. Cine știe, poate să 
însemne mult...

Sînt buni prieteni. Pentru a 
opinia apărătorului dinamovist, 
pus întrebarea :

— Ce ziceți, cine cîștigă campiona
tul ?

POPA : Ei au cele mai mari șanse 
(Popa îl bate zdravăn pe umăr pe 
Dan). Un meci nul... Apoi, către Dan, 
aparte : în orice caz voi să mergeți la 
cîștig maxim. După o vreme : De mult 
n-a mai fost un astfel de final... Ulti
mele etape au fost ale nervilor. Dacă 
Dumitriu nu se refăcea ?

DAN : Eram în aer...
POPA : Dumitriu e cum era Pîrcă- 

lab odată la noi. Arc un rol hotărîtor. 
duminică. Și dacă și Puiu (loncscu) va 
juca mal mult cu fața spre poarta lui 
Sfetcu n-aveți probleme...

La etapa din 11 iunie pro
nosticurile sînt acordate de 
maestrul emerit al sportului

car- 
întîr- 
care 
con-

L. :

pe

Polihroniade,

Th. C. : La sfîrși
tul anului trecut am

H. L. : La ce lu
crați în prezent ?

PÈ SCURT - PESCL'R'K

ION VOINESCU :

A VORBI
ELEGANT

lor.

Ce trebuie să
cîndo

își alege profesia

batjocorește este vrednic 
prețul social unanim 
buie să se mire că se 
dezaprobării generale.

Femeia, ființă liniștită, răbdă
toare. iubitoare de familie și de 
viața colectivă, are posibilități să 
exercite și o serie de profesiuni 
conforme felului ei de-a fi, între-

copiii
deveni ceva 

ar înlesni sarcina

n-au a- 
o vor 

vor afla 
situație, 
doar ca 
romane

Th. C. : Cei care 
le-au citit și-au for
mat o părere despre 
ele. bună sau rea, 
iar cei care 
vut prilejul 
face și se 
în aceeași 
Aș adăuga 
cinci dintre
au fost traduse peste 
hotare. Presupunînd 
că vă interesează să 
aflați care sînt aces
tea vi le enumăr : 
,.La miezul nopții 
va cădea o stea“, 
..Fiul lui Monte Cris- 

.Urmărirea abia 
„Căpitanul 
lungă" și 
în mov“

to",
■ începe".
i de cursă
„Doamna

! (aceasta din urmă în 
' curs de apariție).

intelectuale la 
Dacă părinții ar 
mai ezigenți, a. 
educativă o școlii. Școala nu mai 
are ce face cînd cuta vorbirii 
triviale a fost întipărită sau s-a 
adincit la copii încă din vîrsta 
cea mai fragedă

De altfel, cu darul lor de disi
mulare, copiii pot să-și impună 
un limbaj convenabil în interiorul 
școlii, iar cum trec de pragul școlii 
să se creadă iar pe maidan. în 
permanent concurs de trivialitate. 
Aceasta nu înseamnă că școala 
însăși n-are datoria să-i urmăreas
că pe elevi și dincolo de pragul 
ei. Mi-oduc aminte că în copilă
ria mea. profesorii și pedagogii 
notau și după ținuta noastră în 
afară de școală, că anumite spec
tacole ne erau interzise cînd nu 
eram însoțiți dc părinții noștri.

Nu fac elogiul bătrinesc al 
timpului trecut care avea multe 
păcate, dar noțiunea de educație 
era foarte strictă și asigurată prin 
exercițiul severității. Cine nu cu-

In cadrul manifestărilor sportive or
ganizate cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la înființarea clubului 
Steaua, pe stadionul Republicii a avut 
loc întîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre Steaua și echipa 
Austria Klagenfurt. La capătul unui 
foc dinamic, echipa militarilor și-a 
adjudecat victoria cu scorul de 5—1 
(2—0). Iată în imagine faza in care 
Constantin, driblînd pe portarul Kon- 
cilia, deschide seria celor cinci goluri.
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noaște vechiul proverb : „bătaia 
e ruptă din rai“ ? Aplicată la păr
țile moi, peste mină sau peste 
gură cînd ea era vinovată, această 
sancțiune dădea mai totdeauna 
roade. Nu o recomand ca pe un 
panaceu, dar sînt împrejurări cînd 
ca devine, ca anumite otrăvuri în 
farmacie, singurul leac eroic.

Firește și părintele și profeso
rul să nu uite că orice sanțiune 
nedreaptă se întipărește adine în 
sufletului celui care o suferă. Dar 
și reciproca e adevărată — că o 
pedeapsă, oricît de severă, dacă 
a fost meritată și dacă și-a dat 
roadele, devine o datorie de re
cunoștință.

