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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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TIMPULUI

NOUĂ SCHEMĂ PUȘCARE

DE
ȘI 

IN-

stui balast. Pc graficul ultimelor luni, 
săgeata indică o tendință de scădere : 
12 096 ore în aprilie, 9 744 ore în mai.

Am întîlnit în uzină muncitori care 
ajunși la anii bătrîneții n-au lipsit și

ALBEȘTI 
" AU

LUCRĂ-
MONTAJ

Pitești (do Ia coi^ 
pondentul nostru)

La microhidrocen-

CU CRONOMETRUL

tineretulu
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

In cei trei ani de cind lu
crează la secția cazangerie 
a Uzinelor „Grivița Roșie“ 
tînărul sudor Petre Șcrbu 
$i-a însușit temeinic mese
ria. Este acum unul dintre 
cei mai buni sudori din sec
ție. între timp a urmat și 
școala medie serală absol
vind anul acesta clasa a X-a 
numai cu note de 8. 9 și 10. 
..După ce-mi voi lua baca
laureatul voi încerca la Po
litehnică" — a declarat 
Cine știe ? Poate peste 
an, doi îl vom întilni 

băncile facultății.
Foto : O. PLECAN

el. 
un 

și pe

Minerii exploatării 
Cavnic din bazinul 
Maramureșului, deți
nători ai steagului 
roșu de unitate frun
tașă pe ramură, au 
experimentat cu bu
ne rezultate o nouă 
schemă 
a găurilor 
Potrivit 
formarea 
nu se mai 
zontal sau

înclinat, ci 
în plafonul 

lucru.

ANUL XXIII 
SERIA II,
NR. 5618

6 PAGINI
25 BANI

MARȚI
13 IUNIE

1967

PE ARGEȘ IN JOS
LA MICROHIDRO- 
CENTRALELE 
LA
O IEȘTI 
CEPUT
RILE DE

tralele de la Albești 
și Oiești au început 
lucrările de montaj 
Ia turbine, compre- 
soare și pompe de 
apă. Fiecare dintre 
aceste microhidrocen- 
trale construite în 
aval de barajul Vi- 
draru va avea o pu

tere instalată de 15 
MW. De asemenea, a 
început turnarea con
ductelor forțate folo- 
sindu-se pentru prima 
data în țară, metoda 
betonului subțire, re- 
alizîndu-se astfel o 
mare rezistență a 
conductei.

PE URMA

de pușcare 
de mină, 
acesteia, 
găurilor 

face ori- 
în plan

ușor 
direct 
frontului de 
Procedînd astfel, mi
nerii au reușit să 
amplifice efectul 
undei de șoc a ex
ploziei asupra zăcă- 
mîntului și să dislo
ce, cu aceeași canti
tate de exploziv, de 
peste două ori 
mult minereu 
înainte.

Un minut: timpul necesar unui 
reactor supersonic pentru a străbâte 
distanța București-Ploiești ; răgaz su
ficient pentru ca producția întregii 
omeniri să satisfacă nevoile a mili
oane de oameni. „Timpul nu iartă !" 
O idee veche — are în era revoluției 
tehnice, semnificații noi. Prezența 
ei o simțim zilnic, și cu cît victoriile 
„contra cronometrului“ sînt mai mari 
cu atît exigența fiecăruia de a va
lorifica timpul crește.

Am încercat să urmărim cum se 
realizează acest lucru într-o mare 
uzină bucureșteană al cărei nume 
este legat de multe succese de sea
mă ale industriei românești — „23 
August“. Cu multe luni înainte s-a 
analizat Ia fiecare loc de muncă mo
dul cum este utilizat timpul. La ca
pătul acestui studiu s-a constatat că 
în 1966 și primul trimestru al ace
stui an s-au pierdut circa 1,7 mili
oane ore. Iată pe scurt cîteva cauze:

• în timp ce graficele indică 
îndeplinirea și depășirea indi
catorilor de plan, radiografia tim
pului relevă noi posibilități de ri
dicare a eficienței întregii activi
tăți economice a Uzinelor „23 Au
gust“ din București.

138 000 ore absențe nemotivate,

n-au întîrziat niciodată. Pentru respectul 
pe care-1 au față de muncă, veteranii 
secției aparataj, Stan Safta și Ion Borșa, 
ca și tinerii Andrei Schmidt, Florin Să- 
pălcan, Eugen Costea se bucură de

RAPID
campioană 
republicană 

la fotbal

Duminică s-a înche
iat campionatul de fot
bal al primei catego
rii. Mai mult ca ori- 
cînd, anul acesta, fot
balul a provocat dis
cuții și comentarii a- 
prinse, a adus iubito
rilor săi numeroase 
decepții.

Ziarul nostru orga
nizează, în paginile 
sale, o amplă dezba
tere intitulată :

busturi

de marmură

de FÄNUS NEAGU

® Dinamo-U. TA
meci comentat

de DAN DEȘLIU

în Ciulești...

FOTBALUL-

RDUT
„.Cupa marii bucurii

la care sînt invitați 
să-și spună cuvîntul 
specialiști, tehnicieni, 
fotbaliști și toți cei 
care îndrăgesc sportul 
cu balonul rotund, să 
exprime, în toate pro
blemele pe care le ri
dică acest domeniu de 
activitate, în modul 
cel mai sincer, punc
tele de vedere și opi
niile lor, să propună 
soluțiile pe care le 
consideră eficace pen
tru ridicarea calității 
fotbalului nostru.

Prof- dr.
St. M- Stoenescu

ne

Ia

URMEAZA 40

DE ANI
Zilele trecute, presa a publicai 

declarația unui geolog american, 
prof. Maynard MiUer. de la U-
niversitatea din Michigan potri
vit căreia „în viitorii 30—40 de 
ani, verile și iernile pe cea mai 
mare parte a globului vor fi mai 
ploioase și mai reci“. Această mo
dificare a climei t a fi provocată 
dc reducerea activității solare 
prevăzută pentru următorul sfert 
de veac.

Declarația savantului omeri- 
can nu a rămas iară ecou. In 
mintile multora s-a născut între
barea justificată : ce se va pe
trece de fapt, cu clima terestră 
in următoarele decenii ?

multă prețuire din partea colectivului. 
Alături de vîrstnici, sute de tineri din 
uzină, printre care Mihai Alexandru, 
Radu Matei — uzinaj ușor, Ivan Doncu 
și Petre Aurel — mecanică sînt puțin 
dispuși să-ți vorbească despre ei ; pro
blema care-i frămîntă este : „ce facem 
cu cei care nu merg în același ritm ?“. 
I-am cunoscut și noi.

...E aproape de miezul nopții. Obo
sit de munca zilei, adjunctul secției 
mecanice, tovarășul Vasile Ungureanu, 
critică cu asprime atitudinea tînărului 
strungar Gheorghe Afganti. O zi a lip
sit nemotivat. într-alta și-a părăsit ma
șina înainte de sfîrșitul schimbului. Re
zultatul : a prejudiciat secția și propriul 
său buget (la finele primei decade a 
lui iunie cîștigase... 100 lei). Descifrez 
în discuție un element deosebit de im
portant : grija față de om.

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Tfffl OAMENII
MATURI AII FOST

A

MAI Ml COPII
(dar puțini dintre ei își reamintesc)

de peste 9 000 000 lei.

răspunde

i

Eforturile întregului colectiv, conju
gate cu măsurile stabilite de conduce
rea uzinei converg spre lichidarea ace-

mai 
decît

1—10 iulie — concursul 
înainte cu 15 zile încep 

la

echivalînd cu o producție în valoare

©I

I

(Continuare in pag. a Tl-a)

întrebarea

PLOI?
Problema nu e deloc simplă, 

nc-a avertizat prof. dr. Șt. M. 
Stoenescu, șeful secției de clima- 
tologie a Institutului Meteorolo
gic, căruia i-am solicitat explica
ții în legătură cu declarația a- 
mintilă.

înainte de a intra în amănun
te, aș vrea să remarc faptul că 
după părerea mea previziunea 
prof. Miller nu trebuie generali
zată și absolutizată. De aceea, 
nu avem elemente temeinice spre 
a ne aștepta în următorii 30— 
40 de ani. la o înrăutățire gene
rală și persistentă a vremii, pe 
cea mai mare parte a globului. 
Și iată de ce:

(Continuare în pag. a V-a) I

(EXUPÊRY)

CITIȚI
I N P A G

Ce trebuie 
să știe 

candidagli 
la studenție

•
înscrierile • media de 
bacalaureat — echivalentă 
cu o probă de examen • 
media minimă de admitere 
— 6,00 » numărul locurilor 
pentru liecare facultate 
secție poate fi cunoscut 
dată cu data înscrierii 
facultate.

„.Trebuie să mărturisesc : o firească emoție mă cuprinde, 
acum cînd încep un lung drum dc poștaș. Toată lumea știe 
că, printre cititorii unui ziar, se află nu numai cei care par
curg paginile sale — ci, de asemenea, și aceia care-i scriu.

Un plic pus la poștă pc adresa ziarului preferat înseamnă 
mai multe lucruri : el demonstrează in primul rînd încrede
rea pe care au dobîndit-o cci care iscălesc în josul rîndurilor 
tipărite, prin comentarea exactă, prin informarea promptă, 
prin înțelegerea faptelor zilei — care sînt toate fapte de via
ță, aparțin evenimentelor vieții noastre cotidiene...

Și, în același timp, pentru redacție, plicul înseamnă legă
tura vie — „medicina ziaristică“ îl numește „pulsul" — luat 
cititorului, acestui cititor de astăzi, deosebit de cel de ieri 
prin marile realizări care îi stau amplu la îndemînă, diferit 
încă de cel de miine prin limitele sale personale, prin lipsuri

Cunoașterea lumii înconjură
toare, la vîrsta preșcolară, ridi
că, în medie, într-o singură zi, 
427 întrebări — demonstrație 
făcuta de un reputat psiholog. 
Așadar, imensa curiozitate de a 
cunoaște lumea, acel „de ce“ 
diurn, ochii mirați și naivi ai 
primei vîrste, obligă la răbdare 
și tact, cer atenție și respect.

Căminele de zi. grădinițele 
creează alături de părinți, posta
mentul acelor „șapte ani de aca
să“ de pe care se va înălța, sau 
nu, personalitatea. Le vizităm 
(1a Baia Mare).

Este treaz spiritul 
edilitar ?

Copilăria, la noi, se bucură de 
atenție nesperată altădată. O

ale lui și ale altora : înseamnă cunoașterea cititorului care 
altminteri, multiplicat cu sute de mii, ar rămîne poate un 
necunoscut; înseamnă chemarea spre multele detalii intere
sante și pline dc miez din care, ca într-un caleidoscop mereu 
mișcător, se alcătuiește, se desface și se recompune mereu 
mozaicul colorat al existenței noastre.

Ce anume scriu cititorii, redacției ?
îndeobște ci informează, trimit colaborăii — dar mai ales 

cer sfaturi. Și nu întotdeauna sfaturile pe care le cer sînt 
strict personale... ele au de multe ori un interes mai general.

Să ceri un sfat înseamnă să-ți presupui un prieten. Citi
torii paginilor de față sînt tineri. Ei au nevoie de multe lu
cruri, dar mai ales, au nevoie de prieteni !

Spuneam la începutul acestor rîpduri că sînt cuprinsă de 
o firească emoție... Deschizînd rubrica „O scrisoare pe săptă- 
mînă“, „Scînteia Tineretului", mi-a cerut să-i fiu prietenul 
poștaș.

Drumul unui poștaș e adesea lung și întortochiat, el trece 
prin multe locuri și întîlnește existențe felurite. Deci, tinerii 
cu care mâ voi întilni sînt foarte deosebiți. Unii iși petrec 
încă o parte a zilei în bănci și în clase, alții au și luat viata 
pieptiș și sînt la rîndul lor părinți : unii au probleme de stu
diu, alții de producție, — toți, un univers de sentimente.

Și dacă, deci, nu întotdeauna pot garanta soluționarea, aș 
vrea să fiu în schimb sfătuitorul adevărat și sincer pe care 
mulți tineri și-1 doresc, prietenul gata să dăruie acea „rază 
de căldură sufletească" cerută, de pildă, de către E. S„ prima 
corespondentă căreia îi vom răspunde (și căreia nu îi dăm 
numele întreg în urma rugăminții ei)...

o atenție nesperată altadata. O 
atenție de părinte care-și vede 
crescînd, sub căldura propriei i- 
nimi, pe acela care-i va purta nu
mele și va fi, mîine, bucuria și 
nădejdea lui. Tn toată țara, mili
oane și milioane de lei se chel
tuiesc pentru generația cea mai 
tînără și-n legile scrise sau ne
scrise ale moralei noastre poate 
că nu există culpă mai grea de
ci t aceea de a trece cu priviri 
neglijente pe lîngă copii.

Surprinde firesc, deci, ca un caz 
aparte, ca o senzațională ieșire 
din comun, orice abatere de la a- 
ceastă regulă, indiferent din par
tea cui ar veni — fie el funcțio
nar de stat sau părinte.

Ni se atrage atenția că o ase
menea „uitare“ a copilăriei se 
petrece, în unele situații, la Baia 
Mare. Despre ce este vorba ? Aici, 
rețeaua de unități preșcolare s-a 
menținut aceeași din anul 1960. 
Din 35 de copii ai căminului nr. 5, 
28 vin zilnic de la celălalt 
capăt al orașului din cartierele 
Săsar și Republicii, cartiere a că
ror populație depășește 40 000 
locuitori și unde se înregistrează 
densitatea cea mai mare de copii 
preșcolari.

Sigur, noi știm că în nici un 
colț al lumii schimbările edilitare 
nu se petrec de la o zi la alta ; 
cu toate acestea însăși ritmul de 
construcție 
dezvoltarea 
edilii din 
motivele și 
veni mai mult în ajutorul fami-

în folosul oamenilor, 
orașului dovedesc că 
Baia-Mare aveau și 

posibilitățile de a

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Roman foileton de haralamb ZINCĂ
Fabrtciul tnlH cu mrn «igur, hotirlt >1 „ «per», deți moțe 

probele vtnovâției re aflau înșiruite pe suprafața malA a birou- 
lui. Era voinic, cu o privi re voluntară ; un nas drept, energic, 
cu doi ochi, ah, ochii I negri ca tăciunele, cu sclipiri violente, 
care trădau îndărătnicie și violență.

1 se tcosenri cureaua. șireturile de la pantofi, semn cA pro
curorul semnase oi dinul de reținere.

Arestatul se așeză la doi metn de biroul lui Lucian, pe scau
nul adu* de Frunză. Se așeză dezinvolt, înainte ca Lucian *ă-l 
fi poftit.

— Domnule Fabricius mai susții că nu știi românește ?
Prima întirbare a căpitanului rămase fără răspuns. Fabricius își 

încnidșă brațele sfidător. Lucian îi aruncă o privire batjocori
toare.

— Poftește și cea de a doua persoană. îi ceru el lui Frunză.
Cornelia Busuioceanu miră cu pași șovăitori. Era trasă la față, 

cu ochii plînși și speriați. Cind î! zări pe Fabridus, avu o excla-
— 11 —

Q O <-

Doctor Pratorius
Este un film-portret, de genul 

acelora care se dedică de obicei 
unor personalități notorii. Reali
zatorii au urmărit însă un tip 
exemplar și de aceea au portreti
zat supradimensionînd și ideali
zând — dar în limitele realismu
lui. Sensul operației e propa
gandă etică.

In medicină doctorul Priitorius 
face miracole, în profesorat — 
furori; e un savant, un magister, 
un soț și un amic — toate cu ma
juscule. E inteligent, onest, uman, 
scăpărător în discuții, seducător la 
catedră, magnific la pupitrul or
chestrei studențești. Dar — inte
resant — virtutea pe care filmul 

o intitulează fundamentală, este

umorul. Doctorul Priitorius se 
joacă cu micii săi pacienți, ii de
stinde pe cei grav bolnavi, se că
sătorește în glumă, radiază bună
voie și seninătate. Filmul pledează 
pentru un umor — atitudine exis
tențială, un fel de detașare lu
cidă, de dominare a împrejurări
lor. Umorul ar fi o independență 

interioară, înțeleaptă și puțin scep
tică. Tot umorul ar menține în 
limitele omeniei, ar interzice 
orice fel de alienare, orice fana
tism. Numai că pledoaria pentru 
umor — foarte generoasă de alt
fel — e făcută cu o lipsă de umor 
flagrantă. Toată lumea știe că 
Doctorul Priitorius are umor, 
toată lumea îi așteaptă spiritele 
și rîde cu poftă foarte mare ; so-

ția sa face declarații publice teo- 
retizîndu-i huna dispoziție. Și 
apoi chiar hazul doctorului e ade
sea indigest : Pratorius e un fel 
de spiritual profesionist, iar spe
cia în care e — oficial — exce
lent, e aforismul. Obsesia umo
rului, tezele care o justifică și-o 
recomandă, consumul masiv de 
haz cu premeditare sînt teribil de 
puțin distractive.

Efortul realizatorilor se con
centrează asupra textului: partea 
cea mai „semnificativă" a scena
riului e dialogul, care prin afo
risme sau declarații pur și simplu 
transmite fără echivoc ideile. Ce
lelalte mijloace cinematografice 
(mai precis — propriu-zls cinema
tografice) sînt frustrate de polen-

mație de uimire. Fu cuprinsS de un tTemur nervos. Frunză o 
lui de «.tul brațului sting și o conduse către un scaun. Fata se 
așeză, apoi încremeni cu mîinile în poală.

— Domnișoară Busuioceanu. de cît timp îl cunoști pe domnul 
dumitale. care se ține atît de mîndru ?

II cunosc, vorbi fata fără să se uite în direcția arestatului, 
e Tomy Fabridus...

— E iubitul dumitale ?
— Da I
— Știe românește ?
— Știe...
Declarația fetei smulse arestatului un surîs superior.
— Recunoști, domnule Fabridus, că știi românește ?
— Recunosc I răspunse el din vîrful buzelor.
— Mulțumesc. Nu te uita așa la mine, îl repezi Lucian, îți 

cheltuiești voința de pomană, nu sînt un medium bun...
Abia în clipa aceea Fabricius păli.
— Domnișoară Busuioceanu, de cît timp îl cunoști pe domnul 

Tomy sau Toma Fabridus ?
— L-am cunoscut acum trei ani. cînd a venit pentru întîia 

oară în țara, mărturisi privindu*și mîinile ce se frămîntau parcă 
de la sine. Domnul Bruderman mi l-a prezentat cînd a venit 
pentru prima oară la noi, adueîndu-ne vești de la unchiul nostru 
din Malta. Dar nu l-am cunoscut docil în treacăt. Cu Trandafir se 
împrietenise din capul locului.. Noi abia .mul ăsta ne-am cunoscut 
mai bine... Mi-a mărturisit că se îndrăgostise de mine din prima 
clipă. însă nu îndrăznise să mi-o spună decît în anul ăsta...

— Ce timiditate I exclamă Lucian batjocoritor. Deci, cînd Tomy 
Fabridus a apărat in viața dumitale ca iubit, ai hotărit să ter
mini povestea de dragoste cu Nicula Florea sau Floruț, cum îi 
ziceați voi ?

— Da. tremură glasul fetei, dar nici Trandafir, nici Tomy n-au 
fost de părere s-o mp brutal cu el... Să las lucrurile așa, m-au 
sfătuit ei, câ povestea se va termina de la sine...

— Ai fost și dumneata de aceeași părere, domnule Fabridus ?
— Eu nu... Trandafir.
— Fii rezonabil, domnule Fabridus. îl sfătui Ludan, nu arunca 

întreaga povară pe umerii lui Trandafir... Domnișoară, mă văd 
nevoit să-ți aduc la cunoștință o alta veste tristă... Fratele dumi
tale a fost asasinat... asasinul e chiar iubitul aflat aici în dreapta... 
domnul Tomy-Toma Fabricius...

- 78 -

REȘIȚA. Blocuri noi In Lun

ca Bîrz-avei

Foto: AGERPRES INTRE
SIdiscografie

mai mult de- 
judecățile de- 
neînsoțite de 
să stîmească

sinteză 
senzo-

necesitatea 
„ . la 
cînd în 

conferință,

GUSTURILE

Fata tresări. Se întoarse ezitînd spre iubitul ei. Fabricius însă 
rămase în aceeași poziție dezinvoltă.

— E adevărat, Tomy ? întrebă fata abia stăpînindu-se să nu 
izbucnească în plîns.

— E adevărat, Cornelia, răspunse arestatul, cu un cinism care 
mă scoase din sărite. Frunză îmj puse mîna pe umeri, calmîn- 
du-mă : ..Șezi binișor locului“.

Cornelia Busuioceanu începu să plîngă. Lucian se uită la ceas. 
O lăsă să plîngă exact cinci minute.

— Domnișoară, cine a fost cu ideea organizării unei petreceri 
la dumneata, la care să fie invitat și Nicula Florea ?

— Trandafir...
— Cine a adus băuturile ?
— Tomy.
— Nicula a băut ?
— La început n-a vrut dar cînd eu am insistat — nu rezista 

rugăminților mele — a băut
— Știa că Tomy e un străin din Malta ?
— Da I Tomy mi-a spus însă că el cunoaște psihologia milita

rilor din țările socialiste și că ar fi mai bine să-l prezint lui 
Floruț ca pe un văr al nostru, fiul rinichiului din străinătate...

— Domnișoară, e timpul să afli că Tomy-Toma n-a mințit.
Tînăra înmărmuri uitîndu-se uluită în direcția căpitanului. Lu

cian, din acest punct de vedere, avu de înfruntat și privirile mele. 
Numai Fabricius nu păru surprins de spusele ofițerului.

— Nu-i așa, Toma Busuioceanu, alias Tomy Fabricius ?
— Cornelia, i se adresă el fetei cu o voce surprinzător de caldă, 

sînt verișorul tău. De unde ați aflat ? își întoarse el capul spre 
Lucian.

— Deși aici eu sînt cel care pune întrebările, o să-ți răspund. 
Căută printre hîrtiile de pe birou. Iată, zise, declarația semnată 
de senor Bruderman, prin care domnia sa ne destăinuie adevărata 
dumitale identitate.

— Ticălosul ! șuieră arestatul, știam că într-o zi mă va da...
—E doar asociatul părintelui dumitale... îmi poți aduce vreo 

probă că senor Bruderman ar fi călcat legile României ? atacă 
Lucian fulgerător.

— Din păcate, nu I recunoscu arestatul.
— Să revenim, domnișoară Busuioceanu, la după-amiaza aceea 

..veselă“. Cine a fost cu ideea ca Nicula Florea să-și dezbrace 
uniforma ?
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Casa de discuri „Electrecord", 
a pus recent la dispoziția iubito
rilor de muzică cîteva înregis
trări de prestigiu care completea
ză colecțiile de imprimări simfo
nice. românești, numeric, oare
cum vitregite în cataloagele dis- 
cografice românești.

Discul ECE 0259 ne aduce o 
excelentă versiune a c 
Recviem al lui Mozart, 
nare a epocii de maturitate 
creației mozartiene, 
muzical al marelui 
vienez. Versiunea 
caracterizată înainte de 
printr-un mare respect, al textu
lui, aparține Filarmonicii timișo
rene sub conducerea dirijorului 
Nicolae Boboc.

Același colectiv simfonic și-a 
adus contribuția și la difuzai ea 
unui disc menit a pune la înde- 
mîna iubitorilor de muzică două 
cunoscute lucrări concertante 
(Variațiunile pe o temă rococo de 
Ccaikovski și Concertul lui Saint 
Saens) în interpretarea unui re
putat violoncelist român, Radu 
Aldulescu.

In sfîrșit, în această microagen- 
dă discografică — am vrea 
amintim recitalul violonistic 
unei remarcabile personalități 
tistice — Lola Bobescu care 
oferă vibrante pagini din Bach 
(Sonata nr. 3). Joaquin Nin (Pa
tru comentarii) Strawinski
(Suita italiană).

celebrului 
, încunu- 

a 
testamentul 
compozitor 

românească, 
toate

să
al 

ar- 
ne

Se întîmplă uneori ca 
un părinte, un profesor 
sau un activist cultural să 
constate surprinși că cei a 
căror formare o îndrumă 
își permit să aibă alte gus
turi decît ei, să prefere o 
altă literatură și alte genuri 
de filme, să adopte o altă 
modă vestimentară decît 
cea prescrisă, să aibă alte 
păreri despre cele ce-i în
conjoară

Plîngerile, mirarea și 
chiar surpriza de a consta
ta că nu ești ascultat, că 
directivele pe care încerci 
să le dai în materie de 
gust nu sînt urmate își au, 
de fapt, obîrșia într-o con
cepție greșită. în primul 
rînd gusturile și preferin
țele nu se pot impune 
prin decret, ele se formea
ză, într-un complex și în- 
delungat proces educativ 
în care intervin un număr 
mare de factori, unii din
tre ei greu controlabili sau 
chiar imposibil de depis
tat. Alături de influența 
familiei, a școlii, a institu
țiilor de cultură sau a pu
blicațiilor intervin priete
nii, rudele, opinia unor 
grupuri mai mici sau mai 
mari și adesea nonconfor- 
mismul celor educați.

Să încercăm să ne ana
lizăm pe noi înșine și vom 
constata că nici reacțiile 
noastre — chiar dacă sînt

Tînăra încă nu-și revenise din uluiala celor aflate. Lucian repetă 
întrebarea.

— Bineînțeles că Tomy, răspunse ea cu greu, Tomy... M-a 
rugat pe mine... voia ca propunerea să vină din partea mea... ca 
o dorință de a mă fotografia cu bonetă și veston militar... Floruț 
se amețise. După mine, s-a îmbrăcat Trandafir cu uniforma sa, 
apoi Tomy...

— A fost o după-amiază veselă ? stărui Lucian.
Cornelia dădu din cap îndurerată:
— S-a băut... s-a dansat... Tomy ne-a făcut demonstrații de 

prestidigitator... Ne-a cucerit cu scamatoriile sale...
— A făcut și demonstrații de hipnotism ?
— Nu la petrecerea asta, ci la alta, care a urmat peste două 

sâptămîni... Eu credeam că Tomy glumește, dar cînd l-am văzut pe 
Floruț în stare de hipnoză, am început să rid și Trandafir m-a 
dat afară din cameră... Cînd am revenit, Floruț era vesel, se 
simțea bine și nu știa nimic de ceea ce i se întîmplase... Eu i-am 
spus, dar nu m-a crezut..

Domnule Toma Busuioceanu, recunoști tot ceea ce a mărtu
risit verișoara dumitale. Cornelia Busuioceanu ?

De-odată, Cornelia Busuioceanu izbucni din nou într-un hotot 
de plîns. își acoperise fața cu palmele, tot corpul i se zguduia 
pradă plinsului.

— Vă rog să mă credeți, începu ea să se tînguie... n-am știut 
nimic... nu-mi închipuiam... abia atunci... cînd ați venit ieri la 
mine și mi-ați spus că Floruț a fost găsit mort... mi-am dat seama 
că la mijloc e vorba de ceva necurat...

— Cum de ți-ai dat seama ?
— După ce Floruț și-a luat rămas bun de la miDe, plecînd la 

gară... și-au făcut apariția Tomy și Trandafir... Erau cu mașina... 
m-au întreba! dacă Floruț a fost pe la mine sau urmează să 
treacă. Le-am răspuns că fusese și le-am spus unde plecase. M-au 
părăsit fără să-mi spună nimic...

Cornelia Busuioceanu tăcu. își acoperi din nou fața.
_  Domnule Toma Busuioceanu. poate ne povestești dumneata 

ce s-a întîmplat după ce ați plecat de la ea 1 îl invită căpitanul 
pe arestat.

(Urmare In numărul viitor)
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țial relevant. Maniera de filmare e 
$ desuetă: cadrele nu sînt „compu-

se", camera nu „vede" ci — sim
plu — „ia vederi", niște vederi 
impersonale, obiective și neutre, 
piuă la disperare. Sini cîteva foto
grafii frumoase dar nici un cadru 
intr-adevăr expresiv.

Portretul lui Pratorius e făcut, 
așadar, cu mijloace literare (dia
logul, intriga) și fotografice: 
Pratorius c adus pe ecran în
tr-o suită de „poziții", demne 
de un album omagial (Pratorius 
în amfiteatru, Priitorius — diri
jor etc.). Filmul rămine prea 
evident atașat de originea sa ne
cinematografică : , ' _ ’ ‘
Goetz cu același nume.

întrucît este 
cît firesc ca 
finitive, dar 
argumente, 
neîncredere.

Subliniind 
apelului la înțelegere, 
rațiune, atunci 
școală, într-o 
într-o cronică sau o discu
ție se emit unele păreri, 
trebuie să atragem atenția 
și asupra faptului că, prin 
însăși natura sa, gustul es
tetic nu se lasă disecat și 
explicat pîna în cele mai 
mici amănunte. Fiind o 
componentă psihologică a 
conștiinței estetice, gustul 
integrează într-o 
elemente concret 
riale, afective și raționale, 
ceea ce-i dă o structură 
complexă, nu întotdeauna 
ușor și complet analiza
bilă. A încerca să expli
căm pînă în amănunte de 
ce o poezie sau o bucată 
muzicală place iar alta nu, 
este un lucru imposibil. A 
cere motive exclusiv ra
ționale pentru justificarea 
preferinței pentru o anu
mită pictură sau pentru 
un anumit gen de decora
ție interioară înseamnă a 
nesocoti însăși natura do
meniului despre care este 
vorba.

Cum este posibilă a-

tendință teribilistă de a- 
cest gen este ușor explica
bilă, din punct de vedere 
psihologic, deoarece mulți 
nutresc credința naivă 
după care singura posibi
litate de afirmare a perso
nalității este „a ieși din 
comun", a adopta gusturi 
și preferințe care contravin 
celor ale majorității. Fără 
îndoială, o asemenea ori
ginalitate forțată nu este 
autentică și analizată mai 
îndeaproape se va dovedi 
de fapt a fi o pseudo- 
originalitate. Nonconfor- 
mismul de paradă, fuga 
după moduri și maniere 
țipătoare, de fapt imitații 
ale unor gusturi de largă 
circulație de aiurea, sînt 
departe de a exprima o 
personalitate originală și 
ca atare nu sînt recoman
dabile.

Spunînd acestea nu tre
buie să repudiem însă ori
ce nonconformism. Să nu 
uităm că în istoria artei ca 
și în istoria culturii, în ge
nere, nu o dată noul a a- 
părut ca neobișnuit mul
tora tocmai pentru că con
travenea valorilor și nor
melor stabilite și consfiin- 
țite de o tradiție conser
vatoare, pentru ca apoi, 
odată cu scurgerea timpu
lui, el să se dovedească

piesa lui Cu'i
cu (uluiri Hume.

■ Nici o reală creație actori
cească. In acest film despre 
umor Heinz Rühmann și Lise
lotte Pulver nu izbutesc — cu
rios — să fie simpatici.

Nu se poate contesta filmului

Ion Pascad?

AUTORITATEA Heinz Rühmann și Liselotte 
Pulver într-o secvență din 

film

oarecum mai mature, mai 
echilibrate — nu diferă 
mult cînd e vorba de a a- 
lege între gusturile impuse 
și cele liber alese. Tendin
ța de a respinge ceea ce 
nu a trecut prin filtrul 
propriei personalități, în
clinația către ceea ce nu 
este „permis" (conform 
proverbului din copilărie 
după care cireșele din li
vada vecinului sînt întot
deauna mai bune) sînt ex-

cu ajutorul deciziilor fără 
drept de apel emise de la 
„înălțimea" vîrstei sau 
funcției.

Care sînt condițiile pen
tru ca o asemenea autori
tate reală să se poată con
stitui ? In primul rînd con
știința faptului că gusturi
le sînt intim legate de 
structura fiecărei perso
nalități și că prin ur
mare ele nu pot și nu 
trebuie să fie uniforme. 
Consonanța în materie 
de gust nu înseamnă 
identitate de preferințe ci

generozitatea: profesiunea de 
credință e de un umanism destul 
de nuanțat. Numai că modalitatea 
aleasă atinge superlativul medio
crității.

Și apoi ce rost are povesffp 
cu „strigoiul" lui Shundersan 
care putea Constitui un film, a- 
porte, cu o problematică și un 
stil complet diferite ?

IL1NA GR1GOROVICI

fecund și creator. Nici în 
viața de fiecare zi, în ți
nută și maniere nu trebuie 
să ne grăbim să înlăturăm 
pe loc tot ce contrazice 
modul nostru obișnuit de 
a gîndi, deprinderile noas
tre cotidiene. Să nu uităm 
că în propria noastră ti
nerețe (pentru cei care se 
simt bătrîni !) s-a întîm
plat nu o dată să avem 
gusturi și preferințe dife
rite de cei mai vîrstnici și 
unele dintre acestea s-au 
dovedit a fi viabile iar a- 
cum au o circulație gene- | 
rală. Asemenea manifes
tări „de tinerețe" nu tre
buie privite deci cu iro
nie binevoitoare și cu atît 
mai puțin cu rigiditate bă- 
trinească. Autoritatea rea- & 
lă a educatorului sau în- | 
drumătorului se va inte- | 
meia deci în asemenea ca- H 
zuri pe înțelegere și simț, g 
al noului, pe atenție și m 
spirit de discernâmînt Să a 
nu uităm că încercarea de a 
a ne impune gusturile și 
preferințele nu va duce ® 
niciodată la o autoritate 
veritabilă tocmai pentru 
că simpatia sau antipatia 
estetică nu poate fi stabi
lită prin regulamente și 
dispozițiuni.

tunci în acest domeniu au
toritatea, se vor 
îngrijorați unii. 
tea estetică nu 
niciodată opera 
sau obiectul individual și 
nu prescrie norme pentru 
fiecare dintre acestea în 
parte. Autoritatea estetică 
se clădește pe un sistem 
general de principii și nor
me, pe o atitudine suplă 
și diferențiată față de obi
ectele judecății sale și ea 
va căpăta o coloratură 
specifica în fiecare caz în 
parte. Subiectivitatea celui 
care emite judecata de 
valoare se va întîlni cu 
structura unică și inimita
bilă a fiecărei opere de 
artă (structură ce propune 
ea însăși normele -și crite
riile după care să fie ju
decată), pentru ca produ
sul realizat din simbioza 
lor să se subsumeze 
samblului sistemului 
tru de valori.

Ce ne facem cu acei ti
neri (nu puțini) pentru 
care libertatea de alegere 
nu trebuie să aibă nici o 
legătură cu cultura, ba 
dimpotrivă ? Cum reacțio
năm față de tendințele de 
a nega valorile general re
cunoscute, tocmai pentru 
că sînt ale tuturor ?

numai puncte de pornire, 
idealuri unitare. Dacă ti
nerii vor fi obișnuiți să 
judece în lumina sistemu
lui nostru de vederi dar 
de pe o poziție cît mai 
personală înseamnă că ne 
vom fi atins țelul.

Tn al doilea rînd, do- 
bîndirea unei autorități 
reale se bazează pe com
petență și un larg orizont 
de cultură, singurele, de 
altfel, capabile să asigure 
încrederea absolut necesa
ră a acelora ce urmează 
să fie orientați, îndrumați. 
Pentru a se face simțită, o 
asemenea competență nu 
trebuie să se traducă nea
părat în etalare și paradă 
de cunoștințe (cum se în
tîmplă în unele cronici 
sau conferințe) și cu atît 
mai puțin în invocarea, în 
loc de argumente, a unor 
păreri sau judecăți cele
bre. Fără îndoială, 
acestea (cunoștințele, 
rerile unor personalități) 
sînt de cea mai mare în
semnătate, dar tinerii aș
teaptă întîi de toate să fie 
convinși și nu să li se în
chidă gura cu un citat. 
Procedînd altfel riscăm să 
compromitem prestigiul 
real de care o personalita
te sau o opinie se bucură,

plicabile și nu putem 
facem abstracție de ele, în 
educarea bunului gust.

S-ar putea ca, citind a- 
ceste rînduri, unii să fie 
alarmați : nu înseamnă 
oare asta liberalism? Cum, 
adică, am putea lăsa ti
nerii să aleagă singuri ce 
le place ? Lipsa lor de ex
periență nu-i va face oare 
să greșească acolo unde 
noi, oamenii maturi, i-am 
putea călăuzi ? Dar ni
meni n-a propus ca for
marea gusturilor să fie lă
sată la voia întîmplării, ca 
să ne încredem total în 
simpla reacție 
neorientată de 
experiență O 
fundamentală a 
îndrumare o 
însă aceea că opiniile cele 
mai întemeiate, înscrise 
în manuale sau dicționare, 
emise de personalități de 
seamă sau vehiculate de 
opinia publică să treacă 
prin judecata proprie, ca 
ele să fie acceptate liber 
și fără constrîngere sau 
dădăceală. In acest scop 
trebuie promovată autori
tatea reală, bazată pe res
pect și încredere față de 
cei care se ocupă cu 
drumarea gusturilor, îm
potriva autorității impuse

întreba 
Autorita- 
privește 

de artă

I

spontană, 
cultură și 

condiție 
muncii de 
constituie

an- 
nos-toate 

pă-

în-

O scrisoare pe săptămina
(Urmare din pag. I)

In muzeul Theodor Aman.

„Ciocîrlia" în

din Capitală
Foto: AGERPRES

turneu

Expoziție pe tema 
„Muzica in lume“

Zilele acestea s-a deschis în 
cadrul magazinului „Muzica“ 
prima dintr-o serie de expoziții 
menite a prezenta aspecte ale 
culturii muzicale contemporp <•.

Organizate sub egida Uniunii 
Compozitorilor de muzicologul 
George Sbîrcea, prima expoziție 
pe tema ..Momente ale scolii mu
zicale vieneze“ cuprinde o vastă 
gamă de fotografii, monografii 
și discuri.

După cum sîntem informați, 
viitoarele manifestări de acest 
gen vor oferi o privire de ansam- 
plu asupra culturii muzicale sue
deze, japoneze, cehoslovace.

Duminică dimineața, 
ansamblul „Ciocîrlia" a 
plecat într-un turneu în 
țară. Timp de peste 20 de 
zile ansamblul va pre
zenta spectacolul de cîn- 
tece șl dansuri populare 
românești ,.La noi acasă-i 
sărbătoare“, în fața unui 
public larg din 
Brașov, Sf 
Blaj. Mediaș. 
Cluj. Oradea, Arad, 
mlșnara. Caransebeș, 
«ița, Turnu-Severin, 
Jiu șl Craiova.

Sub conducerea artisti
că a dirijorului și com
pozitorului Viorel Doboș 
printre artiștii ansamblu
lui vor evolua dirijorii

orașele : 
Gheorghe, 

Orâștie. 
Ti- 
Re- 
Tg.

V. Prcdescu, artist eme
rit, Nicolae Ghiță șl Gh. 
Zamfir, precum și soliș
tii : Angela Moldovan. 
Aurelia Fătii-Răduțu și 
Ilie Ion, artiști emeriți, 
Irina Loghin, Maria Bu- 
taciu, Maria 1 
Magda Popescu 
Bereșteanu-Albu, Renone 
Sinulescu, Pop
Ilie Udilă, Alecu Marin, 
Lucian Marinescu, Dumi
tru Constantin. 
Chisăr. Toni 
Ion Milu, Ilie 
și alții.