Evident, gama mijloacelor e- 
ducative este foarte întinsă și nu 
bătaia este nota cea mai muzi
cală a formației sufletești indivi
duale Dacă- adulții însă, prin e- 
xemplul lor ar face din vorbire 
o preocupare nu numai de exac
titate dar și de selecție estetică 
:.i morală, desigur și tineretul ar 
sttnți un prilej de emulație.

La urma urmelor, tineretul va
lorează atît cît valorează înain
tașii lor imrdiați și ci pot privi 
unii la alții ca în oglinzi paralele. 
Eminescu vorbea undeva de uni
versul antic — „Lumea de zîn- 
dea in basme și vorbea în poe-

o Stadionul Dinamo 
din Capitală găzduiește 
duminică la ora 10,30 re
turul finalei „Cupei cam
pionilor europeni“ la 
rugbi între formația Di
namo București și echipa 
franceză Agen.

9 După trei runde în 
turneul internațional fe
minin de șah de la Piotr- 
kov conduce șahista po
loneză Helwig (Polonia) 
cu 2,5 puncte. O urmează 
cu cîte două puncte fie
care, șahistele române E- 
lisabeta

'. Noi trebuie să pregătim în 
societatea socialistă o lume care 
să vorbească in limbaj ales. Mi 
se pare că familia și școala tre
buie să dea prin cultivarea lim
bajului ales un sens plenar ace
lui „șapte ani de-acasă". Dar la 
fel de responsabil devine tinărul 
însuși — ajuns la vîrsta înțele
gerii, a discernămîntului. Cu atît 
mai mult, majoratul civil nu se 
împacă cu vulgaritățile de lim
baj înțelese ca „originalități", iar 
falsul spirit de frondă prin lipsa 
de manieră.

Un om, 
începînd

indiferent de vîrsta, 
cu omulețul de o 

șchioapă, implică o igienă corpo
rală și una spirituală. Cine le 

’ ' de dis- 
nu tre- 
expune

Margareta Teodorescu și 
Rodica Reicher.

e La Frankfurt 
Main s-a disputat în ca
drul semifinalelor „Cupei 
orașelor tîrguri“ la fotbal 
primul meci între echipe
le Eintracht Frankfurt și 
Dinamo Zagreb. Victoria 
a revenit fotbaliștilor 
vest-germani cu scorul 
de 3—0 (2—0).

® Echipa Internazionale 
Milano a suferit cea de-a 
treia înfrîngere în decurs 
de două săptămîni. pier- 
zînd cu 2—3 la Padova

în semifinalele „Cupei 
Italiei“. în cea de-a doua 
semifinală, A. C. Milan a 
întrecut cu scorul de 2—1 
pe campioana țării Ju
ventus Torino.

• Echipa maghiară Uj
pest Dozsa Budapesta s-a 
calificat pentru finala 
„Cupei Europei centrale" 
la fotbal. In cel de-al doi
lea meci 
disputat 
Dozsa a
de 2—1
Austria.

al semifinalei, 
la Viena, Ujpest 
învins cu scorul 
(0—0) pe

1. Petrolul — Rapid
2. Dinamo București — 

U.T.A.
3. Politehnica — Jiul
4. C.S.M.S. Iași — 

Steagul roșu
5. Dinamo Pitești — 

Univ. Cluj
6. Farul — Steaua
7. Progresul — 

Univ. Cralova
8. C.F.R. Pașcani — 

Metrom Brașov
9. Poiana Cîmpina — 

Oltul Rm. Vîlcea
10. Progresul Brăila — 

Dinamo Vie. Buc.
11. Gaz metan Mediaș — 

Crișul Oradea
12. Minerul Lupeni — 

Vagonul Arad
13. Minerul Baia Mare — 

C.F.R. Timișoara

cînd în calitate munca bărbatu
lui (soră medicală, moașe, labo
rantă, desenatoare etc.). In deo
sebi cariera didactică ti este mai 
pe măsură, ca și cea de medic. 
Stuctura sufletească o predesti
nează parcă pentru aceste profe
sii. Pentru că ea știe să se devo
teze muncii de educație și celei 
de îngrijire a sănătății, este un 
sensibil cunoscător al psihologiei 
copilului și chiar a adultului, știe 
să se facă ascultată prin felul 
de a explica, de a se face în
țeleasă, reușește să transmită mai 
bine cunoștințele, solicitînd inte
lectual și afectiv pe cei cărora li 
se adresează — ca dascăl sau ca 
medic.