Spectacolul
un bogat program de cîn- 
tece și dansuri de pe în
tregul cuprins al patriei.

Păunescu, 
Rodica

Simion,

Marin
Iordachc, 
Gheorghe

cuprinde

Dar să trecem 
de-a dreptul la temă: 
Tovarășa E. S. din 
București, muncitoa
re, este măritată de 
cîțiva ani yi are doi 
copil. La început 
căsătoria a mers 
b<ne, dar de la apa
riția copiilor și mai 
ales — ne scrie dom- 
nia-sa — de cînd 
s-au mutat într-o ca
meră dintr-un apar
tament comun cu un 
proprietar pensionar, 
pus pe șicane și pro
cese, viața ei de fa
milie a devenit de 
nesuportat.

...Am citit cu mul
tă mîhnire, scumpă 
prietenă, rindurile pe 
cam ni te-al trimis, 
yi fără îndoială — îfi 
dau dreptate — ești 
într-o situație difici-

lă. Nu înțeleg însă, 
ce anume ai între
prins ca să Ieși din 
ea P In nici un caz 
nu pot să fiu de a- 
cord cu tonul dumi
tale descurajat. Fără 
îndoială ți se pot in
dica unele rezolvări 
practice, dar aș vrea 
să-ți pun mai întîi o 
întrebare • de ce păs
trezi în jurul situației 
dumitale familiale un 
asemenea s e c r e t ? 
Dragostea pentru că
min, pentru liniștea 
lui, dovedită, 
mirabilă " 
să nu 
crearea 
și nu e 
nu vrea, r.------ ... .
tovarăș P Doar ați ple
cat împreună în via
ță. Rezolvările situa
țiilor mai dificile nu 
trebuie să le căutați 
tot împreună P Oare

e ad- 
Dar de ce 

participe la 
acestei tihne, 
vorba că el 
și cel ce îți e

te-al adresat tovară
șilor de muncă, sau 
colectivului în care 
lucrează soțul dumi
tale ? Ei te-ar fi pu
tut ajuta, de pildă, să 
găsești un loc în că
min sau în creșă 
pentru unul sau chiar 
pentru amîndoi co
piii, (ceea ce de la 
bun început ar rezol
va multe din greută
țile practice). Cel mai 
grav lucru este, însă, 
repet,repet, că relațiile 
dintre dumneata și 
soțul dumitale nu 
sînt firești. Obligații
le familiale, oricît ar 
fi de mari, împărțite 
pe din două se duc 
mai ușor, dar în ca
zul de față ele apasă 
mai ales pe umerii 
dumitale.

Nu e bine ca dum
neata să te temi de 
soțul dumitale în

tr-atît, incit să nu mai 
îndrăznești să-i spui 
ce gîndeștl, să nu-i 
mărturisești, să-i as
cunzi fapte, să faci 
ca unele nemulțumiri 
tă fie numai ale du- 
ni tale. Fără îndoială 
trebuia să iei atitudi
ne de la început, a- 
tunci cînd, după ce 
v-ați înțeles o vreme 
bine, la ivirea prime
lor greutăți, a început 
să lipsească de acasă 
și să devină insultă
tor. O femeie care 
muncește în rînd cu 
bărbatul, pentru ca a- 
poi, întoarsă acasă, 
să-și sacrifice odihna 
din grijă pentru hrana 
și viața alor ei, are 
dreptul la respect. In 
loc de aceasta uneori, 
se întimplă să pri
mească lovituri și in-

unor 
in cd 
gre- 
de-a 
dar 

cînd

sulte ; întrebarea e, a 
cui e vina P Bineînțe
les, tn mintea 
bărbați dăinuie 
uneori concepții 
șite, obiceiuri 
dreptul sălbatice 
și mai grav este
astfel de concepții e- 
xistă ntr numai în 
mintea bărbatului, ci 
și în cea a femeii I 
Pentru că. să nu ac
ționezi într-o aseme
nea situație, să i te su
pui descurajată — în
seamnă pînă la urmă 
că o accepți.

Dumneata dai vina 
pe proprietar și pe ve
cini. S-ar putea să fie 
așa: nu am calitatea 
să stabilesc eu cine 
are dreptate într-un 
oroces. (Desigur te-aș 
putea fi aci sfătui să 
încerci să împaci lu-

crunte. „Vorba dulce 
mult aduce" și chiar 
dacă vecinul dumitale 
va fi condamnat, 
cearta nu se poate 
stinge cu o sentință 
de tribunal) Dar mai 
important e să-ți cîș- 
tigi dreptatea în fami
lie. Adresează-te deci 
celor ce lucrează îm
preună cu soțul dumi
tale, cred că la locul 
său de muncă el este 
un om apreciat Oare 
știu ceilalți că plecînd 
dintre ei adesea, nu 
se întoarce acasă ?

Mă gîndesc că, poa
te, rindurile de față 
vor cădea sub ochii 
lui (e și el tînăr) și 
— pe tăcute — va 
trage singur unele 
concluzii.
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StmbSti. cînd *-a luat ho
tărârea în redacție ca eu 
să scriu despre meciul de 

In Ploiești și Dan Deșliu despre 
cel din București, Dan Deșliu 
nu-a zis : „Dragă Fnni, soarta 
mea e să scriu despre campioni" 
fi mi-a oferit o țigară Vieeroy 
(pricepeți unde bătea I) pe care, 
însă, eu am refuzat-o cu un gest 
de prinț. Gurile rele spun că. 
totuși, zîmbeam puțin cam 
strîmb. Nu e adevărat. Eu știam 
că Rapidul va cîștigă titlul. 
Știam de la Titi Grămadă, șeful 
galeriei giuleștene și de la „omul 
cu papagalul". Titi Grămadă mă 
sunase la telefon în ceasul prim al 
dimineții : „Domnule, pe cuvin - 
tul meu de onoare că vom fi 
campioni”, iar către amiază 
„omul cu papagalul", tot la te
lefon. îmi spusese : „gata, nu mai 
am nici o îndoială, acum un ceas 
am trimis-o pe mama să aprindă 
o luminare la biserica din colț 
fi înăuntru era un mort ; înțele
geți ? — mortul aduce noroc". Ase
menea garanții, să recunoaștem, 
erau de natură să liniștească și 
spiritul cel mai pesimist. Și, se
condat de fotoreporterul nostru. 
' asile Ranga, am luat drumul 
spre Ploiești — mulțumesc din 
inimă acelei părți din public 
care m-a întâmpinat, și pe mine 
fi pe Băieșu. cu prelungi și as
cuțite fluierături ; promitem să 
ne revanșăm pe măsură — și 
primul lucru pe care l-am făcut, 
a fost să-i iau o declarație lui 
Valentin Stănescu. „De o săptă- 
mînă. mi-a zis e1» dorm numai 
între 1 și 3 noaptea“.

Meciul. în clipa cînd arbitrul 
bulgar Stavrev (excelent, totdeau
na in apropierea fazei) a fluie
rat începutul acestei partide care 
a zguduit cartierul Gării de 
Nord, cîntăreața Ioana Radu s-a

dus ]a tu$ă și l-a sărutat pe Mo
troc și i-a zis : „Nu ieșiți dc-aici 
decît cu titlul, altfel Și cei 11 
ai Realului au pornit lupta, avînd

(„Avem comandate allo unspre
zece cupe, una pentru fiecare ju
cător, și la poarta stadionului 
Ciulești vom ridica unsprezece

plîngCAU ca niște copii. Codrea- 
nu și Năsturcscn se îmbrățișau, 
Dan și Motroc dansau, iar Grca- 
vii cînta. Singur, masivul portar

Șl ST IW MlU
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ÎN VITRINA

CLUBULUI „DINAMO" -

un stadion întreg împotrivă (de 
ce ? n-am înțeles) și un adversar 
hotărît să mănînce nori și flăcări 
iar po ici, pe colo și puțină car
ne de om. Meci de uzură (mai 
ales al nervilor), jucat po viață 
și pe moarte, meci în care I. Io- 
nescu a reușit una din cel© mai 
frumoase execuții tehnice din 
cariera lui, în care Greavu a 
fost cel mai bun om de po teren, 
iar Dan a muncit cît zece și n-a 
făcut nici un fault 1 „Cele mai 
lungi 90 de minute — mi-a de
clarat Jamaischi. dar la capătul 
lor...”.

La capătul lor. sute de bucu
re? teni au invadat terenul și 
i-au purtat pe brațe pe cîștigă- 
tori. Profesoral de muzică și 
„omul cu papagalul" i-au pus 
în mîini lui Dumitriu o' cupa de 
cristal în valoare de 3 000 lei.

Fânuț Neagu

marmură”). După 90 
în vestiar Dumitriu 
mare talent al Giu-

busturi din 
de minute, 
II (cel mai 
lcștiului). Kraus, Lupescu și Dinu

par-Răducanu (eroul ultimelor 
tide ale Realului) ila într-un 
colț și fuma, gata parcă s-o ia 
din nou de la început.

Iar artistul emerit Colea Răutu, 
care de atîția ani e prezent la 
fiecare meci al gărarilor, îi pri
vea pe băieți și zîmbea, și afară,

la porțile stadionului, sutele de 
giuleștcni, cu făclii în mîinl, dan
sau Zorba-Grecul. Clopote, și 
chitare, și trompete, și convoiul 
„napolitanilor" înaintînd spre 
gară în pași de dans — un spec
tacol caro a început la Ploiești 
și continuă în București și caro 
se va încheia abia la sfîrșitul a- 
ccstci săptămîni cînd Nicu Con
stantin („împreună cu microbiș
tii Hoția și Radu și toți cei din 
teatru caro iubesc Rapidul, și 
să-l văd cu pe ăla de zice nu”) 
invită pe toată lumea la un maro 
carnaval.

La întoarcerea do la Ploiești 
autobuzul Rapidului a fost ți
nut la o barieră cîteva minute. 
„Ultima în dram spre Cupă, 
mi-a zis Dan, căci altfel vom 
discuta noi acum cu Steaua. Sînt 
sigur că într-o zi ai să începi 
un articol așa : în anul cînd Ra
pid a cîștigat și campionatul și 
Cupa".

Felicitîndu-i po noii campioni 
șl vărsînd încă o lacrimă de cer
neală pentru cei plecați în divi
zia care nu cunoaște mila, în
chei promițîndu-vă un nou re
portaj despre „napolitani”. Dar 
mai înainte do asta, o cronică 
do la Bacău, cu Teașcă, cu Du- 
țan și Rugiubei.

CUPA CONTINENTULUI

PRESTIGIU

RUGBIULUI

VICTORIE

ROMANESC

In fața unei apărări care a funcționat fără greșeală, francezii 
n-au putut face decît curse laterale

Foto: VIOREL RABA
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DAR N-A FOST TREI SPECIALIȘTI DESPRE :

INTERNAȚIONALELE
DE ATLETISMDe pe stadion pînă la cabine campionii — iată-l pe tenacele 

Dan — au fost purtați pe brațe...

. STĂNESCU 
antrenor

I. GREAVU 
căpitanul echipei

N. RĂDUCANU

CAMPIOANA REPUBLICANA LA FOTBAL

I. IONESCU

Clasamentul

Bucuria se manifestă, uneori, și prin plins : priviți-l 
Stănescu și vă veți convinge

RAPID 26 13 8 5 39—21 34

DINAMO BUCUREȘTI 26 13 6 7 38—23 32

UNBTRSIT. CRAIOVA 26 13 4 9 38—32 30

FARUL 26 11 7 8 38—36 29

STEAUA 26 10 6 10 36—28 26

UNIVERSIT. CLUJ 26 9 8 9 31—30 26

STEAGUL ROȘU 26 10 6 10 31—37 26

JIUL 26 11 3 12 41—32 25

PETROLUL 26 9 7 10 25—26 25

PROGRESUL 26 9 6 11 29—34 24

U.T.A. 28 7 10 9 31—36 24

DINAMO PITEȘTI 26 10 3 13 34—41 23

C.S.M.S. 26 7 7 12 30—53 21

POLITEHNICA 26 6 7 13 33—45 19

Clasamentul
golgeterilor

OBLEMENCO (Univ. Craiova) 17 goluri

VOINEA (Steaua) 16 goluri

ION IONESCU (Rapid) 15 goluri

NIMIC SERIOS...
de Dan Deșliu

Cînd, în minutul 3 Haidu înscria, printr-un 
șut sec pe lingă Gornea, ieșit în întimpinare, în 
timp ce aparatele cu tranzistori începuseră să 
zbirnîic, descriind năvala ploieștenilor spre ca
reul rapidist, foarte multă lume a avut senzația 
că neverosimilul începe să se materializeze. Un 
gol al foștilor campioni (care a plutit în aer, 
dar... a rămas acolo !) plus vreo citeva, de care 
Dinamo părea capabil pînă la pauză — ca să nu 
mai vorbim de cumplita repriză secundă — ar 
fi consfințit cea mai senzațională răsturnare de 
situație din istoria celor patruzeci și nouă de 
campionate. De altfel, gazdele au continuat să 
atace, ocaziile — cît roata... locomotivei — s-au 
ținut lanț, însă Grozca, Octavian Popescu și. 
mai ales, Frățilă supranumit „spaima farselor** 
și-au permis luxul de a le Irosi ca pe niște 
confctii la un carnaval în toiul verii, așteptînd, 
probabil buna-vestire de la Ploiești.

De fapt, ambele candidate la titlu au trebuit 
să lupte, în această ultimă și decisivă etapă, pe 
două fronturi, atît cu echipa din față cît și cu 
preopinenții nevăzuți, prin intermediul undelor 
radio. Debutul vijelios al dinamoviștilor a con
stituit, neîndoielnic, un avertisment pentru giu- 
leșteni — și sînt aproape sigur că dacă în pri
mul sfert de oră invenția lui Marconi le-ar mai 
fl adus vreo două informații similare, tensiunea 
s-ar fi amplificat. Așa însă efectul psihologic 
s-a întors din zbor, ca un bumerang, lovind în 
cei ce n-au știut să-l folosească. Pentru că, 
precum spuneam, înaintașii din Ștefan cel Mare 
s-au relaxat cu optzeci de minute prea devreme 
îngăduind arădenilor să-și tragă sufletul și să 
se replieze în defensivă, ba chiar să țeasă din 
cînd în cînd un contraatac bine gîndit, în genul 
acțiunii ratate de Axente, în a doua repriză. Pe 
de altă parte feroviarii, aflînd că pe „23 Au
gust" nu se mai înscrie (de unde^ sa. Ie treacă 
prin cap 1 “......
cînd avea

calmul, au consolidat tranșeea din fața porții 
Iui Răducanu și au început să-i preseze el pe 
pretendenții de la București, prin menținerea 
scorului alb. Ceea ce mi se pare absolut inex
plicabil, e faptul că Dinamo s-a grăbit să re
ducă motoarele, acceptând parcă o fatalitate. Aș 
fi fost grozav de curios să văd ce se întimplă, 
dacă — să zicem — în minutul 85 difuzoarele 
ne-ar fi anunțat că Petrolul a reușit să mar
cheze. Probabil Frățilă cerea înapoi toate ju
mătățile, trei sferturile și nouăzeclmile de gol 
pe care le-a avut în vîrful ghetei, ca și succe
sorul său Nuțu, Ia fel de neinspirat... Poate că 
Ghergheli reclama dreptul de a centra din nou, 
însă cu adresă, nenumăratele baloane favora
bile pe care le-a expediat la noroc, ca de obicei 
spre careul apărat magistral de inimosul Gor
nea... Probabil, poate, pe semne... Dar fotbalul, 
mai ales în asemenea împrejurări, nu se joacă 
pe „poate** și pe „dacă** — ci pe cu fotul alt
ceva. In fine, ce să mal vorbim. Pentru com
pletarea tabloului, tînărul Șchiopu a pus punct 
tuturor emoțiilor născute moarte, mareînd prln- 
tr-un șut năpraznic ultimul gol 
plonat cu cîntec.

Și așa, meclul-vedetă de pe 
„23 August" a debutat sub soa
rele promițător al senzaționalu
lui șl s-a încheiat sub o ploaie 
măruntă și mediocră, ca o cro
nică amețită despre o întîlnire 
banalisimă. Veniți cu sacul mare, 
credincioșii spectatori bucureș- 
tenl au plecat cu buzunarele 
golite de iluzii, cu senzația că li 
s-a oferit, în locul premierei 
așteptate, o piesă veche, de a- 
dormit găinile...

Arena din Delul Spieii a găz
duit, sîmbătă și duminică, un 
concurs internațional de atletism 
care a încet cat să suplinească o 
competiție de tradiție la noi în 
țară — Internaționalele de atle
tism — care s-a bucurat încă de 
la prima ediție de un mare ecou.

Întrecerea se pare că n-a dat 
rezultatul scontat, situîndu-se la 
nivelul unui concurs, oarecare, 
modest. Iată de altfel opiniile 
unor specialiști :

In aceeași cursă, Doina Bădescu, ® 
și-a îmbunătățit din nou recordul . 
nostru de junioare. Remarcabile, | 
recordurile lui Ion Șeiban, losif 
Naghi și Elisabeta Baciu. Și o B 
surpriză plăcută: reintrarea lui u 
Ioli. Rezultatul ei este, desigur, 
afectat de întreruperea activității B 
competiționale. .

ION PARASCHIVESCU (pre- B 
dintele nnlepinltii de arbitri de g

al acestui cam-

SILVIU DUMITRESCU, an
trenor de atletism: Un concurs 
plăcut, bine organizat. Participa
re străină însă modestă. Mi-au 
plăcut cursele de 400 m fete și 
băieți. La fete nu voi uita mult 
timp alergarea relaxată a atletei 
cubaneze Penton, care cu 55,9 a 
stabilit un nou record al țării sale.

DIN CULISE
• 8 000 

teni, sosiți 
cu trenurile, cu auto
buzele și mașinile — 
se spune că și pe jos, 
in grupuri mari — 
și-au ocupat locurile 
in tribune cu 2—3 ore 
înainte de începerea 
meciului. Evident, ei 
au sosit la locul „bă
tăliei“ cu întregul lor 
arsenal de trîmbiți, 
tălăngi, pîrîilori, mo- 
jare etc. Adevărați... 
napolitani.

de giuleș- 
la Ploiești

cătorii rapidiști. Nor
mal, nu ? Ei între ei, 
jucători și antrenori, 
nu-și puteau stăpîni 
plînsul. Dan și V. Stă
nescu, îmbrățișați... 
plîngeau în hohote.

— ca și nouă, de altminteri, cine șl 
s-o facă totuși...) și-au regăsit treptat

LA A X-A
ediție

• Singurul jucător 
petrolist care a venit 
în cabină la campioni 
să-i felicite, a fost 
Dridea II. 11 felici
tăm pentru gest.

• După fluierul 
final — ah ce greu a 
venit / — publicul 
evident giuleștean — 
a năvălit pe stadion 
fi i-a purtat pe brațe 
pe antrenorii ți fu~

• ...Autobuzul cu 
campionii a plecat 
spre casă. Un grup de 
„microbiști“ însă, și 
nu era mai mic de 
500 de persoane, „în
armat" cu lozinci fi 
fanioanele clubului,

a făcut un „miting" 
ad-hoc în centrul 
Ploieștiului. Pe pa
nouri lozinci ca aceas
ta : „Rapid — cam
pioană, fără milă și 
pomană“.

• In București 
campionii, Dumitriu, 
Dan, llie Greavu, Ră
ducanu și toți ceilalți 
opriseră autobuzul tn 
fața restaurantului... 
Feroviarul șl au in
trat să bea o bere. In 
grădină, sub o ploaie 
care cernea apăsător, 
rapidiștii închinau în 
cinstea victoriei. Apoi 
în semn de simbol, 
au turnat bere, într-o 
cupă de cristal — 
„Cupa victoriei“ și au 
băut pe rînd...

V. cAbulea

Sala sporturilor din Cluj 
a găzduit, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, întrecerile 
celei de a X-a ediții — 
jubiliare — a Campiona
telor internaționale de 
gimnastică ale României. 
La start au fost prezenți, 
alături de echipele noas
tre, gimnaști din 5 țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugosla
via și Polonia, cu forma
ții alcătuite în majoritate 
din elemente tinere. La 
sfîrșitul celor două zile de 
întreceri titlurile la indivi
dual compus au intrat în 
posesia reprezentantei 
noastre Elena Ceampelea, 
la fete și Lothar Forster 
(R.D.G.) la băieți.

Fini? pasionant in proba de SO in. g. femei
Foto: S. DUMITRESCU

Nici nu-i prea ușor să știi cu 
ce să începi : cu lacrimile ce mi
jeau în colțul ochilor antrenoru
lui Titi lonescu la sfîrșitul jocu
lui, cu acel formidabil eseu po 
caro Dragomir l-a „dat“ în ulti
mul minut de joc, cu precizia 
matematică a transformărilor Iui 
Nica — duminică într-un memo
rabil „picior“ — sau poate 
remarcabilul potențial tactic 
întregului XV dinamovist... _ , 
hotărit lucru, tactica adoptată, 
inteligența jocului de ansamblu 
au fost atuurile hotărîtoare care, 
în balanța valorilor egale, ne-au 
adus satisfacție marelui succes. 
I’e un teren moale, deci greu, în 
care — fără excepție — era de 
așteptat un joc de uzură al pa
chetelor de înaintași, dinamoviștii 
au adoptat un neașteptat joc de
schis, la mină, care a surprins des
coperite prin decizia pătrunderi
lor celor doi centri (Nica și Dra- 
gomirescu) liniile franceze dina
poi. Sau, cînd balonul, ajuns la 
capătul liniei de trei sferturi, ar 
fi fost trimis — obișnuit în tușe, 
Dragomir ori Coravu au de
plasat cu șuturi precise jocul pe 
aripa opusă : Dinamo ataca a- 
tunci, din plin, surprinzător, pe 
înaintare.

Prima repriză, în pofida scoru
lui, a evidențiat o oarecare su
perioritate a agenezilor în gră
mezile ordonate. Treptat însă, 
grație unei pregătiri fizice supe
rioare, dinamoviștii și-au domi
nat în grămadă adversarii care, 
plătind tribut dozării neraționa
le a efortului din prima parte, 
au recurs la un joc obstructio
nist și uneori dur care a dus la 
accidentarea gravă a pilierului 
Stoica. Se pot spune, de asemenea, 
lucruri bune și despre organiza
rea jocului și în alte momente 
fixe ale partidei : în tușe, unde 
sportivii noștri au cîștigat majo
ritatea baloanelor, îndeosebi prin 
Țuțuianu — căruia i s-a făcut o 
protejare eficace — au fost al
ternate derutant angajările lungi 
cu cele scurte. Opt oameni, ca 
unul, au ascultat mereu de ex
perimentatul Paul Iordăehescu : 
„strângeți tușa, copii !“ Și dintre 
ei, „Tuțu“ se ridica aproape în
totdeauna și culegea, de pe un
deva de sus, mingile. A făcut 
lucrul acesta atît de bine, îneît 
aproape nu-i putem reproșa că 
în cîteva situații a preferat să 
voleibaleze spre Leonte pentru 
trei sferturi, în loc să prindă și 
să introducă mingea în grămezi 
spontane uitînd că francezii pu
teau fi surprinși în ofsaid. în 
sfîrșit, cu un fundaș (Dăîciules- 
cu) care prin jocul său complet, 
amintind de Pcnciu, a acoperit 
spatele tot așa de bine cum s-a 
intercalat în fazele de atac ale 
liniei de trei sferturi, Dinamo își 
poate explica succesul.

...13—0, necesar și suficient, 
planificat și realizat, a fost apă
rat cu îndîrjire pînă spre final 
(minuntul 78) deși francezii au 
făcut totul ca să-l răstoarne. 
Apoi ultimul minut, în care a 
venit, ca un corolar al eforturi
lor de pînă atunci, eseul iui Dra-

Cil 
nl 

Da,

ședințele colegiului de arbitri de 
pe lingă Federația de atletism) 
judecător arbitru al concursului: 
Din punct de vedere al arbitra
jului, nu am avut probleme. Ar
bitrajul atent și competent a adus E 
aprecierea pozitivă a atleților “ 
străini și români, contribuind la » 
atmosfera de prietenie care a H 
dăinuit tot timpul pe stadion. S 
Față de lipsa unui lot de somități ~ 
din atletismul mondial, ca L._ __  .. — r------------- ..
chile ediții ale Campionatelor B gomir (prin plonjon și transfor- 
noastre internaționale, ne aștep- ■ 
tam cel puțin la rezultate mai | 
bune din partea atleților români.
Cu cîteva excepții ale unor ti- S 
neri, am plecat de la concurs 
fără prea multe satisfacții.

la ve- I 
natelor 0

I
LIXANDRU PÂNDELE, an- . 

trenor federal pentru juniori: g 
Păcat că un concurs atît de bine 
organizat nu s-a putut bucura de S 
o participare de peste hotare “ 
mai numeroasă. Dintre rezultatele « 
atleților români ies în evidență g 
cîteva realizate de juniori sau de ■ 
atleți care de abia au trecut în “ 
rîndurile seniorilor, 
și-a pierdut mult din 
te. Tribunele, tn majoritate goale,

Atletismul 1 
popularita- S 

te. 1 ripuneie, ni maioriiaie goale, 
ne-au trezit la această realitate. | 

of..... ..... I __ 1 __  ■Cauza ? In primul rînd cred per
formanțele și performerii noștri 
care s-au cam rărit. 8

mat de Nica) a însemnat în fine 
18—0...

...18—0 și cupa la Dinamo ! 
Rugbiștii dinamoviști, campioni 
europeni. Un succes remarcabil 
dacă ținem seama că a fost ob
ținut în fața unei echipe repu- • 
late pe continentul nostru, care 
venea cu speranțe după un sever 
12-0 obținut în tur la Agen. 
Să mai amintim că în Franța, o 
echipă care cîștigă campionatul 
de rugbi, „știe“ rugbi ? Că în 
această formație au evoluat nu 
mai puțin de 6 jucători care au 
îmbrăcat tricoul cu cocoșul galic 
pe ecuson ? Prin dorința fierbin
te de a învinge, prin jocul dc 
manieră entuziasmantă, care a a- 
rătat din plin toate frumusețile 
rugbiului și. în fine, prin sco
rul favorabil care, răstumînd 
calculele, a adus în vitrina clu
bului — și a țării — o nouă 
Cupă a Campionilor Europeni , 
Dinamo a făcut un bun serviciu 
prestigiului nostru ragbistio in
ternațional.

VIOREL RABA

: SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI 0 SCURTE. ȘTIRI » SCURTE ȘTIRI

• In runda a 15-a 
a turneului internațio
nal masculin de șah 
de la Moscova, Florin 
Gheorghiu a remizat 
cu iugoslavul Gligo- 
rici. în clasa
ment conduce Ștein 
(U.R.S.S.) cu 9 
puncte (1), urmat de 
Bronstein (U.R.S.S.) 
și Gipslis (U.R.S.S.) 
cu cîte 9 puncte, 
Gheorghiu (România) 
are 7 puncte.

(U.R.S.S.)

e Selecționata mas-
U.R.S.S. a 
campionatul 
de baschet 

duminică 
Montevideo.

culină a 
cîștigat 
mondial 
încheiat 
seara la.... .........  .
în ultimul meci, bas- 
chetbaliștii sovietici 
au învins cu scorul 
de 71—59 (30—26)
echipa Iugoslaviei. 
Clasamentul final : 1.
U.R.S.S. 11 puncte; 
2. Iugoslavia 10

puncte; 3. Brazilia
10 puncte ; 4. S.U.A. 
10 puncte ; 5. Polonia 
8 puncte ; 6. Argen
tina 7 puncte ; 7.
Uraguay 7 puncte.

• In finala turneu
lui internațional de 
fotbal „Expo-67" de 
la Montreal o selec
ționată a Angliei a 
învins cu 3—2 (1—1) 
echipa Borussia Dort-

mund (R. F. a Ger
maniei).

• Peste 35 000 de 
spectatori au urmărit 
la Ciudad de Mexico 
meciul internațional 
de fotbal dintre e- 
chipa Mexicului și 
formația engleză 
Sheffield Wednesday. 
Fotbaliștii mexicani 
au obținut victoria cu 
scorul de 5—0 (3—0).

e Anul acesta titlul 
de campion al S.U.A. 
la decatlon a revenit 
tot atletului Bill 
Tommey, care a to
talizat 7 8S0 puncte. 
Este pentru a treia 
oară consecutiv cînd 
Tommey cîștigă acest 
titlu.

(Agerpres)

1.

2.

3.
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Copilul dolofan

al lipsei de imaginație -

DĂDĂCEALA
Ortav Pancu-Iași : în 

procesul formării și dez
voltării deprinderilor și 
obișnuințelor ' 
independentă 
ciști’or-elevi, 
nizaț iilor U. 
școli, un rol__
II joacă secretarul 
miletului U.T.C. | 
ceu. Vă propun să dis
cutăm puțin și in legă
tură cu unele probleme 
pe care le ridică aceas
tă muncă de secretar. O 
întrebare de principiu 
Cui credeți că trebuie 
ea încredințată? Unui 
profesor tinăr? Unui e- 
lev? Pentru fiecare din 
aceste alternative 
argumente pro și 
tra. Problema este strins 
legată de cea discutată 
anterior. După părerea 
multora din aceeași ..tu
telă" decurge și o situa
ție care transformă se
cretarul U.T.C. intr-un 
cadru didactic, cu sar
cini specific didactice. 
Dar sâ nu anticipez...

Stoicescu Mircea : elev 
el. a X-a J liceul 
„Matei Basarab" Mi-e 
greu să-mi spun pă
rerea. Mai bine-zis, nu 
mă pot decide dintr-o 
dată sâ aleg între o so
luție și alta. Evident, 
profesorul-secretar adu
ce in această atribuție o 
incomparabil mai mare 
experiență, cunoașterea 
științifică, din sursele 
pedagogiei și psiholo
giei, a muncii cu tine
retul. Este argumentul 
care mă face să înclin 
mai mult spre secreta- 
rul-profesor. Indiscuta
bil, el poate reprezenta 
o autoritate. Cuvîntul lui 
este privit cu alt res
pect.

Octav Pancu-Iași : Cu
vîntul unui elev nu poa
te fi respectat?

Stoicescu Mircea : Mai 
puțin. Cu un elev, deci 
cu un coleg îți mai poți 
permite o glumă...

Constanța Năstac : Și 
gluma sapă neapărat au
toritatea cuiva?

Stoicescu Mircea : To
tuși nu-ți poți permite 
glume cînd ai de rezol
vat sarcini serioase.

Octav Pancu-Iași : 
vîrsta aceasta, adică 
cea a uteciștilor dîn 
cee, nu văd ce „sarcini 
serioase“ ar fi împiedi
cate de o glumă tovă
rășească, tinerească. Glu
ma tovărășească nu 
mai că nu implică, 
exclude insolența, 
pertinența.

Stoicescu Mircea : 
mă gîndeam la aseme
nea glume de prost gust 
Mă refeream la un anu
mit ton, să-i zic, 
degajat cu care se dis
cută între elevi 
pe care respectul elevu- 

1-1 permite într-o 
discuție cu un profesor. 

Prof. Nicolae Nicolae : 
Și ar strica acest ton, 
cum l-ai numit, „de
gajat“ muncii organiza
ției?

Stoicescu Mircea : U- 
neori poate nu. Alteori 
s-ar putea să strice. Am 
în vedere, de pildă, fap
tul că dacă un tovarăș 
profesor vine și spune că 
trebuie făcut un anumit 
lucru, acel lucru se va 
face. El a vorbit de la 
profesor la elev, de la om 
respectat la oameni care 
il respectă. E altceva 
cînd același lucru îl face 
un elev. Dar încă o dată 
spun că mi-e greu să-mi 
exprim părerea în a- 
ceastă problemă. Nu mă 
pot decide. înclin către 
secretarul-profesor, dar 
am unele argumente și

de muncă 
ale ute- 
ale orca- 

T. C. din 
important

I co
pe li-

sint 
con-

La 
la 
li-

nu- 
dar 
îm-

Nu

mai

ton

CU CRONOMETRIA
în numărul 5616 al ziarului nostru am 

publicat prima parte a unei mese rotunde 
caro a întrunit în jurul ei cadre didactice, 
secretari U.T.C. — elevi și profesori —, 
activiști ai organizației noastre, câutind să 
dea răspuns la întrebarea :

De ce devine adunarea generală a cin- 
cea oră de dirigenție ?

In numărul de astăzi, în continuarea dis
cuțiilor, conduse de scriitorul OCTAV 
PANCU-IAȘI, participanții la masa ro- 
tună răspund la cea de a doua întrebare : 
SECRETARUL U.T.C. PE LICEU — PRO
FESOR SAU ELEV ?

PE URMA TIMPULUI
(Urmare din pag. I)

pentru secretarul-elev. 
Acesta din urmă are, in 
primul rînd. aceleași 
preocupări ca și ceilalți 
uteciști.

Prof. lulin Jocu : Por
nesc de unde s-a oprit 
Mircea. Secretarul-elev, 
spunea el, are aceleași 
preocupări ca și ceilalți 
uteciști Aceasta mi se 
pare esențial. O spun 
dintr-o experiență care 
cred că merită atenție, 
împlinesc trei ani de 
cînd sînt secretară a co
mitetului U.T.C. pe liceu, 
iar mai înainte, 
doi ani, am avut 
na de locțiitoare 
creț arului U.TC. 
plăcut munca și ...__
străduit s-o duc la capii 
cît mai bine Sînt apro
piată de elevi și îi 
simt și pe ei conlucrînd 
cu mine fără rigiditate, 
uitînd adeseori că locul

vreo 
sarci- 
a se- 
Mi-a 

m-am

zație ? După părerea 
mea el este in su
ferință in cazurile cînd 
secretari ai comitetelor 
U.T.C. din școli sînt pro
fesori și nu elevi. Discu
tând despre spiritul de 
independență caracte
ristic adolescenților, tre
buie să amintim și acest 
aspect. A fi independent 
înseamnă a ți se crea 
un climat care să favo
rizeze un schimb de opi
nii fără nici o 
nici chiar cea 
dă autoritatea 
nală a cuiva.

Prof. lancu

de acord cu tovarășa Iu- 
lia Jocu. Aduc in plus, 
cîteva precizări. In li
ceul la care funcționez 
este secretar al comite
tului U.T.C. un elev și 
lucrurile merg bine, or
ganizația este frun'așă

opreliște, 
pe care o 
profesio-

Nicoloe, 
Intrutotul

mîine să se descurce 
astfel. Un prilej strălu
cit il oferă viața de or
ganizație U.T.C. Secre
tarul să fio tot un elev, 
acela care întrunește su
fragiile tuturor și pe care 
toji, fără reticențe de 
nici un fel, îl pot trage 
la răspundere cînd nu-și 
vede de treabă. Dar ar 
mai fi ceva. Un argu
ment tot în favoarea se
cretarului U. T. C. e- 
lcv. Mă gîndesc la mo
mentul alegerilor. E un 
moment foarte impor
tant în viața unei orga
nizații. El trebuie să fie 
consecința unor confrun
tări de păreri, a unor 
deliberări individuale și 
colective. E mai dificil, 
ca să nu spun nepeda
gogic, ca obiectul acestor 
confruntări și deliberări 
ale elevilor să fie un 
profesor. Cum să-și mo-

r, U.T.C

PROFESOR
SAU ELEV?

meu e la catedră și al 
lor în bănci. $i totuși o 
nedoritâ distanță exis
tă între mine și ceilalți 
uteciști de vîrsta cărora 
mă despart 10 și chiar 
12 ani. Dau un exemplu 
la întîmplare dar conclu
dent, cred. Eu dacă ie-aș 
vorbi adresîndu-mă cu 
formula de politețe 
„dumneavoastră", ei m-ar 
ruga să încetez cu un 
ton excesiv de protoco
lar, neobișnuit între ti
neri prieteni. Dar ei îmi 
vorbesc mie cu dumnea
voastră. Nu le pot cere 
să-mi spună „tu" și dacă 
prin absurd le-aș ce
re-o, desigur că m-ar 
refuza. Asta face ca în 
relațiile diurne să se 
strecoare ceva care parcă 
scîrțîie. Dar adevăra
tul sunet neplăcut este 
altul. Om ca toți oame
nii, și eu greșesc, am 
lipsuri. Critica m-ar 
face să mi le îndrept. 
Dar uteciștii nu mă cri
tică niciodată, nici cînd 
îi... rog! Ei nu pot alun
ga imaginea mea de la 
catedră, imaginea pro- I 
fesoarei care dacă ar a- ’ 
vea o lipsă în predarea i 
unei lecții, n-ar admite | 
ca elevii să se ridice și 
să consume timpul lec- | 
ției adueîndu-i critici, 
întemeiate sau mai pu- I 
țin. Și atunci cum ră- « 
mine cu democratis- > 
mul vieții de organi- I

pe raion. Sînt locțiitorul 
secretarului de partid a) 
organizației de bază din 
liceu și, astfel, am dese 
contacte cu activitatea 
uteciștilor. Aceasta, cum 
s-a mai spus aici, tre
buie să fie reprezentati
vă pentru dorințele și 
capacitățile creatoare ale 
elevilor, trebuie să spri
jine 
cele 
neri 
care 
oameni 
noastre, deci și ca 
meni cu spirit de 
pundere personală, gata 
să-și asume o sarcină 
și s-o ducă la îndepli
nire cu cit mai puține 
„acoperiri“ din partea 
altora, cu cît mai pu
ține „giruri" și ajutoa
re, bucurîndu-se de o 
independență de acțiu
ne plină de încredere și, 
mai cu seamă, motiva
tă de aptitudini și vir
tuți personale Să-i o- 
bișnuim încă de foarte 
tineri pe cetățenii de

prin toate mijîoa- 
formarea unor ti- 
cu un profil moral 
să-i definească ca 

ai societății 
oa- 

răs-

tiveze un elev alege
rea profesorului? Să spu
nă despre el că e om 
cumsecade, are talent 
de dascăl. îi place spor
tul etc. ? Secretarul-elev 
nu pune asemenea pro
bleme spinoase, 
zolvabile. El aduce 
plus lucrul cel 
de preț care este 
sa, vîrsta tuturor 
ciștilor din organizație, 
deci el aduce preferin
țele acestora, spiritul 
dezinvolt, colegial, de 
muncă, și, aș adăuga 
nu în ultimul rînd al 
importanței: dorința de 
afirmare și în dome
niul unei activități orga
nizatorice.

Constanța Năstac : Și 
orientarea noastră se în
dreaptă spre secretarul 
elev. O dovadă este fap
tul că, în cele 
mari din raionul 
Vladimirescu, 11 
nizații U.T.C. au 
secretari elevi.