Prejudecățile care o consideră 
mai puțin capabilă decît bărba
tul trebuie înlăturate, spun a- 
ceasta pentru că deși statul nos
tru acordă femeii toată cinstirea 
și-i creează toate condițiile ca să 
se afirme pe măsura capa
cității sale, mai sînt cîte unii în 
diverse locuri de muncă care o 
ignoră. Eu știu, că în institutele 
de cercetări numeroase femei fac 
lucrări științifice de valoare, dar, 
din prejudecată, ele nu se afir
mă întotdeauna. Mă gîndesc, bu
năoară că avem mii de femei- 
medici foarte bine notate și a- 
preciate, dar prea puține au fost 
distinse cu titlul de medic eme
rit. Nu sînt oare în cauză și pre
judecăți încă existente ?

Nu este însă mai puțin adevă
rat că nu în toate carierele fe-

meile pot da un randament egal 
cu cel al bărbaților. Unele pro
fesiuni, care reclamă forță fizică 
mare și rezistență superioară, sînt 
fără discuție, mai indicate băr
baților. Cităm între ele: medici
na ortopedică, neurochirurgia (u- 
neori operațiile pe sistemul ner
vos central durează 6—8 ore), 
chirurgia urinară. In unele ca
riere tehnice în care, de aseme
nea, se cere muncă fizică foarte 
obositoare, sextd bărbătesc este 
mai indicat. Și în viața sportivă 
unele sporturi care se practică cu 
eforturi fizice mari sînt nepo
trivite femeilor (boxul, footbalul, 
rughi); în schimb în sporturile 
care cer multă grație, femeile 
pot întrece bărbații (gimnastică, 
balet, patinaj).

Cînd o absolventă de liceu 
trebuie să-și aleagă o carieră, nu 
trebuie să uite nici că ea, ca vii
toare soție, mamă, va avea pe 
Ungă munca profesională și pre
ocupări speciale (răspund de gos
podăria casei, de îngrijirea și e- 
ducarea copiilor); va trebui deci 
să se orienteze spre profesiuni 
care nu cer deplasări mari. Sis
temul navetist, (cel în care omul 
locuiește intr-un oraș și are mun
ca profesională în altul) este 
impropriu pentru femei ; de alt
fel legile opresc asemenea acti
vități. Profesiunile în care sala
riatul se deplasează frecvent in 
alte localități sînt ma1 potrivite 
pentru bărbați (șef de șantier, 
arheolog, inginer de mine).



• Știri inserii 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

EVOLUȚIA CRIZEI
DIN ORIENTUL

MIJLOCIU
CAIRO 8 (Agerpres). într-un 

comunicat oficial al comanda
mentului suprem al forțelor egip
tene. transmite agenția M.E.N . 

arată că unități blindate 
ale inamicului au pătruns pe 
la spate în pozițiile 
El Arish. „Forțele 
aeriene le-au atacat cu 
provocîndu-le pierderi 
în oameni și materiale".

CATRO 8 (Agerpres). — 
tr-un nou comunicat al coman
dantului suprem al forțelor ar
mate ale R.A.U. în legătură cu 
situația din zona El-Arish. trans
mis de agenția FRANCE PRES
SE. se spune că „forțele blinda
te izraeliene care s-au apropiat 
de centrul El-Arish, au încercat 
să înainteze pe șoseaua de pe 
coasta nordică a peninsulei Si
nai. dar forțele aeriene ale
R. A U. au reușit să oprească îna
intarea lor și să le decimeze".

„Un număr de elemente blin
date ale armatei izraeliene se 
află încercuite între El-Arish și 
El-Sahel". adaugă comunicatul".

„în cursul desfășurării acestei 
bătălii, spune comunicatul, trei 
avioane americane purtind în
semnele forțelor aeriene ale
S. U.A. au fost văzute joi dimi
neața la orele 7,30 (ora locală) 
foarte precis, zburind pe deasu
pra Canalului de Suez, de la 
nord spre sud. Forțele noastre 
staționate de-a lungul canalului 
au putut să distingă : aceste a- 
vioane efectuau o misiune de 
recunoaștere pentru forțele blin
date izraeliene decimate de for
țele noastre pe șoseaua de pe 
coasta nordică a Sinaiului".