Prof. Aneta Luca : De 
acord cu ceilalți co-

i re
in 

mai 
vîrsta 

ute-

16 școli
Tudor 
orga- 

ales

legi 
luat 
cord 
soară și secretară U.T.C. 
și munco aceasta mă a- 
trage. Ideea de a încre
dința sarcina de secre
tar U.T.C. unui profe
sor tinăr a venit proba
bil de la faptul că, in 
afară de experiență și 
cunoștințe științifice, 
profesorul mai este și 
posesorul unei autorități 
pe care i-o dă meseria, 
anii de studii și de prac
tică. Dar nu trebuie să 
înțelegem prin autorita
te ceva simplist, o no
țiune menită să defi
nească niște replici ale 
cuiva care nu admit 
discuții, fie pentru că 
reprezintă adevăruri a- 
xiomatice, fie pentru că 
n-are nimeni timp, pof
tă sau curaj să le con
trazică... Intr-un înțe
les mai larg și mai a- 
proape de realitate și un 
elev poate avea — și are 
chiar! — autoritate în 
fața colegilor săi. Este 
autoritatea cu care îl 
învestește capacitatea sa 
de a lucra ordonat, chib
zuit, aplecarea sa către 
un stil de muncă bazat 
pe aportul tuturor, res
pectul său pentru cuvîn
tul dat de el sau de al
ții, setea lui de carte, fe
lul lui de a se distra in
teligent, modul cum își 
petrece timpul liber, 
completîndu-și cunoș
tințele etc. E oare atît 
de rar un asemenea e- 
lev? Da de unde! E cit 
se poate de frecvent. 
De ce nu i s-ar încre
dința lui și numai lui 
sarcina de secretar?

Octav Pancu-Iași : Să 
ne oprim deocamdată 
aici. Simțiți nevoia unei 
recapitulări? De fapt, a- 
bordînd două probleme, 
cea a așa-zisei „tutelări 
exagerate“ și cea a pio- 
fesiei — mai corect vâr
stei — secretarului or
ganizației U.T.C. din li
ceu, am discutat un sin
gur subiect cu două ra
mificații. Subiectul este 
înglobat în datoria de a 
asigura pretutindeni vie
ții de organizație a 
U.T.C. o ambianță, per- 
mițînd uteciștilor aflați 
la vîrsta adolescenței, e- 
tapă primordială în for
marea 
mane, 
ritului 
buind 
acestui spirit creator 
necesitatea de a 
într-o autonomie 
tuală, de a participa la 
viața de organizație 
nemijlocit, începînd de la 
alcătuirea planurilor de 
muncă pînâ la realizarea 
tuturor sarcinilor, inclu
siv cea de secretar. 
Continuăm discuția, ale- 
gînd alte probleme din 
aceeași sferă de interes, 
cu un proxim prilej.

profesori care au 
cuvîntul, de a- 
deși sint profe-

personalității u- 
manifestarea spi- 
lor creator, atri- 
pe bună dreptate 

Și
activa 
spiri-

0 PEPINIERA

TEZA DE DOCTORAT '
I

In sala de ședințe a Institutului de Fizică al . 
Academiei Republicii Socialiste România, Calea I 
Victoriei nr. 114 va avea loc vineri 23 iunie ora ' 
17, susținerea publică de către Tov. ȚOPA i 
VLADIMIR, cercetător principal, a tezei pentru | 
obținerea titlului științific de doctor in fizică cu 
titlul „Sludiul absorbției și emisiei centrilor de I 
culoare in cristale de halogenuri alcaline impu- I 
rificate cu Ag.‘‘. I

Conducător științific: Acad. prof. dr. docent 
Eugen Bădărău.

Referenți științifici : Prof. dr. docent Marga
reta Giurgea de la Universitatea - București; I

Prof. dr. docent Ion Agirbiceanu. membru co- I 
respondent al Academiei R.S.R. de la Institutul 
Politehnic București.

Prof. dr. docent Alexandru Cișman, membru 
corespondent al Academiei R.S.R. de la Institu- I 
tul Politehnic Timișoara. •

Teza poate fi consultată la biblioteca Institu- . 
tului.

Dacă pentru a controla pre
zenta molibdenului în lotu
rile de țevi erau necesare cu o 
vreme in urmă analize chimice 
laborioase pe parcursul a 10 
ore, astăzi George Gagea de 
la Uzinele „Vulcan" efectu
ează această operație intr-un 
minut. El e ajutat de un apa
rat modern denumit stiloscop.

Foto: AGERPRES

LUCRĂRI DE EXTINDERE 
LA UZINA DE ALUMINĂ

DIN ORADEA
Lucrările de extindere a Uzi

nei de alumină din Oradea au 
un avans de 10-1 la sută la con
strucții și montaj ; aceasta re
prezintă o depășire valorică a 
planului de peste 1 700 000 lei. 
La 6 din cele 9 uriașe vase de- 
compozoare, cu o capacitate de 
1 100 metri cubi fiecare, se lu
crează acum la platformele me
talice situate la cota maximă — 
plus 30 de metri. In timp ce la 
noul depozit de bauxită partea 
de construcții executată a de
pășit procentul de 90 la sută, la 
alte obiective, printre care și 
stația de pompare leșiere, s-au 
început lucrările de legătură cu 
alte instalații, precum și mon
tarea estacadelor și avaselor.

(Agerpres)

— Uneori funcționarea ma
șinilor este brusc întreruptă — 
adaugă ing. Emil Olaru (adjunct 
al secției) din cauza celor care 
lipsesc nemotivat : Viorel Amoră- 
riței, Vasile Anca și alții. Din 
păcate nu sint singurii. în aproa
pe toate secțiile sînt unii tineri 
care n-au înțeles încă să sc in
tegreze în ritmul de muncă la u- 
zinei. Important este faptul că 
numărul lor sc restrânge datorită 
opiniei colectivului, hotărât să nu 
mai tolereze asemenea abateri.

în 1966 și in primul
trimestru al acestui an
s-au pierdut in uzină
464 060 ore datorită în- 
tirzirrilor, întreruperii 
lucrului mai devreme ;
47 000 orc prin părâsi- 
rca nejustificată a locu-
lui (Ic muncă ; 564 000
ore din nerecuperarea
pauzei de masă.

Cifrele sînt concludente. Ce
I sc ântîmplă acum. 7 iunie, orele 
I 15,15. A început schimbul II. Ne 
I însoțește în raid ing. Nicolae

Dincă, șeful secției aparataj. Ma
șinile lucrează din plin. Valentin 
Iacob nu se află la strung. Mai-

(strul Ghiță Alexandru ne „liniș
tește" : „E undeva pe-aici !". Dar 
șl .... yl„; ........

Ipcscu e plecat după o filieră,
Mihai Stere și Alexandru Brîn-

și alte mașini stau : Spirti Po-

zan după piese. Minutele se 
scurg. Reținem din discuția cu 
tovarășul Marin Dobre, șeful sec
torului prelucrări, că timpul 
pierdut înainte la predarea și pre
luarea schimbului s-a redus la 
jumătate și că s-ar cîștiga mai 
mult dacă n-ar mai exista plim
băreți și vorbăreți. Pierzînd în 
felul acesta zilnic cîte 15 minute 
fiecare, strungarii Ion Frăcea și 
Ion Tureanu păgubesc secția de 
circa 80 de bucșe cu manivelă 
la regulatorul S.A.B.

8 iunie. Sondaj la poarta uzinei. 
Cu aproape 15 minute înainte de 
a suna sirena muncitorii se află 
la posturile lor. E 6,30. Schimbul 
I a început. După 5 minute in-

0 tr£ pe poartă Mirea C. Gheorghe 
’ de la mecanică. încă 2—3 mi- 
Inute discută cu portarul care i-a 

oprit legitimația și... timpul se 
scurge. Electricianul Dincă C. 
Cornel străbate aleile uzinei ca 

i și cum totul ar fi în regulă. La 
I 6,45 apare Ion Constantin... Dru

mul pînă la „locomotive" îți în- 
Îgăduie să mănînci în voie un 

sfert de pîine. Pașii săi sînt însă 
egali, rari, ca și ai Iul Ciurea FI.

’ de la sculerie sau ai tinerilor Ion 
I Ioniță și Aurel Manea de la pro- 
1 iectări — sosiți de asemenea 
Idupă începerea programului.

Cazul nu este singular. In

PIERDUT
multe zile poți întâlni tineri care 
n-au renunțat la concepția retro
gradă „ce contează, colo, câteva 
minute". Dar s-au adunat minu
tele și iată că ele au însemnat 
în perioada analizată milioane de 
lei pagube. Am propune ca ase
menea manifestări să fie puse 
în discuția colectivelor, operativ, 
fără a se aștepta adunările gene
rale U.T.C.

în 1966 și primul tri-
mestru 1967, s-au picr- 
dut datorita slabei orga
nizări a locului de mun
că 280 000 ore.

Conducerea uzinei a luat mă
suri hotărîte în această direcție: 
nominalizarea planului la poziți
ile complexe a asigurat o îmbu
nătățire a pregătirii fabricației, 
aprovizionării și o programare 
mai judicioasă a utilajelor pe în
tregul an ; la secția aparataj lan
sarea și execuția echipamentelor 
de frînă se face pe subansamble; 
s-a asigurat asistența tehnică în 
toate schimburile ; se introduce 
sistemul de muncă în acord ia 
secția mecanică (strungărie u- 
șoară), curățătoriile din turnăto
riile de fontă și de oțel, se îmbu
nătățesc tehnologiile de fabricație 
etc. Un judicios plan de măsuri 
privind utilizarea fondului de 
timp creează un cadru eficient 
pentru ca fiecare să-și sporească 
contribuția la îndeplinirea exem
plară a planului și a angajamen
telor luate în scrisoarea adresată 
C.C. al P.C.R., personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Desigur, amploarea măsurilor' 
necesită încă timp pentru apli
carea lor întocmai, dar există 
condiții să se intervină energic 
pentru a se curma unele stări 
de fapt pentru care nu se 
cer investiții, 
litate, spirit 
gospodăresc, 
două ni se 
aprovizionarea _ ___
rilor de muncă și realizarea sin
cronizării muncii secțiilor fi sec
toarelor. Aparatajul — spunea ing. 
Dincă — folosește multe piese 
de la turnătoria de fontă. Ace
stea nu vin ritmic, altele sînt de 
proastă calitate. In mai s-au re- 
butat toate camerele-coman- 
dă de la frînă nouă tip K. E. din 
cauza grosimii ncuniforme a pe
reților. S-au pierdut 250 ore/ 
mașină. I-am consultat pe tova
rășii de la turnătoria de fontă. 
Graficul de livrări pe mai, deși 
în final realizat și la unele piese 
depășit, atestă neritmicitatea. 
Pentru separatori — de exemplu 
— la 9 mai trebuia să se ajungă

ci responsabi- 
organizatoric și 
Printre acestea 
par esențiale : 

ritmică a locu-

CARE TREBUIE SĂ AJUNGĂ PA
Bazinul Domelor, Valea 

Bistriței, Rarău. Nume ce 
trezesc în noi ecouri cu 
foșnet de codru și murmur 
de ape. Și aceasta pentru- 
că nordul Moldovei în
seamnă, în primul rînd, pă
dure, pămînt ca un covor 
cu totul neobișnuit peste 
care se așterne aurul verde 
al munților.

Prietenă dintotdeauna 
oamenilor din Țara de Sus, 
de prezența pădurii se lea
gă una din cele mai vechi 
îndeletniciri specifice po
porului nostru — silvicul
tura. De-a lungul veacuri
lor pădurea l-a apărat pe 
om. Și omul, la rîndu-i, o 
apără. Sentimentul de 
ocrotire a patrimoniului 
forestier, sentiment mani
festat prin muncă și crea
ție proprie acestor oameni 
își are izvorul în dragostea 
lor pentru natură, pentru 
pădure. Poate și de aceea 
tradiția pădurari tului se 
transmite și în zilele noas
tre din generație în gene
rație.

„Mulți din neamul meu

sînt pădurari fi brigadieri. 
De mic copil am îndrăgit 
brazii, animalele pădurii. 
Tata și-a dorit foarte mult 
să mă vadă silvicultor" 
(ION GHERASIA, liceul 
industrial). „Totdeauna 
mi-a plăcut natura. Și, 
pentru mine, cel mai fru
mos peisaj nu mi-l poate 
oferi decît pădurea" (VIC
TOR TEODORU, școala 
tehnică) ; „Am trăit la 
munte. La Tarcău pădurea 
se întinde de o parte fi de 
alta a satului. Bunicul 
meu era pădurar fi de 
foarte multe ori mergeam 
cu el prin munți. De la 
dînsul am cunoscut cele 

i dintîi taine ale pădurii". 
| (CONSTANTIN AMARI- 
| NEI, școala tehnică).

Ne aflăm la Cîmpulung- 
Bucovina, într-un impre
sionant peisaj montan. Aici 

i este una dintre cele mai 
vechi școli de silvicultură 

1 din țară. Acum există un 
grup școlar forestier spe
cializat în pregătirea și ca
lificarea viitoarelor cadre 
de silvicultori : pădurari.

maiștri, muncitori fores
tieri, tehnicieni. De cu- 
rînd, s-a înființat și un li
ceu industrial cu profil 
asemănător.

Rîndurile așternute mai 
sus în grabă, creionează 
sentimentele cu care câțiva 
tineri, ce au răspuns unor 
întrebări ale noastre, și-au 
ales și își însușesc acum 
meseria pădurăritului.

Numeroși din cei care 
au îmbrățișat meseriile a- 
mintite sînt din regiuni 
montane. Așadar avem, 
s-ar spune, de a face cu 
o pasiune nativă, chiar 
foarte puternică. „Pentru 
mine, declara CORNELIU 
VELEHORSCHI, pădurea 
înseamnă totul : muncă, 
iubire, sănătate".

Cu mici excepții, elevii 
Grupului școlar forestier 
știu că mîine vor fi pădu
rari, maiștri, tehnicieni — 
într-un cuvînt, stăpîni ai 
pădurilor. Este aceasta de- 
ajuns pentru dezvoltarea 
unei pasiuni fierbinți față 
de meserie ? Desigur, nu. 
Pasiunea aceasta nu se

poate restrînge numai la 
afecțiunea peisagistică. A- 
devărata chemare a profe
siei solicită îmbinarea pa
siunii incipiente, cu sim
țul datoriei și al dragostei 
pentru muncă, pentru în
sușirea temeinică a noțiu
nilor teoretice și practice 
ce se predau în școli. Re
ceptivitatea elevilor, ali
mentată din copilărie cu 
imaginea pădurilor care i-a 
captivat, cere din partea 
pedagogilor multă pricepe
re, sensibilitate. Rolul ho
tărâtor în acest proces re
vine școlii, organizației 
U.T.C.

Cum van acești factori în 
întîmpinarea pasiunii ? An
cheta noastră printre nu
meroși elevi ai celor două 
unități școlare ne oferă 
răspunsuri relevante.

La întrebarea ce specia
list v-a reținut atenția și 
cu ce prilej, am reținut 
numele inginerului Radu 
Ichim de la ocolul sil
vic — Iacobeni, care 
a vorbit odată elevi
lor despre cerințele viitoa-

rei profesii. Foarte grăi
tor, exemplul demonstrea
ză o dată mai mult că lu
crurile interesante se înre
gistrează, se rețin. Eleni 
anchetați sînt în primul an 
de școală. Practica în pro
ducție, contactul direct cu 
activitatea de întreținere 
și exploatare a masei lem
noase le va oferi desigur 
prilejuri nenumărate de a- 
propiere, de contact cu in
gineri, tehnicieni, maiștri 
silvici. Dar pînă atunci ? 
Am consultat tematica ore
lor de dirigenție. Lucrurile 
nu se prezintă nici aici 
prea bine. Teme generale 
nediferențiate, mai mult 
sau mai puțin necesare, 
accentul fiind pus, „așa 
cum ne-a indicat ministe
rul", pe probleme... de igi
enă și circulație.

Dar orele din afara cla
sei ? Numai profesorul de 
română a organizat cîteva 
seri literare, interesante de 
altfel, dar insuficiente. Do
vadă că elevii își amintesc 
foarte vag de ele. Și lec
tura ocupă un loc minim

la 120 piese, numărul celor li
vrate era de 95 ; 10 mai la 140 
(s-a ajuns la 120)... situația a in- 
trat în normal la 26. La cilindri 
lucrurile sînt și mai clare : la 10 
mai s-au realizat 49 piese în loc 
de 90 ; la 20 mai — 149 din 
180, la 26 mai — 240 din 280 
și în sfîrșit în 27 mai s-a pro
dus... peste plan. (I)

Efectele neritmicitlții se resimt 
și în alte secții. Lipsa pieselor 
de la forjă și turnătoria de fontă 
— spune maistrul Andrei Ghe
orghe, secția motoare — uzinaj 
ușor B — duce la fragmentarea 
comenzilor. Din acest motiv se 
pierde mult timp cu reglarea 
mașinilor. Montajul are nevoie 
de piese și intervin... urgențele. 
In ziua de 8 iunie Nicolae Un- 
gurcanu avea dc executat prima 
operație la flanșa tubulară reper, 
de serie, 530—164. 94 de găuri 
realizate In același dispozitiv. 
Lucra din plin. Pe la orele 19 
a intervenit „urgența". Montajul 
avea nevoie de butuc M 581-15- 
301. Totul s-a dat peste cap. Ma
șina a trebuit din nou reglată. 30 
de minute. Tot 30 de minute 
i-au trebuit lui Ungureanu să-și 
procure sculele, desenele și dis
pozitivele necesare.

Timp valoros se mai pierde 
din producție pentru procurarea 
sau improvizarea sculelor. Nor
mal, atunci cînd lansezi o co
mandă care necesită operații ce 
se execută cu scule nestandardi
zate, trebuie să le și asiguri. Mai
strul Dumitru Ionel din secția 
locomotive ne spune că de fapt 
lucrurile nu stau așa și că a sem
nalat de multe ori această defi
ciență în referatele de producție, 
în ziua raidului se lucra la repe
rul furcă. Era necesară o freză- 
șaibă de 11 mm și nu exista. 
S-au improvizat două circulare 
care n-au rezistat. S-a pierdut 
astfel foarte mult timp.

Pentru a crea condiții cît mai 
bune de muncă, conducerea uzi
nei a luat măsuri și în acest sens, 
s-a întărit calitativ grupa de ex
ploatare S.D.V. din cadrul ser
viciului sculer-șef, se studiază 
organizarea ascuțirii centralizate 
a sculelor etc. Sugerăm organi
zațiilor U.T.C. să aibă în atenție 
și modul cum gospodăresc tinerii 
sculele, dispozitivele și verifica
toarele, grija față de avutul ob
ștesc fiind, cum se știe, o dato
rie permanentă.

Sa privim graficul realizărilor 
uzinei pe luna mai : producția 
globală 100,2 la sută ; producția 
marfă 100,8 la sută ; productivi
tatea muncii pe cap de salariat 
100,9 la sută ; producția marfă
vîndută și încasată pe cinci luni 
100,5 la sută. Rezultatele încep 
să se arate. Ele ar putea fi și 
mai mari dacă s-ar închide toate 
supapele prin care se mai iro
sesc minutele. Timpul este ire
versibil 1 Măsurile complexe, sta
bilite de conducerea uzinei — vi- 
zînd în primul rînd punctele 
nevralgice — trebuie susținute cu 
acțiuni eficiente inițiate în sec
ții de organizațiile U.T.C. înt'c- 
putul a fost făcut. Merită evident 
țiat simpozionul organizat de co
mitetul U.T.C. pe uzină, cu spri
jinul Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.C., ÎT1 cadrul căruia 
specialiști de mare prestigiu au 
vorbit tinerilor despre necesita
tea perfecționării pregătirii pro
fesionale și utilizarea rațională 
a timpului de lucru.

Planul organizațiilor U.T.C. 
este bogat și mai bine orienta*. 
Măsurile urmăresc creșterea res
ponsabilității fiecăruia. Să-i a- 
jutăm pe tineri să-și judece cu 
exigență munca, să înlăture ce* i 
ce este vechi și perimat, să g.‘- 
sească în ore și minute resurr ■ 
noi care să le sporească succe
sele.