se

de la 
noastre 

rachete, 
leno&se

In-

dimineața arăta că „artileria si
riană r intrat în acțiune împo
triva raidurilor aeriene inamice 
și că avioanele forțelor armate 
siriene au intîmpinat aparatele 
izraeliene", anunță radio Cairo, 
reluat de agenția France Presse. 
Postul de radio Cairo precizează 
că. potrivit comunicatelor publi
cate mai tîrziu la Damasc, „cinci 
a\-ioane inamice au fost dobo- 
rite". Făcînd bilanțul operațiu
nilor. recente, comunicatul afir
mă că „un anumit număr de 
soldați inamici au fost făcu ți pri
zonieri în timpul luptelor care 
s-au desfășurat pe frontul sirian". 
Comunicatul adaugă că „au fost 
observate joi dimineața depla
sări ale forțelor blindate inami
ce în sectorul de nord al fron
tului în regiunea El Azulia" și 
că „aceste forțe erau compuse 
din 50 care de luptă, precum și 
din unități de artilerie și infan
terie". Comunicatul arată în în
cheiere că „tunurile de campa
nie sprijinite de alte unități si
riene au bombardat violent con
centrațiile de trupe inamice, pro- 
vocîndu-le pierderi grele.

Cortina a căzut peste Afacerea Ben 
Barka. Tăcerea va învălui voluminoasele 
dosare în care pe mii de pagini dactilo
grafiate sînt înregistrate mărturii, acuzații 
și pledoarii. Enigma nu n fost dezlegată. 
Răpirea liderului marocan săvirșită in ini
ma Parisului, într-o dimineață de toamnă 
tîrzie, râmine un mister încredințat isto
rici. Scntințn pronunțată de Curtea cu juri 
a Senei trimite în temnița doar pe doi din 
cei șapte inculpați prezenți in boxa. Lopcz. 
funcționar la aeroportul Orly și polițistul 
Souchon vor petrece cîțiva nni în închi
soare. în schimb, vedeta numărul 1 a pro
cesului — colonelul Dlimi, fostul condu
cător nl siguranței marocane — a obținut 
achitarea. Clemență dictata do considerente, 
deocamdată, obscure ? Șocul produs de 
sentința va alimenta pasiuni politico și 
timpul presupunerilor esto larg deschis. 
Oricum, achitarea lui Dlimi — se moti
vează la Taris — provine din faptul că 
ncuznțiilo la adresa lui nu s-au putut spri
jini de probe materiale. Verdictul, în com
pensație, a vădit severitate fa|ă do per
soane judecate în lipsa. Generalul Oufkir. 
ministrul do interne al Marocului, a fost 
condamnat In închisoare pe viață. O con- 
damnaro simbolică...

„Enigma rămîne“ — scria COMBAT. 
Mai trăiește Ben Barka ? în cazul unui 
răspuns negativ lipsesc dovezilo asasinatu
lui. Ce s-a întîmplat cu cadavrul dispăru
tul ?

29 octombrie 1965. Un sfori dc oră 
după 12. Ben Barka, însoțit do un student 
marocan, so îndrepta către o cafenea din 
centrul Parisului. Avea o întilniro cu trei 
francezi caro luaseră inițiativa realizării 
unui film nsupra multiplelor aspecte ale 
decolonizării. Ben Barka urma să fio con
silierul celor trei : cineastul Franju, zia
ristul Bemier și editorul Figon. Dar, înainte

de a ajunge la locul fntilnlril Bon Barka 
este oprit de doi oameni caro ișl prezintă 
legitimațiile <lc polițiști. Fruntașul maro
can esto atras într-o limuzină neagră par
cată in apropiere. Limuzina pornește do 
îndată. încotro ? Spre poliție ? Nu.

Ben Barka a fost transportat în vila 
unui om certat cu legea : Boucheseiche. 
Acest client nl justiției tocmai efectuase o 
călătorie în Maroc. La Rabat so pretinde

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat pu
blicității la Tel Aviv, arată că pe 
frontul din Sinai forțele arma
te izraeliene acționează împo
triva punctelor de rezistență 
egiptene fără a da însă preci
zări asupra desfășurării luptelor. 
Din capitala izraeliană se con
firma joi dimineața că pe fron
tul iordanian au încetat opera
țiunile militare „cu excepția unor 
nici incidente inevitabile", scrie 
»genția FRANCE PRESSE. Tot 
lin Tel Aviv se anunță că for
țele egiptene au lansat un atac 
ie care blindate împotriva uni
aților izraeliene din regiunile 
3ir Kafkafa și Mitla, în sudul Si- 
îai-ului. Acest atac a fost spn- 
init de aviația egipteană.

Pe de altă parte în comunicat 
e desmint oficial informațiile 
lotrivit cărora trupele siriene ar 
i pătruns în Galileea și avan- 
ează spre Nazaret

CAIRO 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo 
miercuri noaptea 
lupte între forțe 
țe izraeliene pe 
linie de apărare 
litare ale R.A.U.
comunicat militar al R.A.U. a a- 
nunțat că două avioane militare 
izraeliene au fost 
rindul său, postul 
mase a comunicat 
riene au pătruns 
izraelian 16 km.

Cotidianul „AL
Cairo arată că pe frontul din Si
nai se află 9 divizii de blindate 
și infanterie ale Izraelului, care 
grupează 180 000 de oameni. Zia
rul adaugă că „ anumite poziții 
ale primei linii sînt încă deținute 
de unitățile egiptene care hăr- 
țuiesc trupele izraeliene în acțiu
nile acestora împotriva forțelor 
R.A.U., regrupate pe cea de-a 
doua linie". „AL AHRAM" men
ționează, de asemenea, că forțele 
izraeliene au atacat ieri rafinăriile 
de petrol de la Suez fără să vor
bească însă de pierderi. Potrivit 
ziarului citat, numărul avioanelor 
izraeliene scoase din luptă de la 
începutul ostilităților militare se 
ridică în prezent la 300.

Agenția Reuter anunță că uni
tatea militară egipteană care a- 
păra Gaza a capitulat necondi
ționat miercuri după luptele 
care au avut loc în acest oraș al 
R.A.U.

a anunțat 
că au avut loc 
egiptene și for- 
cea de-a doua 
a unităților mi- 

din Sinai. Un

doborîte. La 
de radio Da
că trupele si- 
pe teritoriul

AHRAM" din

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Tans Tabor (Danemarca) pre- 
edintele Consiliului de Securi- 
ate al O.N.U. a fost informat în 
nod oficial că. începînd de 
niercuri orele 20 G.M.T. au în- 
etat efectiv ostilitățile între 
rupele izraeliene și iordaniene, 
nunță agenția France Presse.

CAIRO 8 (Agerpres). — Un 
omunicat militar difuzat joi

CAIRO. 8 (Agerpres). 
viația izraeliană a efectuat 
dimineața un raid în împrejuri
mile Cairo-ului. Cu acest prilej 
au fost doborîte șase aparate 
izraeliene“, se spune într-un co
municat dat publicității de co
mandamentul superior al forțelor 
armate ale R. A. U., difuzat de 
postul de radio Cairo. Un raid 
asemănător a avut loc și în re
giunea Canalului de Suez. Avia
ția izraeliană a pierdut cu acest 
prilej încă trei avioane.

de asediu 
în Bolivia

Guvernul Boliviei a 
hotărit instituirea stării 
de asediu pentru o pe
rioadă nelimitată. Au 
fost suspendate toate 
garanțiile constituțio
nale.

Guvernul a motivat acea
stă măsură prin intensificarea 
mișcării de partizani în în
treaga țară. Ministrul bolivian 
al afacerilor interne, Antonio 
Arguedas, a anunțat că au 
fost operate numeroase ares
tări. Printre arestați se află 
și Guillermo Jauregui, fost li
der al Mișcării naționale 
revoluționare, partid acuzat de 
a fi instigat pe muncitori și 
studenți la acțiuni antiguver
namentale.

Jntr-o cuvântare radiotelevi
zată, președintele bolivian. Re
ne Barrientos, a acuzat pe 
‘ostul președinte Victor Paz 
Estensoro, aflat în exil în Pe- 
ru, de a fi acordat ajutor 
rnișcării de partizani. El a 
rpus să vor fi luate măsuri 
severe împotriva acelora care, 
chipurile, au obligat guvernul 
tă procedeze la declararea 
dării de asediu.

In ultimul timp, în întrea
ga țară se desfășoară ample 
icțiunt revendicative și de
monstrații ale studenților în 
■prijinul satisfacerii unor re
vendicări privind libertățile 
lemocratice și sporirea fon- 
lurilor destinate învățămîntu- 
'ui superior.

meniul supozițiilor. DcclarațUlo fragmen
tare nu permit să se depisteze o urmă pre
cisă. Acuzații so încurcă în afirmații, re
tractează cele spuse, apar și dispar mar
tori. iar cercetările nu izbutesc să înainte
ze in acest labirint al necunoscutelor. Se 
știe, totuși, că generalul Outkir s-a găsit 
la Paris in zilele care au urmat răpirii lui 
Bon Barka și că voiajul ministrului maro
can n-a înseninat un turism... întîmplător. 
Există, pe de altă parte, puține date caro 
să desemneze mobilul 
într-un moment în care părea i 
tureze o apropiere între liderul 
și autoritățile din țara sa.