Materia primă produsă de 
Uzina de alumină din Oradea 
este gata să ia drumul uzinei 

din Slatina 
Foto: AGERPRES

URE FRUMOASA
în pregătirea multilaterală 
a viitorilor lucrători silvici. 
Din 100 de răspunsuri pri
mite la întrebarea „Men
ționați autori care au scris 
despre pădure și ce anu
me" — un număr foarte 
mic consemnează în drep
tul scriitorilor M. Sadovea- 
nu, Hogaș, Labiș, spre e- 
xemplu, și lucrări aparți- 
nînd acestora.

Cunoașterea operelor de 
artă, cultivarea gustului 
estetic trebuie să fie încă 
una din îndatoririle dirigin- 
ților, profesorilor, dar nu- 
numai ale acestora. Pre
zența comitetului U. T. C. 
se face prea puțin simțită. 
Secretarul comitetului, Ra
du Rusu, ne-a vorbit foarte 
imprecis despre acțiunile 
întreprinse pe linie de or
ganizație pentru cultivarea 
pasiunii, a sentimentului 
de dragoste față de natu
ră. Comitetul U.T.C. n-a 
făcut nimic în vederea ini
țierii unor excursii, întâl
niți cu specialiști și lucră
tori din domeniul forestier, 
vizionări colective de filme

sau diafilme, legate de spe
cificul meseriilor lor pentru 
care se pregătesc elevii în 
școală.

Ce perspective li se ofe
ră elevilor pe linia atașării 
mai profunde față de me
seria ce și-au ales-o ? O 
fereastră spre viitor ne-a 
fost deschisă în convorbi
rea cu tovarășul doctor in
giner PETRE CIOBANU, 
directorul liceului indus
trial.

— Silvicultorul, ne-a 
spus dînsul. trebuie să fie 
un specialist competent, 
multilateral orientat și cu 
deprinderi însușite temi- 
nic. Ne aflăm încă la în
ceputul activității, dispu
nem de condiții modeste. 
Intenționăm să punem în
să bazele unor cercuri teh
nice, cu programe bogate 
și interesante pentru elevi, 
să inițiem o „Zi a silvi
cultorului" în cadrul șco
lii, acțiune marcată prin 
prezentarea unor referate 
științifice și a unoi bogate 
activități culturale.

Cultivarea pasiunii pre-

supune existența, formarea 
unbr tradiții puternice 
de-a lungul anilor de școa
lă, care să-și pună am
prenta asupra activității 
initoare a foștilor elevi. 
Reținem din propunerile 
interlocutorului nostru ini
țierea unor serbări cu spe
cific silvic, organizate în 
ooieni, pe munte și la ca
re să participe, alături de 
elevi, pădurari, brigadieri, 
ingineri ; apoi, amenajarea 
unui parc în care fiecare 
promoție să sădească ar
bori decorativi ; introduce
rea uniformei de silvicul
tor ș.a.m.d.

Planuri, sugestii. Nu ne 
rămâne decît să dorim în
deplinirea lor și o prezență 
cît mai activă a organiza
ției U.T.C. în aria acțiuni
lor îndreptate spre cultiva
rea dragostei pentru pro
fesie în rîndul viitorilor 
silvicultori.

AL. RUDEANU 
ION BELDEANU
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JUBILEUL MUZEULUI
TEATRULUI NATIONAL

DIN BUCUREȘTI
Muzeul 

National 
rești a ...... ...
de ani de existență.

După cum ne spu
ne George Tranco
directorul muzeului, 
acest lăcaș dc cultu
ră. inaugurat sub 
directoratul scriito
rului Liviu Rebrea- 
nu. în 1942, a fost 
mutat după bombar
damentele din 1944 
în sala fostului Co
legiu Sf. Sa va, acolo 
unde a dat repre
zentații Teatrul Na
țional. Sub directo
ratul acad. Zaharia 
Stancu toate aceste 
vestigii ale istoriei 
teatrului românesc 
au fost adăpostite în 
localul special ame
najat din Pasajul 
Majestic unde se

Teatrului 
din Bucu- 
împlinlt 25

află șl acum. Nu de 
mult, spațiu) a fost 
mărit spre a se pune 
mai bine în lumină 
colecțiile de obiecte 
și documente ale 
muzeului.

împlinirea a 25 de 
ani dc la înființarea 
muzeului primei 
noastre scene con
stituie un eveni
ment important 
viața artistică a 
rii. Intr-o foaie 
magială apărută 
acest prilej, i 
Zaharia Stancu. 
rectorul 
Național „I. L. __ 
ragiale" apreciază că 
„muzeul reprezintă 
azi o bogată colecție 
de documente si re
licve relative nu 
numai la istoria 
Teatrului nostru Na-

♦

tare. Dragoste pentru delism P 
Poate. Motivele invocate nu sînt, 
însă, cele reale.

— Cred că nimeni nu poate 
să fie dresat să respecte cinstea 
ci educat, clădit pe acest pilon 
central, este de părere Constan
tin Păunescu, psino-patolog.

Din discuțiile avute cu acești 
copii reiese clar că „accidentul" 
nu este intimplător, face parte 
dintr-un șir de alte manifestări 
de o gravitate moderată dar ig
norate de părinți, de școală. Mă
surile luate împotriva părinților, 
a tutorilor ce se fac vinovați de 
lipsa dc supraveghere, de educa
ție sînt minime. Răsfoim un re
gistru în care sînt înregistrați 
162 de minori infractori. In drep
tul rubricii „Măsuri luate împo
triva părinților“ sînt spații albe. 
Nici chiar în cazurile extreme ca, 
acesta : „Mama — extras din an
cheta socială — trăiește o viață 
imorală, în locuință organizează 
petreceri, chefuri, antrcnînd-o la 
aceasta și pe minora de 13 ani, 
Mariana N.".

Cadrul social, vecinii, comite
tul de bloc, deputății, organiza
ția U.T.C. de cartier nu cunosc 
sau le este indiferent acest te
ren în care germinează asemenea 
influențe nocive ? Responsabilul 
de bloc s-a scandalizat imputând 
mamei proasta creștere a Mari
anei atunci cînd i-au dispărut de 
pe balcon două ghivece cu flori... 
Diriginta clasei, în care învață 
Mariana, locuiește în același bloc. 
„M-am jenat să discut prea 
mult". O discuție are loc totuși 
în cancelaria școlii în prezența 
directorului, a dirigintelui și a 
mamei. „Dacă am fi discutat la 

sugerat

Se spune că acesta este cel mal 
dotat loc de joacă. Se spune 
doar.

Lipsa de spirit gospodăresc a 
edililor orașului este confirma
tă elocvent de mizerie, gropile, 
resturile dc la construcțiile din 
cartierul Săsar, rămase între 
blocuri, unele de acum doi 
ani. Colaborarea corutructor- 
beneficiar, sistemul anchete
lor prealabile printre viitorii lo
catari i-ar fi ajutat pe proiec- 
tanți în rezolvarea unor proble
me pe care viața oricum le ridi
că : spațiile destirtate jocului.

— Vor fi și mai puține I Ne 
asigură președintele sfatului 
popular oraș. Spațiile sînt nece
sare construcțiilor...

Nu știm exact cîte terenuri de 
joc sînt, am fost evitați de șe
ful serviciului spații verzi, dar, 
secretarul sfatului popular tova
rășul Rusu Ion ne spunea : 
„Sînt absolut insuficiente locu
rile de joacă".

Sportul, educația fizică, miș
carea în aer liber fac parte din 
elementele indispensabile sănă
tății. E un adevăr care nu mai 
trebuie demonstrat, un adevăr 
cunoscut și recunoscut de toată 
lumea. Teoretic. Dar practic ? 
Practic un procent foarte mic de 
copii fac sport la Baia Mare, 
în ciuda faptului că numărul a- 
sociațiilor sportive a ajuns la 
60 ! Printre cauze, președintele 
clubului sportiv orășenesc, Katola 
Tiheriu, enumera și lipsa baze
lor sportive. La singurul teren 
de fotbal din oraș, bineînțeles, 
copiii nu au acces. Terenurile de 
volei sau handbal le numeri pe 
degete.

Discutăm cu tovarășul Cîm- 
peanu, director al Teatrului de 
Stat, necesitatea includerii în re
pertoriu a unei piese pentru 
copii și adolescenți, public igno
rat în actuala stagiune. Sintem 
asigurați că la alcătuirea viito
rului repertoriu se va ține cont 
și de această categorie de spec
tatori.

Pe un șantier arheologic se 
va înălța un gard împotriva cu
riozității copiilor. „Ore întregi 
stau și privesc. Nu putem lucra", 
ne spune directorul Muzeului 
regional. Aici, gardul va apăra 
lucrătorii. Dar curiozitatea co
piilor poate fi îngrădită ? Pri- 
vindu-i aplecați, atenți. urmărind 
fiecare mișcare a săpătorilor ne 
gîndeam cu cît entuziasm ar în
tâmpina copiii un cerc de arheo
logie printre atîtea altele. De la 
comitetul orășenesc U.T.C. ni se 
comunic^ existența a 173 de 
cercuri pionierești. „Numărul e 
exagerat" ne asigură președinte
le Consiliului orășenesc al pio
nierilor. tovarășul Sălăjean. Mul
te ființează numai pe hîrtie".

Continuăm ancheta urmărind 
activitățile cultural-distractive a- 
dresate copiilor la cele două clu
buri din oraș și la casa de cul
tură. Concluziile sînt îngrijoră
toare. Din 27 de manifestări or
ganizate în cinci luni în toate 
aceste trei instituții, 14 au fost 
dimineți de basme, 7 dimineți 
de ghicitori, 5 
zie, un fel de 
poezie ?".

La clubul
mic, un copil al unui salariat co
mite un furt. Cerem lămuriri, 
sperînd că acest incident a pro
vocat o reacție, a fost un semnal 
de alarmă pentru activiștii cul
turali. Nici vorbă. Diminețile de 
basme acoperă în continuare 
spațiul duminical rezervat copii
lor. Să nu se observe că Baba 
Cloanța nu-i mai sperie pe as
cultători ?.

Terenul neted din fața clubu
lui din Săsar este preferat de 
jucătorii „gropiței“. O ironie 
involuntară la adresa monotoniei 
din club. La casa de cultură sîn- 
tem îndemnați să privim fotogra
fiile cercului de balet, punctul 
forțe al activității destinate copii
lor. E

toare, filtrează impuritățile, sesi
zează stridențele, nu trece cu ve
derea peste amănuntele care se 
abat de la noțiunile de echilibru, 
(le armonie. „Surorii mele i se 
fac toate poftele, iar eu primesc 
numai bătaie". (E. T., 10 ani). 
Temperatura la care a înregistrat 
tnfrîngerea spiritului de dreptate 
a fost de mii de grade sensibi
litate, sîngerarea morală întinea
ză puritatea și mutilează sensibi
litatea. în cazuri ca acelea pe 
care le vom cita mai jos nu-i 
vorba de atitudinea criticabilă a 
copilului care-și suspectează pă
rintele, 
mama, 
obligă 
despre

'.iilor cu copii. Uneori „lipsa din 
obiectiv" a unor asemenea pro
bleme merge la unii tovarăși de 
aci pînă la situații ca aceea cind, 
deși sesizați de multă vreme că 
un cămin pentru preșcolari 
află prea mult în apropierea u- 
nei uzine ce se extinde, încă nu 
s-au luat măsurile corespunză
toare.

Grija noastră, dovedită, pentru 
copii, trebuie materializată prin 
acțiuni concrete, în fiecare loc 
și caz în parte.

se
• Luni la amiază a sosit în Capitală tovarășul Otakar Șimunek, 

vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-științifică, 
care va participa la întîlnirea președinților celor două părți ale 
comisiei.

La sosire, oaspetele a fost întâmpinat dc Gheorghc Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele părții române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cchoslovacfi de colaborare economică și tehnico- 
științifică, și dc alte persoane oficiale. Au fost dc față Ccstmir 
Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

ci de ceea ce tatăl sau 
prin comportarea lor, îl 
pe copil să gîndească 

el.
sută din copiii care răs- 

„n-avem bucurii in fami- 
referă tocmai la următoa- 

rclo situații : „pentru că mama 
și cu fata se ceartă mereu" (T. P., 
cl. a V-a B.), „tata bea șl cînd 
vine acasă ne bate pe toți" (T.V., 
14 ani), „Atunci cind ne pregă
tim să mergem la bunica, tata 
spune că e obosit, mama îi re
proșează că nu-i face plăcere și 
așa din orice încep scandalurile" 
(I. N. cl. a VlI-a), „Mama vine a- 
casă tirziu, cîleodată nu vine 
toată noaptea" (A. R., cl. a VI-a).

în asemenea situații copiii în
cep să aibă sentimentul înstrăi
nării, dorința de a se elibera de 
acest cadru familial, de a deveni 
cît mai repede independenți 
(,;De m-aș face odată mare I") 
de a căuta în alta parte înțele
gere și afecțiune.

Nu sint prea mici 
bucuriile familiale ?

țional, ci 
istoric a 
culturii 
Șerban 
membru ____r_
dent al Academici și 
director general al 
Bibliotecii Acade
miei Republicii So
cialiste România, sub
liniază intre altele 
că . „Muzeul Teatru
lui Național 
București este 
nelipsit auxiliar ... 
culturii românești și 
unul din punctele 
de atracție ale Capi
talei noastre".

Sărbătorirea împli
nirii celor 25 de ani 
de activitate a Mu
zeului 
țional 
seară,
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artei și a 
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Așa-numitele intensificări ale activității 
solare sînt manifestări reale, precis deter
minate asupra cărora oamenii de știință 
sint în mod unanim de acord. Ele se dez
voltă ritmic cu periodicități de aproximativ 
11, 22 și 35 de ani. Aceste intensificări ale 
planetei noastre influențind ionosfera și ca 
urmare comunicațiile radio, provoacă per- 
turbații ole magnetismului terestru etc. 
înrîurirca directă a variațiilor activității so
lare asupra timpului și deci asupra procese
lor și fenomenelor fizice din straturile infe
rioare ale atmosferei este însă relativ re
dusă.

Mai mult, ele sînt departe de a provo
ca persistența timpului „rece și umed", pe 
teritoriul țării noastre. La noi, in Cîmpia 
Dunării cantitățile anuale de apă din preci
pitațiile atmosferice au scăzut sistematic 
către anul 1934, tocmai în epoca în care ac
tivitatea solară a atins un nivel minim. Așa 
au evoluat la noi procesele generatoare de 
ploi și ninsori. In alt punct al globului insă 
probabil că fenomenele s-au succedat în 
alt sens ^Aceasta nu face decît să întă
rească concluzia că fluctuațiile activității 
solare nu determină direct și, in orice caz, 
nu numai ele, schimbări esențiale de cli
mă — și mai ales — pe întreaga supra
față terestră a globului.

Cercetările geologice au arătat că în de
cursul existenței planetei noastre clima a 
suferit intr-adevăr schimbări mari — aș pu
tea spune chiar răsturnări — determinate 
printre altele de schimbarea poziției axei 
de rotație a planetei noastre.

Ținînd însă seama de faptul că aseme
nea modificări au loc la intervale de sute 

,de mii de ani, interesul pentru ele nu 
T afectează generațiile noastre.

Principala cauză care determină schim
barea locală a complexului elementelor me
teorologic sau a timpului, o constituie re
gimul circulației atmosferice. Stratul infe
rior al atmosferei, gros de 10—13 km, se 
află într-o continuă frămîntare. Neîncetat, 
in unele locuri se formează ciclon!, adevă
rate vîrtejuri enorme care provoacă pertur
bata locale ale timpului sau anticicloni 
care determină persistența timpului senin 
și relativ calm.

Esențial pentru discuția noastră este ca
racterul lipsit de regularitate strictă al 
succesiunii situațiilor atmosferice.

Să revenim la intensificările activității 
solare cu periodicități de aproximativ 11, 22 
și 35 ani și să încercăm să precizăm exis
tența unei relații directe între fluctuațiile ac
tivității solare și cele ale fenomenelor me
teorologice.

In acest punct al discuției, prof. dr. St. 
M. Stocr.escu a acoperit masa de lucru cu 
zeci de diagrame.

Oricum am privi lucrurile, nu putem să 
descoperim cu nici un chip sincmnicitatea 
fluctuațiilor fenomenelor meteorologice cu 
cele ale activității solare, deoarece această 
activitate decurge ritmic, periodic, pe cînd 
fenomenele atmosferice se succed neperio
dic. Mai mult, ne spune prof. Stoenescu. 
Priciți acest grafic al evoluției temperatu
rii aerului și al succesiunii cantităților de 
precipitații din ultima sută de ani. Observați 
vreo periodicitate ? Evident că nu. Dar 
vreo tendință generală de încălzire sau de 
răcire, dc creștere a aridității sau umezelii? 
Nu. Dară în ultima sută de ani nu s-au ma
nifestat asemenea tendințe rezultă că nu 
este justificat să ne așteptăm la modificări 
esențiale alp regimului climei în viitorul 
relativ apropiat.

lată și un alt aspect, nu dintre cele mai 
puțin importanta. Fluctuațiile în timp ale 
climei au întotdeauna caracter local, limi
tat la o anumită arie geografică, caracter 
determinat de specificul dezvoltării asime
trice și nesincrone a componenților circu- 
lapci generale a atmosferei ( n ciclonilor 
li anti'lclonilnr). Arenca -re suciri alter- 
naim in mod neperiodic, prococ.nd mărire 
dislocări interlatitudinnle de mo.se de aer 
cald fi rece.

Prin uHn.nre — cce/Kfn este concluzia la 
care am ajuns ri intr-n comunicare pe care 
am prezentata in cursul lumi trecute — 
raccrsiunea seculari a frecvent« șt inten- 
silătii fenomenelor meteorologice nu indici 
pe teritoriul tării noastre nici abateri alar
mante. nici tendințe univoce pozitive sau 
ne-ative si nici nu prezintă periodicități 
stricte Fluctuațiile climatice au ca
racter local si nu pot fi sincroni
zate Si extinse la scara întregului glob. 
De amca socotim că o afirmație referi
toare la o eventuali modificare de ansam
blu a climei terestre în următoarele decenii 
nu poate fi întemeiată numai pe elemen
tele 'ocale, ci ea trebuie susținuta cu date 
Științifice incontestabile determinate pe în
treaga suprafață a globului.

CE VOR SA ȘTIE

Copilăria prin naivitatea, prin 
calitățile ci exterioare este lumea 
bucuriei. Copilul este cel mai 
sociabil dintre oameni. 89 la sută 
din copiii anchetați apreciază că 
duminica e cea mai frumoasă zi 
a săptăminii. Motivul : „pentru 
că sintem împreună cu părinții".

Cum se realizează comunica
rea naturală a copilului cu pro
priul său părinte, acest „îm
preună“ invocat în multe răs
punsuri ?

„Nu mergem niciodată duminica 
la plimbare, nu putem scăpa 
programul la televizor", „E gro
zav sîmbătă cind apare drăguțul 
de Sfintuleț, și-l vedem cu toții". 
Tata, mare și în exclusivitate a- 
mator de fotbal, transmite în 16 
cazuri dintr-o sută o excesivă 
„bucurie“ a familiei : „Cind ba
tem la fotbal". Astfel, complexul 
de elemente culturale pe care 
copilul îl asimilează în mod 
direct, sau indirect, prin inter
mediul familiei din sursa com
plexă a societății este adesea li
mitat.