Adevărul nu poate fi adus la lumină. 
Martori prețioși au tăcut pentru totdeauna. 
Editorul Georgcs Figon a dispărut în con
diții suspecte. S-a vorbit do o sinucidere 
dar, s-ar părea, că s-a comis un asasinat 
Momentul : Figon începuse sa devină lim
but. Un ziarist francez plecat în Maroc să 
siringă date privind afacerea Ben 
Barka a dispărut ți abia după mai multe 
săplămini corpul său neînsuflețit a fost 
descoperit. Să adăugăm la aceasta contri
buția neagră a destinului : decesele în sc
rie ale nvocaților familiei Ben Barka.

Verdictul a stimit nemulțumiri la Paris. 
LE FIGARO afirma că decizia tribunalu
lui „nu a adus vreo lumină sau vreo sa
tisfacție opiniei publice“ Desigur, se no
tează, achitarea lui Dlimi va îmbunătăți 
relațiile Parisului cu Rabatul.

Bătălia judiciară care s-a consumat de-a 
lungul multor luni n-a reușit decît să ducă 
în temniță pe niște acuzați dc mina a doua 
cxccutanți ai unui scenariu pregătit minu
țios. Semnele dc întrebare continuă să 
planeze asupra acestei afaceri al cărei e- 
pilog nu va fi scris, poate, niciodată.

unui debit de bău- 
stabilit că o zi mai 
mai afla în vila lui 
aceea a dispărut...

răpirii, petrecută 
narea să ne con- 

I marocan

EUGENIU OBREA

Șansele

lui Wilson

la Paris

JAPONIA. — Compania Ishikavvajima — Harima va construi 
in următoarele luni un petrolier care va depăși cele mai 
mari exemplare existente în prezent. El va avea un depla
sament de 276 000 dwt și o lungime de 346 m. în fotografie: 

macheta petrolierului

@ CEI TREI navigatori aus
tralieni Andrew Wall, Desmond 
Kearns și Robert Nance, ambar- 
cați pe iahtul „Carronadc“ au 
părăsit miercuri portul Buenos 
Aires (Argentina) pentru a-și 
continua călătoria în jurul lu
mii. Ei au luat startul la 21 
martie 1965 din portul Sydney 
(Australia) și au parcurs pînă în 
prezent 18 000 kilometri. Teme
rarii navigatori se vor opri în a 
doua etapă a călătoriei lor la 
Montevideo, Rio de Janeiro, Re
cife, Antigua, Miaml și 
mouth (Anglia).

O AGENȚIA France Presse, 
citind surse oficiale ale guver
nului vest-german. relatează că 
în anul 1966 Republica Federală 
a Germaniei s-a plasat din nou 
pe locul doi după S.U.A. în ceea 
ce privește volumul comerțului 
exterior. Locul trei revine An
gliei.

Unui număr de 12 parteneri 
principali al comerțului Repu
blicii Federale a Germaniei îi 
revine 70 la sută din totalul 
schimburilor comerciale care, 
în expresie valorică, se cifrează 
la 108 miliarde mărci vest-ger- 
mane.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Li
banul a hotărît să-și recheme am
basadorii din Statele Unite și 
Marea Britanie, anunță agenția 
FRANCE PRESSE. Ambasadorii 
celor două țări au fost și ei in
vitați, joi, să părăsească Beirutul.

OTTAWA 8 (Agerpres). — 
Guvernul canadian consideră că 
ar fi de dorit ca un reprezentant 
al președintelui Consiliului de 
Securitate și al secretarului ge
neral al O.N.U. să fie trimis în 
Orientul Mijlociu pentru a ajuta 
la pregătirea aranjamentelor în 
vederea aplicării rezoluțiilor Con
siliului de Securitate cu privire 
la încetarea focului, a declarat 
ministrul de externe canadian, 
Paul Martin.

• ȘAHINȘAHUL Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah s-au 
reîntors la Teheran, venind din 
Paris, după ce au anulat vizita 
oficială pe care urmau să o 
facă în continuare în Statele 
Unite și Canada.

• CURTEA SUPREMA a Bra
ziliei a hotărît miercuri seara 
extrădarea criminalului de 
război nazist Franz Paul Stangl 
autorităților judiciare ale Repu
blicii Federale a Germaniei. 
După arestarea călăului de la 
Treblinka de către poliția bra
ziliană, atît R.F.G. cît și Austria 
au adresat Braziliei cereri 
extrădare. Cei 13 membri 
Curții supreme braziliene 
votat în unanimitate hotărîrea 
de extrădare în R.F.G.

că Boucheseicho traversase Meditcrann 
pentru a cunoaște formalității0 necesare în 
vederea... deschiderii 
turi. Anchetatorii au 
tîrziu Ben Barka 6e 
Boucheseiche. După
Viu sau mort ? Răspunsul nu a putut fi 
obținut în mod cert.

Cu acest moment afacerea intră în do-

CUBA. — Construcții noi 
la Havana

VARȘOVIA 
sfîrșit lucrările comisiei mixte 
de colaborare economică și co
mercială dintre R. P. Polonă șl 
Italia. Au fost discutate proble
me ale colaborării comerciale 
dintre cele două țări în anul în 
curs. După cum menționează a- 
genția P.A.P., în 1966 volumul 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țâri a crescut cu peste 
20 la sută în comparație cu anul 
1965, iar în cursul actualelor lu
crări ale comisiei s-a constatat 
că există posibilități pentru dez
voltarea pe viitor a comerțului 
polono-italian.

Secretarul general al Sindica
tului muncitorilor din transpor
turi și al muncitorilor necalificați 
din Anglia, Frank Cousins, a fă
cut o declarație în care a aver
tizat asupra urmărilor grave 
pentru oamenii muncii britanici 
a eventualei aderări a țării 
Piața comună.

Cousins subliniază că Marea 
Britanie ar pierde dreptul de a 
achiziționa alimente șl materii 
prime pe piețele tradiționale de 
care ea se folosește de peste 
100 de ani și ar fi nevoită să le 
importe din „cele șase". Ca ur
mare a acestei situații, prețurile 
la alimente s-ar majora cu 14 la 
sută și ar determina totodată o 
creștere simțitoare a costului 
vieții.

Taxi-ul aerului
Alături de nenu

mărate alte machete 
prezentate la Salonul 
de aeronautică și 
cosmonautică de la 
Bourget se găsește și 
ana a avionului-taxi, 
destinat zborului pe 
distanțe scurte, între 
100 și 400 kilometri.

Acest tip de aparat 
denumit „Aladin", 
va putea decola și a- 
teriza pe o pistă mai 
redusă chiar de 100 
de metri, pe mici a- 
erodromuri situate 
in interiorul localită
ților. După opinia 
proiectanților, parti
cularitatea acestui a- 
vion constă în dispo
zitivul său de sus
pendare in aer, pre
cum și in sistemul de 
propulsie cu geome
trie variabilă 
grat în aripi.

Reactorul cu

inte-

care

va fi înzestrat apa
ratul, va sufla aerul 
:ald de-a lungul ari
pilor prin numeroa
se orificii sub forma 
unor jaluzele. Varia
ția presiunii curen
tului puternic de aer 
injectat prin orificii, 
va permite fixarea 
după dorință a vite
zei și altitudinii taxi
ului aerian. Dispozi
tivul de „distribui
re“ a gazelor este 
montat intr-o aseme
nea poziție incit pi
lotul poate să regle
ze nu numai menți
nerea într-un punct 
fix a aparatului, de
asupra solului, dar 
să și îndrepte fluxul 
reactorului în spate, 
în scopul sporirii vi
tezei de zbor. Inte
resul față de acest 
tip de avion se dato
rează nu numai po-

„Radio-pirații“ operează

Ziarul parizian „LE 
FIGARO" a publicat un 
articol consacrat vizitei 
pe care urmează s-o în
treprindă la 19 iunie 
în Franța premierul 
britanic Harold Wilson.

Stațiile de „radio- 
pirat", instalate de-a 
lungul coastelor An
gliei, continuă să 
funcționeze, în ciuda 
ofensivei lansate de 
guvernul britanic în 
vederea suprimării 
lor. Pentru a nu fi ne
voite să-și restrîngă 
activitatea, după ce 
va fi adoptată în iulie 
legea ce prevede apli
carea unor sancțiuni 
împotriva cetățenilor

britanici implicați în 
organizarea emisiuni
lor radiofonice, postu
rile clandestine sînt 
în căutarea unor noi 
surse de aproviziona
re și venituri. Potri
vit relatărilor ziarului 
„Times", trei stații 
britanice „radio - pi
rat“ („Radio Caroli- 
ne", „Radio 227“ și 
„Radio 355“), și-au 
deschis oficii în Olan
da, oferindu-și servi-

ciile de difuzare a a- 
nunțurilor publicitare 
unor firme comerciale 
olandeze. După intra
rea în vigoare, în 
Anglia a legii amin
tite, firmele olan
deze vor continua să 
furnizeze reclame și 
muzică celor trei pos
turi britanice „radio- 
pirat" fără să încalce 
în felul acesta legisla
ția existentă

Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. și-a încheiat 
miercuri cea de-a 42-a sesiu
ne cu adoptarea unor rezolu
ții menite să permită o mai 
puternică afirmare a dreptu
rilor esențiale ale omului.