Care este ambianța familială, 
ce inspiră copilului atmosfera pe 
care o găsește în familie ? Copi
lul absoarbe din faptele familiei, 
din orizontul spiritual, din dra
gostea cotidiană esențele tari ale 
frumuseții morale. Dar nu fără 
discernămînt. Cu o forță uimi-

Hoții de biciclete

Dc trei luni, lîngă blocul turn, 
bicicletă părăsită, obosită deo

jocurile copiilor își așteaptă stă- 
pînul. 35 de surate adunate de 
la diverși copii stau într-o maga
zie la miliția orașului. Alte 39 
sînt reclamate de păgubași, dar 
negăsile. în total 80 de furturi 
de biciclete înregistrate în acest 
an. Aventură ? Mulți interlocu
tori înclină spre această interpre-

CANDI
DAȚII
LA

Cel mai mare interes îl stîr- 
nește — cum era de așteptat — 
calcularea mediei la concursul de 
admitere, mai ales că, anul a- 
cesta, față de anul trecut, și față 
de anii trecuți, au intervenit u- 
nele modificări. Ministerul lnvă- 
țămîntului a stabilit ca media de 
la bacalaureat să constituie o 
probă egală cu una din probele 
concursului de admitere — așa că 
ea se adună alături de notele ob
ținute la examenul de admitere. 
De data aceasta susțin concursul 
de admitere și bacalaureații care 
au obținut media generala 10 ; a- 
ceasta intră, ca oricare altă me
die. în calculul mediei la admi
tere. Candidații au posibilitatea 
— nu ne îndoim că hotărîrea dă 
satisfacție absolvenților — să-și 
valorifice și pregătirea din liceu, 
efortul lor este și pe această cale 
răsplătit. Nu se iau în conside
rare notele obținute in liceu la 
disciplinele considerate obiecte 
de specialitate ale concursului, 
ci numai media de la bacalau
reat, intrucîf aceasta reflectă mai 
exact valoarea candidatului, se 
apropie mai mult de exigențele 
impuse de școala superioară.

Răspundem pe această cale și 
candidaților care au absolvit în 
seriile anterioare: beneficiază și 
ei în ceea ce privește calculul 
mediei, de un regim s’niilar. 
Existând însă diferențe de nota
re, le dăm cîteva explicații su
plimentare : diplomele de merit 
la examenul de bacalaureat sînt 
evaluate cu media 10; media 5 
sau calificativul foarte bine cu 
9.50 : media 4 sau calificativul 
bine cu 7.50 ; media 3 sau califi
cativul suficient cu 5,50. Pentru 
absolvenții care au dat examenul 
de maturitate în seria 1954 
și ale căror note sînt trecute ală
turi de obiectele din ultimul an 
de studiu se vor lua în conside
rare numai notele de la discipli
nele prevăzute pentru examenul 
de maturitate ediția 1954.

în orice caz e bine de știut că 
media minimă de admitere în fa
cultate este 6,00 și că locurile 
se completează în ordinea me
diilor obținute în limitele cifrei 
de școlarizare a fiecărei facul
tății. Acolo unde locurile nu se 
completează în această ediție a 
concursului, între 2 și 10 sep
tembrie se organizează un al 
doilea concurs.

Absolvenții ar dori să știe exact 
numărul locurilor puse în con
curs anul acesta la diferitele fa
cultăți. Iată o cifră de reper : a- 
nul trecut au fost puse în con
curs, pe întreaga țară, peste 
33 000 de locuri — la cursurile 
de zi, serale și fără frecvență.

O recomandare necesară în 
preajma examenului de admitere: 
fiecare facultate are obligația să 
informeze candidații înscriși cîte 
locuri pune în concurs fi, zilnic,

• 1-10 iulie—concursul ° înainte cu 15 zile încep 
înscrierile • media de la bacalaureat—'echivalen
tă cu o probă de examen ® media minimă de ad
mitere— 6,00 • numărul locurilor pentru fiecare 
facultate și secție poate fi cunoscut

la facultate
odată cu da

ta înscrierii

Numeroși candidați la 
studenție ne solicită in
formații mai detaliate 
cu privire la concursul 
de admitere. Sintem în 
posesia acestor informa
ții și le înserăm la ru
brica noastră dedicată 
candidaților la studen
ție.

să comunice numărul de înscriși. 
Urmăriți deci aceste înștiințări 
cînd vă înscrieți. Și nu uitați să 
vă înscrieți în timpul util, adică 
începînd cu 15 zile înainte de 
data examenului, ultima zi de în
scriere fiind preziua examenului. 
E nevoie să vă luați toate măsu
rile ; mai exact, să vă procurați 
actele pe care trebuie să le ală
turați cererii tip de înscriere : a) 
Certificat de naștere în copie le
galizată ; b) Diploma de baca
laureat sau diploma de maturita
te pentru absolvenții liceelor și 
ai școlilor medii de cultură ge
nerală, diploma de tehnician 
pentru absolvenții școlilor medii 
tehnice și ai școlilor tehnice cu 
durata 
de examen 
absolvenții -------- - ,
gice, diploma de bacalaureat 
pentru absolvenții fostelor licee 
teoretice, industriale, comerciale, 
diploma (certificatul) de absol
vire a altor școli care au fost 
echivalate de Ministerul învăță- 
mîntului cu liceul, cu dreptul de 
a continua studiile în învățămîn- 
tul superior (în original) ; c) 
Certificatul de sănătate.

Și acum, despre modalitatea și 
conținutul examenului. Comisia

de 4 ani, 
de 

liceelor

diploma 
stat pentru 

depago-

do examene — ne întrebați 
apelează și la alte cunoștințe în 
afara programei școlare pe care 
au parcurs-o candidații ? Broșura 
amintită clarifica fără echivoc : 
comisiile de examinare vor solici
ta candidaților numai stăpînirea 
temeinică a disciplinelor de con
curs pe baza programei școlare 
parcurse. îi sfătuim pe candidați 
să nu-și irosească timpul cule- 
gînd informații asupra subiecte
lor date la teză și oral în edițiile 
anterioare ale concursului dc ad
mitere, întrucît nu sînt subiecte 
etalon. Este bine de știut că 
subiectele lucrărilor scrise nu 
sînt aceleași pentru întreaga țară 
ci sînt stabilite cu o jumătate de 
oră înainte de începerea lucrări
lor scrise de către comisiile de 
examinare din instituția de învă- 
țămînt superior respectivă și a- 
probate de rectorul institutului.

Absolvenților claselor umanis
tice care ne-au întrebat dacă pot 
da examen de admitere la facul
tățile tehnice, le răspundem afir
mativ, adăugind că, în general, 
toți cei care dețin diploma de 
bacalaureat, pot concura 
facultate, inclusiv la cele

Ceahlăul cu vîrful Toaca, străvechi punct de a- 
tracție pentru drumeți

Soîcmmîatca mminării
unor ordine

la orice 
tehnice.

Mîine, la rubrica 
erată candidaților 
denție vom însera răspun
suri pentru cei care au do
rit să cunoască mai înde
aproape profilul facultăți
lor din domeniul agricol, 
urmînd ca în ziua imediat 
următoare să le răspundem 
celor care solicită înscrie
rea la cursurile serale și 
fără frecvență.

consa- 
la stu-

Luni a avut, loc, la 
Consiliul de Stat, so
lemnitatea înmînării u- 
nor ordine ale Republi
cii Socialiste România. 
Înaltele distincții au 
fost îr.mînate de pre
ședintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica.

Pentru merite deose
bite și activitate înde
lungată în domeniul ar
telor plastice, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 
80 de ani, a fost confe
rit Ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu", clasa I. 
sculptorului Ion Jalea. 
Același ordin a fost 
conferit generalului co
lonel in retragere Vic
tor Z. Dombrovschi, 
pentru contribuție acti
vă la opera de construi-

re a socialismului, 
prilejul împlinirii 
stei de 80 de ani. De ase
menea, Costache Ceho- 
daru, șef de sector la 
Institutul de istorie și 
arheologie din Iași, a 
fost distins cu ordinul 
„Meritul științific", cla
sa a Il-a.

Cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la apari
ția revistelor „Contem
poranul“ și „Utunk“ și 
a 10 ani de la înființa
rea revistei „Tribuna" 
au fost acordate, unor 
lucrători al acestor pu
blicații ordinul „Meri
tul cultural" clasa a
II- a. a IlI-a, a IV-a, și 
a V-a, precum și „Or
dinul Muncii" clasa a
III- a.
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SPARTACUS
— film pentru ecran panora

mic —
rulează la Patria (orele : 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,45).

VIATA LA CASTEL
rulează la Republica (orele :
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ;
21,30). Flamura (orele : 9 ;
11.15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Grlvi-
ța (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45).

PENTRU UN PUMN 
LARI

rulează la Melodia
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ;
Luceafărul (orele :
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
rești (orele : 8.45 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21)

DOCTOR PRĂTORIUS
rulează la Capitol (orele: 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45). 

PRINTRE VULTURI

DE DO-

(orele : 9 ; 
18,30 ; 21), 

9 ; 11,15 ;
Bucu- 
13,30 ;

cu 
vîr-

rulează la Festival (orele : 
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),

• .„.-’.3 : 9,15 ; 11,30 ;
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Fc- 
(orele : 8 ; 10,15 ; 12.30;
20), Modern (orele : 

11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;

o,ov , ii, io,ou , 
Excelsior (orele 
13,45 ;-----
roviar
17.30 ;
9.30 : 
21,15).

MONTPARNASSE 19 
rulează la 

18 ; 20,30).
ROBII

rulează la 
13,45 ; 16 ;

BANDA DE 
rulează 
9,15 ; 11,30 ; 
20,45).

CRISTALE
GIMNASTUL.
VULCANILOR. TREZIREA. VI
ZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN RE
GIUNEA PLOIEȘTI

Union (orele: 15,30;

Doina (orele : 11,30; 
18,30 ; 21).
LAȘI

la "Lumina (orele :
13,45 ; 16 ; 18,15 ;

FARA taină. 
CHEMAREA

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

CENUȘA (ambele serii) 
rulează la Dacia (orele : 8,30 j 
19).

FRENCH-CANCAN
rulează la Tomis (orele : 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),

DACII 
rulează la Floreasca 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
20,45).

JANDARMUL LA NEW 
rulează la Giuleștl 
15.30 : 18 ; 20,30).

STRĂINUL (ambele serii) 
rulează la Central (ora 9.30).

DULCEA PASARE A TINE
REȚII

rulează la Central (orele : 15 ; 
18 : 21).

WARLOCK

YORK 
(orele :

nivelul clasei le-am fi 
copiilor..."

Sfatul popular a luat 
dență această minoră, 
„exercitîndu-se controlul 
tății tutelare", 
poate efectua un singur 
încadrat în acest serviciu T.___
are de rezolvat zeci de dosare ?

— Internarea în instituțiile de 
reeducare se face abia după ho- 
tărîrea instanței judecătorești — 
ne spune Pop Alexandru de la 
Autoritatea tutelară. Procedura 
este greoaie, durează uneori un 
an de zile, timp în care copiii 
rămîn în atmosfera viciată, de
vin din neinfractori, infractori. 
Dosarul minorului Chereteș Pe
tru, a fost înaintat tribunalului în 
mai 1966 și abia în ianuarie 
1967 a fost dată sentința. între 
timp copilul a săvîrșit infrac
țiuni cuprinse în trei dosare la 
procuratură.

Dar ce

în evi- 
Cităm : 
Autori- 
control 
salariat 
și care

Nu îngrădiți curiozita' 
tea copilăriei

ale 
li
ai
se 
și

în 
ar 

alta 
din

Școala și familia nu constituie 
pentru copil întreaga lume, ci, 
este adevărat, părțile ei impor
tante. Și dacă există un acord, 
nu totdeauna suficient de reali
zat, între vederile școlii și 
familiei cu privire la timpul 
ber al copilului și în special 
adolescentului, acest acord 
caracterizează prin faptul că
profesorii și părinții vor să insti
tuie o supraveghere a timpului, 
a vieții copilului. Numai că 
realitate, oricîtă bunăvoință 
exista și dintr-o parte și din 
există suficiente intervale
viața copilului și a adolescentu
lui care nu mai pot fi acoperite. 
Această zonă este zona grupului 
restrîns: stradă, cartier, bloc cu 
care copilul vine în contact și 
care-i pot oferi tentații cu sens 
negativ sau pozitiv. Cum se in
teresează de această zonă factorii 
educativi sociali ?...

...Un grup mare de copii urmă
rește cu atenție traiectoria banu
lui spre gropița bătătorită de de
getele jucătorilor. Un fel de 
țurcă modernizată. Un joc în 
mare vogă în oraș.

— Sînteți de la „Reflector" ? 
Și întrebările, doleanțele, propu
nerile vin din toate părțile cu 
toate că nu sînt de la „Reflec
tor". Antenele lor sensibile au 
intuit interesul meu.

— Vedeți, au rămas aici niște 
leagăne de acum un an. De la 
Orășelul copiilor. Unele sînt stri
cate.

Cioburi, zgură, murdărie pe un 
fel de teren al nepăsării lîngă 
viitorul cinematograf panoramic.

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15 ; 18 ; 20,15).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Bucegi (orele : 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) 
Gloria (orele : 9 ; 11.15 ; 13.45 
16 ; 18,15 ; 20,30), Arta (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18
20,45).

CAVALERUL FĂRĂ ZALE 
rulează la Vitan (orele : 15,30 ; 
18).

APE LIMPEZI
rulează la Moșilor (orele:
15.30 : 18 : 20,30).

SUCCES. CHARLIE
rulează la Popular (orele î
15.30 : 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Miorița (orele : 
11.15; 15,30 ; 16 ; 18,30 ;
Volga (orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

CELE DOUA ORFELINE
rulează la Rahova (orele :
15.30 ; 18).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Colentina (orele î 
15 ; 17,30 ; 20).

STRIGATUL
rulează la Drumul Sării (ore
le : 15,30 ; 17,45 ; 20).

dimineți de poe- 
„care mai știe o

combinatului chi-

bine, totuși e prea puțin.
*

părea că încă din dedica- 
„Micul prinț“, Saint-Exu-

S-ar 
ția la 
pery împarte lumea în două ca
tegorii : de o parte copiii și adul- 
ții care-și amintesc de copilărie, 
de alta ceilalți adulți care au 
pierdut virtuțile copilăriei. Din 
care categorie fac parte respon
sabilii cu fericirea copiilor din 
orașul Baia Mare ?

MARȚT 13 IUNIE 1967

18,00 în direct... Transmisiune 
dc la Aeroportul Băneasa. 18,30 
Pentru copii — A fost odată... 
„Sfatul lui Pas-Compas“ de Al. 
N. Popcscu. Scenetă pentru pă
puși. Filmul : „Sportivii“. 19,00 
Pentru tineretul școlar. „1001 
de întrebări". ..Lumea fără soa
re". 19,30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Aventurile lui Robln Hood 
20,30 Seară de teatru. „Patima 
roșie.“ de Mihail Sorbul. Trans
misie de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“. Tn pauze : — 
Recital poetic : Charles Baude- 
laire. — Șah. 23,00 Telejurnalul 
de noapte.
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NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit într-o nouă ședință 
do urgență în noaptea de dumi
nică spre luni la ora 02,55 GMT 
la cererea Siriei. In scrisoarea a- 
dresată președintelui Consiliului 
do Securitate, reprezentantul Si
riei, George Tomeh, declară că 
forțe izraeliene au ocupat locaji- 
tatea Rafid la 3 ore și 17 minute 
după încetarea focului și nu per
mit deplasarea observatorilor 
O.N.U. la fața locului.

Secretând general al O.N.U. a 
dat citire la deschiderea ședinței 
Consiliului de Securitate unor 
rapoarte ale generalului Odd 
Bull, în care se relatează că ob
servatorii O.N.U. confirmă faptul 
că duminică tancuri izraeliene 
din regiunea Rafid și Jakhadar 
s-au îndreptat spre est și spre 
sud. Pe do altă parte, U Thant 
a adus la cunoștința Consiliului 
de Securitate că autoritățile iz
raeliene au comunicat duminică 
seara generalului Bull că „afir
mațiile conținute în plîngerea si
riană sînt fără temei, deoarece 
forțele izraeliene nu efectuiază 
nici o înaintare".

Reprezentantul Izraelului, Gi- 
deon Rafael, a confirmat că au 
avut loc mișcări do tancuri iz
raeliene, dar acestea s-ar fi pro
dus „în spatele liniilor do înce- 
taro a focului".

Reprezentantul S.U.A., Artbur 
Goldberg, a prezentat Consiliului 
o nouă rezoluție care condamnă 
„orice violare a încetării focului". 
Reprezentantul sovietic a carac
terizat această rezoluțio ca ur
mărind să aducă servicii agreso
rului prin încercarea do a le
galiza ocuparea teritoriului țări
lor arabe obținut prin violență. 
Consiliul de Securitate, a spus 
Fedorenko, trebuie să adopte mă
suri ferme pentru încetarea ime
diată a acțiunilor militare. să 
condamne agresiunea izraeliană 
și pentru retragerea trupelor iz
raeliene din teritoriile ocupate.

După o pauză, Consiliul a a- 
și fără 

con- 
înce-

doptat în unanimitate 
dezbateri un „consensus* 
damnînd orice violare a 
tării focului și interzicînd orice 
mișcare de trupe dincolo de po
zițiile din momentul încetării fo
cului.

R. D. VIETNAM. — Ostași 
ai unei unități antiaeriene 

apărtnd cerul Hanoiului

• LA MUZEUL cantonai de 
arte frumoase din Laussanc s-a 
deschis a treia Bienală interna
țională de tapiserie, organizată 
de Centrul internațional de ta
piserie veche și modernă. Sînt 
prezentate lucrări executate de

85 de artiști din 27 de țări din 
Europa. America, Asia și Aus
tralia. Din (ara noastră sînt ex
puse tapiserii de Elena Pană, 
Mimi Podeanu și Simona Chin- 
tilă.

?

O

Timp de zece zile la Sofia s-a desfășurat primul Festival națio
nal al teatrelor de păpuși din Bulgaria. In calitate de observatori 
au fost prezenți specialiști din U.R.S.S., România, Polonia și din 
alte țări. In cadrul acestei manifestări și-a dat concursul, ca invi
tat, și Teatrul de marionete „Țăndărică" din București. Artiștii 
români au avoluat pe scena Teatrului Național al Tineretului din 
Sofia prezentând spectacolele „Cartea cu Apolodor" de Gellu 
Naum și „Tigrușorul Petre" de Ianuszewska și Wilcowski. Repre
zentațiile mînuitorilor de marionete români s-au bucurat de un 
mare succes, primind aprecieri elogioase din partea specialiștilor 
bulgari și străini.

Telespectatorii bulgari au avut și ei posibilitatea să urmărească 
pe micile ecrane evoluția păpușarilor români.

Luni, artiștii români au părăsit capitala Bulgariei. Teatrul de 
păpuși „Țăndărică" va prezenta, de asemenea, o serie de specta
cole în orașele Plevna și Ruse.

• POTRIVIT unei statistici 
oficiale citate de publicația e- 
conomică franceză „Agefi“, ba
lanța comercială a Belgiei a în
registrat în martie un deficit 
de 1 080 milioane franci bel
gieni. Se menționează că aceas
tă cifră depășește cu 651 mili
oane franci belgieni deficitul 
înregistrat în martie 1966.

• LA MUZEUL instrumente
lor muzicale din Bruxelles s-a 
deschis expoziția de instrumen
te muzicale românești, trimise 
de Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea. 
La inaugurare au participat

?&

&

U.R.S.S. — Regiunea Tiumen. 
Construcția conductei petroli

fere Ust—Balik—Omsk

La scurt timp după semnalarea primelor 
ciocniri între trupele guvernamentale și 
partizani, președintele Boliviei, generalul 
Rene Barrientos, cu un revolver Colt la cen
tură, cobora dintr-un avion al forțelor aeriene 
boliviene, pe pista de la Choretti. Era prima 
sa inspecție în regiunea în care, la cîteva 
după vizită, avea să se declare stare de 
gență. Ulterior, inspecțiile generalului 
zona muntoasă cuprinsă între Altiplano 
Nancahuazu s-au înmulțit.