Una din principalele pro
puneri ce urmează să fie 
prezentate Adunării Generale 
a O.N.U. prevede înființarea 
unui Oficiu al înaltului Co
misar al O.N.U. pentru drep
turile omului. Consiliul a mai 
aprobat un document, con- 
damnînd guvernul sud-afri- 
can și regimul rasist din Rho
desia, precum și practicile 
nefaste ale rasismului.

R. D. G. — La fabrica de 
transformatoare din Drcsda

In articol se spune: „Obser
vatorii britanici consideră drept 
încurajatoare știrile apărute in 
legătură cu tratativele pe care 
le va avea Harold Wilson cu 
președintele de Gaulle în timpul 
vizitei acestuia la Paris. Această 
întilnire „la nivel înalt“ va a- 
vea loc la puțin timp după șe
dința Consiliului Ministerial al 
Pieței comune care se va desfă
șura la Bruxelles între 14 și 16 
iunie, sesiune care va examina 
și cererea Angliei de aderare.

Este demn de amintit că după 
turneul său în capitalele „celor 
șase“ Wilson a declarat în Ca
mera Comunelor că dacă se va 
dovedi necesar vor fi reluate cu 
un guvern sau altul convorbirile 
pentru a examina mai profund 
problemele care au fost formu
late doar la modul general și a- 
supra cărora nu a existat pre
tenția unei rezolvări imediate.

între timp, Ministerul britanic 
al afacerilor externe a căutat să 
ocolească ideea unor noi trata
tive directe între Franța și 'An
glia, temîndu-se că ceilalți cinci 
membri ai Pieței comune le-ar 
putea răstălmăci ca o pregătire 
pentru o tranzacție de pe urma 
căreia ei ar avea de suferit.

Din. presa străină

sibilității de decola
re și aterizare scur
tă. Așezarea și capa
citatea orificiilor de 
gaze ale avionului 
„Aladin" — compa
rativ cu alte apara
te cu reacție reduce 
considerabil zgomo
tul produs de reac
tor, zgomot care în
greuiază după cum 
se știe plasarea ae
roporturilor moderne 
în incinta orașelor. 
„Taxiul aerian", con
ceput de societatea 
franceză Bertin (care 
a mai lansat o serie 
de proiecte aeronau
tice de genul aerotre- 
nului, teraplanului și 
aeroglisorului) va fi 
de 8 metri lungime 
și va avea o lungime 
totală a aripilor de 
5,30 metri.

I. T.
VIETNAMUL DE SUD. — Luptători ai forțelor patriotice îndreptîndu-se spre 

strategic pentru o nouă acțiune
un punct

vose
Ziarul „DEUTSCHE VOLKSZEITUNG“ a publicat un artico 

consacrat emigrărilor din Portugalia și anume acelora care se fac 
clandestin. Portughezii părăsesc țara lor cu riscul vieții, pentru a 
găsi într-o țară din Europa posibilitatea de a lucra și de a cîșliga 
o bucată de pîine. Pentru a putea să-și atingă acest scop, în multe 
cazuri cmigranții se adresează lumii interlope. Bande organizate 
de gangsteri au făcut din situația disperată la care ajung unii 
muncitori portughezi un bussines deosebit de rentabil. Pentru fie
care persoană pe care reușesc să o treacă pcsle graniță acești afa
ceriști percep o taxă care variază între 90 și 250 dolari.

In felul acesta, după cum arată ziarul, frontiera Spaniei a fost 
trecută de aproximativ 150 000 de portughezi. Printre ei se numără 
muncitori, meseriași, argați. Ei sînt gata să dea ultimul ban pen
tru a ajunge fie în Franța, Belgia sau într-o altă țară europeană 
undo ar putea să găsească de lucru. Poliția din Portugalia, Spania 
și din alte țări organizează o adevărată vînătoare împotriva aces
tor emigranți.

Acești emigranți se adună în grupuri de cîte 5—10 oameni pen
tru a încerca să treacă stîncile abrupte ale Pirineilor. Recent, nu 
departe de frontiera spaniolă, au fost găsite cadavrele a cinci 
portughezi care au murit în timp ce încercau să treacă munții.

Lunga și primejdioasa călătorie începe în portbagajul automo
bilelor. Ascunși în această adevărată cușcă, emigranții trec fron
tiera portughezo-spaniolâ. Trecerea peste Pirinei necesită de obi
cei trei nopți. Fugarii sînt duși peste cimpii și păduri, uneori prin 
micile sale situate în această regiune. Fiecare grup este însoțit de 
doi „exporti“, unul deschide coloana, iar celălalt merge ultimul 
pentru a avea grijă să nu fugă cineva.
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