După fiecare revenire 
Ia La Paz se anunțau noi 
decrete menite să stăvi
lească extinderea miș
cării de partizani, să re
prime forțele opozițio
niste. Au fost trecute în 
ilegalitate toate organi
zațiile cu tendințe de
mocratice, membrii ace
stora au fost încadrați

Convorbiri
n w wtara
rezultate

Disputa dintre Londra și Madrid a popularizat destul de mult 
Gibraltarul in ultima vreme, in așa Iei incit astăzi stînca apare 
despuiată de tot romantismul și, mai ales, de loate enigmele sale. 
De toate, in afară de una : care va fi, în viitor, soarta Gibralta
rului ?

Cearta a intrat de mult intr-o fază de uzură. Azi fiecare parte 
propune doar ceea ce crede că ar avantaja-o și invocă forul de care 
este sigură că-i va da cîștig de cauză. în speță, britanicii vor să 
tranșeze conflictul, prin intermediul Curții Internaționale de Jus
tiție de la Haga, iar spaniolii prin intermediul O.N.U.

Spaniolii au cerut de multă vreme englezilor să plece, dar fără 
succes. Și alunei s-au așternut pe blocade. Cînd, la jumătatea 
lunii trecute. Madridul a interzis zborurile tuturor avioanelor en
gleze în or.a de frontieră cu Gibraltarul. ei au făcut-o fiind con
vinși că britanicii n-au nici o posibilitate de ripostă. Și intr-ade
văr, aceștia din urmă n-au putut face nimic altceva decit să cea
ră convorbiri cu partea adversă.

Punctele de vedere asupra acestor con\orbiri (încheiate vineri la 
Madrid) au fost insă, chiar de la început, diferite. Spaniolii do
reau să se discute întregul dosar, adică problema Gibraltarului 
in ansamblu, și nu doar chestiunea interzicerii zborurilor. La urma 
urmelor, de zboruri spaniolilor prea puțin le pasă și dacă ar fi 
să dăm crezare unor observatori, incidentul cu interzicerea de la 
15 mai a fost anume creat pentru a repune pe tapet întreaga afa
cere. Englezii, dimpotrivă, s-au arătat dispuși să discute doar asu
pra interzicerii, și nu problema Gibraltarului ca atare.

ore 
ur- 

în 
Și

automat de autorități 
categoria de 
ale rebelilor".
tală, la Cochabamba, Su- 
cre și în alte localități 
au fost operate mii 
arestări.

In ciuda măsurilor 
represiune, mișcarea 
partizani continuă să se 
intensifice. De unde la

în
„ajutoare 
Tn capi-

de

de 
de

Lncien Cooremans. primarul o- 
rașului Bruxelles, Jean Rc- 
miche, administrator general în 
Ministerul Educației Naționale, 
funcționari superior din Minis
terul Afacerilor Externe al Bel
giei, personalități culturale, 
muzicieni, muzicologi, ziariști șl 
un numeros public. A fost de 
față Ion Oancea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Bruxelles.

Expoziția va rămîne deschisă 
o 
fi

tuni s-au semnalat în Voivodl- 
na, Belgrad și zonele centrale 
ale țării.

timp de două luni, după care 
parte din instrumente vor 
expuse permanent în muzeu.

© AGENȚIA Taniug anunță 
că, în ultimele două zile, asupra 
Iugoslaviei s-au abătut ploi to
rențiale însoțite de puternice 
descărcări electrice șl furtuni, 
care au pricinuit însemnate pa
gube materiale. S-a produs o 
scădere bruscă a temperaturii, 
iar în Slovenia a căzut și ză
padă. Cele mai puternice fur-

• MINISTERUL vest-german 
al Economiei a anunțat că, în 
primele patru luni ale anului 
1967, comenzile înregistrate de 
industria R. F. a Germaniei au 
scăzut cu 10 la sută. în raport 
cu perioada corespunzătoare a 
anului precedent. Se precizează 
că în sectoarele de bază ale in
dustriei numărul comenzilor a 
scăzut comparativ cu anul 1966, 
cu 8 la sută, în domeniul inves
tițiilor se înregistrează o scăde
re de 17 la sută, iar în domeniul 
bunurilor de larg consum o scă
dere de 12 la sută.

o FACULTATEA de agrono
mie din Hanoi, anunță agenția 
V.N.A., a dat o nouă promoție 
de 81 de specialiști — 52 agro
nomi și 29 zootehniști. Aceasta

este prima promoție de absol
venți care au îmbinat activita
tea teoretică cu munca practică 
în agricultură.

Din 1955 
facultatea 
peste 3 200 
planul pe acest an prevede spo
rirea numărului de absolvenți 
pentru a face față cerințelor 
impuse de dezvoltarea agricul
turii.

șl pînă în prezent 
a dat agriculturii 

de specialiști, iar

CAIRO 12 (Agerpres). — Po
trivit unui decret promulgat du
minică ' ’ ' - ■
Gamal 
do șef 
armate 
neralul ...._______________
Riad Abdallah. Generalul Salah 
El Dine Mohscn a fost numit 
comandant șef adjunct al forțe
lor armate, iar generalul Fouad 
Mohamed Ahmed Fikry a fost 
desemnat comandant șef al for-* 
țelor navale egiptene. Ieri, din 
Cairo s-a anunțat că președintele 
Nasscr a acceptat demisia coman
danților aviației marinei, și tru
pelor terestre.

CAIRO 12 (Agerpres). Postul 
de radio Cairo care transmitea 
de peste două săptămîni un sin
gur program pe toate frecvențele, 
a anunțat că începînd de marți, 
își va relua programele obișnuite.

In emisiunile sale postul de 
radio Cairo a insistat în special 
asupra reluării activității în pro
ducție de către toți cetățenii 
țării. Unul din apelurile difuzate 
subliniază că reluarea activității 
cu o energie sporită și cu o mai 
mare voință este calea spre șter
gerea urmelor războiului.

BELGRAD 12 (Agerpres). Gu
vernul R.S.F. Iugoslavia a adre
sat o notă Izraelului în care con
damnă agresiunea împotriva 
R.A.U. și a celorlalte țări arabe 
și cere ca trupele izraeliene să 
se retragă urgent de pe teritoriile 
ocupate pe pozițiile dinaintea în
ceperii ostilităților. In caz con
trar, se spune în notă, guvernul 
iugoslav va fi silit să reexami
neze relațiile sale cu Izraelul. în 
încheiere se subliniază că în
treaga răspundere pentru conse
cințele care vor decurge din a- 
ceasta va reveni în exclusivitate 
guvernului izraelian.

dc președintele R.A.U., 
Abdel Nasscr, în funcția 
dc stat major al forțelor 
egiptene a fost numit ge- 
Abdel Moneim Mohamed

oră de
desen

Puternice demonstrații 
antiguvernamentale la Seul

In 
tinuă 
în semn de protest față de mo
dul de desfășurare și rezultatele 
alegerilor parlamentare încheiate 
recent cu victoria aceluiași gene-

capitala sud-coreeană con- 
demonstrațiile organizate

început s-a anunțat doar 
descoperirea unei tabere 
în împrejurimile satului 
Monteagudo, în prezent 
se estimează că ar exi
sta mai multe centre, 
iar numărul partizani
lor ar trece de 5 000. I’e 
măsură ce rapoartele 
militare intrau în pose
sia generalului, observa
torii constatau creșterea 
îngrijorării și nervozi
tății printre susținătorii 
regimului. Divizia 4-a a 
primit ordin să se depla
seze în regiunea contro
lată de partizani și să 
încercuiască toate tabe
rele. Sprijiniți de popu
lația locală. în majori
tate indieni aymara și 
cholo, partizanii au reu
șit să zădărnicească pla
nul trupelor guverna
mentale.

încercuirea a eșuat. 
După ce timp de o lună 
și jumătate ziarele pro- 
guvernamentale au a- 
nunțat în mai multe rîn
duri „ofensiva forțelor 
armate" s-a așternut tă
cerea. „O scurtă recapi
tulare a principalelor 
acțiuni semnalate — 
scria LE MONDE — do
vedește că inițiativa 
luptelor continuă să a-

parțină 
tentativă 
privind 
„armate 
fost repede abandonată. 
Teama că cei înarmați 
s-ar putea alătura in
surgenților a fost mai pu
ternică. S-a apelat la a- 
jutorul consilierilor 
nord-americani. Cu aju
torul și sprijinul direct 
al acestora (se spune că 
au sosit direct din Pa
nama unde există o
școală pentru luptele 
anti-guerilă) s-a trecut 
la organizarea unităților 
„rangers" înzestrate cu 
cel mai modern arma
ment. Au fost rechemați 
cei 250 de ofițeri bolivieni 
care urmau cursurile 
școlii „speciale" din Pa
nama. Au 
să-și aducă 
instructori 
gentinieni. 
cargo de 
cules au debarcat ma
terial de război și 
consilieri americani la 
Cochabamba și Santa 
Cruz. Avioane de bom
bardament aruncă tone 
de bombe asupra sate
lor în împrejurimile că
rora se bănuiesc parti
zani.

rebelilor". O 
a autorităților 
crearea unei 
țărănești" a

fost invitați 
contribuția 

militari ar- 
Avioane- 

tipul Her-

în ciuda concentrării 
a numeroase forțe ma
teriale și militare, a 
sprijinului specialiștilor 
americani, partizanii își 
extind acțiunile de Ia 
sud spre nord-vestul ță
rii. Chiar consilierii 
nord-americani și co
mandanți ai armatei bo
liviene au fost nevoiți 
să recunoască acest lu
cru. Noi sîntem sur
prinși — a declarat tri
misului ziarului LE 
MONDE in Bolivia u- 
nul din consilierii nord
americani specialiști in 
transmisii. Rebelii dis
pun de o tehnică a camu
flajului remarcabilă și 
de numeroase posibili
tăți de concentrare și 
dispersare în regiune. 
Dotați cu stații radio de 
emisie și recepție ei se 
deplasează continuu ast
fel că încercările de a-i 
prinde în „clește" 
desfășurat în gol.

Evoluția situației
regiunile muntoase, cre
șterea numărului acți
unilor și demonstrații
lor oamenilor muncii și 
studenților în sprijinul 
satisfacerii revendicări
lor lor politice și econo
mice au stîrnit serioase

s-au

din

temeri în cercurile guver
namentale boliviene. O 
expresie a îngrijorării 
autorităților o constituie 
recenta instituire a stării 
de asediu pe o perioadă 
nelimitată și suspenda
rea garanțiilor constitu
ționale. într-o declarație 
anunțînd aceste măsuri 
președintele Barrientos 
l-a acuzat pe fostul pre
ședinte Paz Estenssoro, 
aflat în exil în Peru, 
de a fi acordat ajutor 
mișcării de partizani. La 
rîndu-i acesta din ur
mă, a apreciat că „pen
tru a învinge mișcarea 
de guerilă, guvernul de 
la La Paz va duce pro
gresiv țara în fața unei 
operații de tip Santo- 
Domingo“.

Stare de urgență, stare 
de asediu, suspendarea 
garanțiilor constituțio
nale, arestări masive; 
ce alte măsuri vor mai 
adopta autoritățile ? Un 
lucru este evident : ace
ste măsuri nu vor avea 
darul decît să sporească 
și mai mult impopulari
tatea regimului, să in
tensifice mișcarea de o- 
poziție.

ral Pak Cijan Hi, care și-a asigu
rat în acest mod un nou mandat 
prezidențial pentru o perioadă 
de patru ani. Riposta președinte
lui nu s-a lăsat așteptată : După 
cum scrie agenția REUTER, la 
Seul s-a anunțat că 97 de repre
zentanți ai grupărilor de opoziție 
au fost arestați, ceea ce „a ridi
cat cu încă un grad temperatura 
politică din capitala sud-core
eană". Ca o reacție la arestările 
anunțate, peste 500 dc studenți 
s-au adunat luni pe străzile din 
apropierea Colegiului juridic al 
universității naționale din Seul 
demonstrînd împotriva falsifică
rii rezultatelor electorale și ce- 
rînd organizarea unor noi alegeri. 
Demonstrația, scrie coresponden
tul agenției Associated Press, a- 
mintește prin intensitatea ei de 
puternicele revolte studențești 
care au dus în 1960 la răsturna
rea fostului dictator Li Sîn Man".

IOAN TIMOFTE

Londra afirmă ori de cîte ori are prilejul că gibraltarienii nu 
vor să devină spanioli. Astfel, ziarul „SUN" declara intr-un edito
rial că Anglia ar fi dispusă să predea Gibraltarul Spaniei, în ca
zul în care populația coloniei și-ar manifesta dorința în acest 
sens. Dar, afirmă ziarul, in actualele împrejurări, avînd în vedere 
situația din Spania, „este puțin probabil ca cineva să dorească să 
devină cetățean al acestui stat". într-o carto recent apărută la 
Londra și intitulată „Gibraltar, the Keystone", autorul, J. Stexvart, 
susținea și el că populația coloniei „respinge categoric suverani
tatea Spaniei". La rîndul său, Madridul susține că gibraltarienii se 
află „sub jug colonial“ și ca atare trebuie „eliberați", adică alipiți 
Spaniei.

însă, în timp ce disputa continuă, cetățenii din colonie supor
tă măsuri restrictive atît dintr-o parte cit și din cealaltă. Zona de 
frontieră de la Linea se menține în stare de asediu, din inițiativa 
guvernului spaniol, care a blocat astfel importurile și exporturile 
Gibraltarului. Turiștii care vor să viziteze Coasta del Sol, sînt ne- 
voiți să treacă acum prin Malaga, ceea ce constituie o serioasă 
lovitură dată gibraltarienilor, ale căror venituri provin în mare 
măsură de pe urma turismului. în același timp guvernul englez 
tergiversează acordarea unui împrumut promis de multă vreme 
Gibraltarului pentru dezvoltarea economiei sale.

Londra, vrea, firește, să mențină colonia cit mai mult posibil. 
Dar poziția Angliei nu este susținută nici măcar de proprii săi a- 
liați. Potrivit ziarului YORKSHIRE POST, S.U.A. consideră Spa
nia drept o importantă bază strategică pentru NATO. De aceea 
Washingtonul nu poate in nici un caz să se declare solidar cu 
pretențiile engleze în detrimentul Spaniei. Țările Pieței comune 
au și mai multe motive de abținere, întrucît Spania ar putea ade
ra în viilor la C.E.E.

Este normal ca, în aceste condiții, Anglia să se afle în defen
sivă. Ea a fost aceea care a cerut insistent convorbiri cu Madri
dul. iar acesta a considerat că dă dovadă de bunăvoință accep- 
tînd întîlnirea, dar numai cu scopul de a asculta „ce are de spus 
guvernul britanic". Dar, ce anume ar avea de spus britanicii, Ma
dridul știa foarte bine. De aceea, acceptarea intîlnirii a fost consi
derată ca exprimind dorința guvernului spaniol de a ajunge, pînă 
la urmă, la o reglementare cu Londra. Mersul evenimentelor n-n 
îndreptățit această părere întrucît convorbirile s-au încheiat și de 
astă dată, fără nici un fel de rezultate.

Reuniunea de la Chequers
Wilson încearcă să aplaneze divergentele 

din rindurile laburiștilor
Primul ministru al Angliei, Harold Wilson, a con

vocat la reședința sa de vară de la Chequers o reu
niune la care participă membri ai conducerii Parti- 
J■'* ’ * ’ i miniștri aiCabinetuIul britanic.

Asia de sud-est, precum și 
controversatele probleme 
*'militare și 

de Suez".

ION D. GOIA

dului laburist și
Această reuniune, potrivit zia

rului „SUNDAY TELEGRAPH", 
are drept scop să aplaneze di
vergențele care s-au accentuat 
în ultimul timp între Cabinetul 
britanic și Comitetul executiv al 
Partidului laburist

Potrivit aceluiași ziar, princi
pala nemulțumire a liderilor 
sindicali membri ai Comitetului 
executiv este generată de politi
ca economică a guvernului. Ei 
au declarat în repetate rînduri 
că actuala politică de austerita
te și în primul rînd înghețarea 
salariilor este principala cauză a 
creșterii șomajului și a prețuri
lor și deci a scăderii nivelului 
de trai.

Reuniunea de la Chequers nu 
se va limita numai la examina
rea problemelor economice. Re
prezentanții aripii de stînga din 
cadrul Comitetului executiv in
tenționează să ridice, de aseme
nea, din nou o serie de proble
me legate de politica externă și 
anume atitudinea guvernului 
Wilson față de evenimentele din

Puternice incidente ra
siale au avut loc dumini
că seara între poliție și 
tinerii de culoare din o- 
rașul Prattville, (statul 
Alabama) ca urmare a a- 
reslării de către garda 
națională a lui Stokeley 
Caramichael, președintele 
Comitetului studențesc de 
coordonare a acțiunilor 
neviolente. Au fost opera
te noi arestări.

Pe de altă parte, locali
tatea Tampa (statul Flori
da) a fost teatrul unor pu
ternice manifestații antise- 
gregaționiste. Poliția a in
tervenit cu brutalitate fo
losind gaze lacrimogene 
și clini polițiști pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți. 
Un tînăr negru a fost 
împușcat. Au fost opera
te numeroase arestări.

— Trcmlul întîl șl medall» 
de aur a revenit școlii...

I-am privit mal atent. Nu, 
nu greșisem. Cîștlgascră 
concursul proaspeții mei cu- 
noseuțl. In aceste condiții, 
bineînțeles, solicitarea cla
sicului Interviu — c adevă
rat, numai după festivitatea 
luminării premiilor — n-a 
mai constituit o greutate.

— Așadar, premianțl...
— Pentru compoziție.
— Și pentru colorit, adau

gă altul.
— Cine a avut Ideea ta

bloului ?
Răspunsul întîrzie. Lau- 

rcații sînt preocupați de... 
degustarea, scuzați, cerceta
rea premiilor. Aflu, in cele 
din urmă că, dc fapt, a fost 
o „creație colectivă". Fieca
re din cei patru artiști și-au 
ales un colț din „tablou" șl 
au început să creeze. Unul, 
un bloc cu flori la ferestre, 
altul o macara ridicînd un 
coș cu flori, al treilea ofe
rind flori mamei, și. în sfîr- 
șit, copii îngrijind florile o- 
rașului. Finisarea tabloului 
s-a făcut în colectiv. S-a in
trodus, ca fundal, vechea 
stemă a orașului iar tradi
ționala ramă a tabloului a 
fost înlocuită cu ghirlande 
dc flori. Aici se cuvine o 
primă explicație. Interlocu
torii mei sint ciștigătoril 
concursului „Marea oră de 
desen" a cărui temă, stabili
tă de juriu, a fost anul aces
ta : „Belgradul în floare".

— Am mal fost 
șl anul trecut...

— Era mențiune, Vanici, 
II întrerupe Ivo.

— Și mențiunea nu e tot 
premiu ?

— Nu, nu, nu. Premiul e 
premiu și mențiunea c men
țiune.

I-am dat dreptate și an.-» 
formulat o nouă întrebare :

— V-ați pregătit de mult 
pentru concurs ?

Răspuns colectiv :
— Daaa !...
Ivo (clasa a V-a) îmi dă a- 

mănunte : „
concursuri pe clase și dintre 
cîștigători ”, ,
soară ne-a ales pe noi. Săp- 
tămîna trecută ne-a spus că 
vom face parte din echipa 
școlii, să ne pregătim mate
rialele de lucru și să ne 
gindim Ia ce vrem să dese
năm. Apoi, curios, mă în
treabă :

— V-a plăcut și dumnea
voastră desenul nostru ?

Am recunoscut că a fost 
printre cele mai frumoase, 
lucru ce a făcut, evident, 
plăcere interlocutorilor. (Ca 
semn de atenție pentru com
pliment mi-au oferit să gust 
din... premii).

Dar să lămurim mai bine 
lucrurile.

De mai mulțl ani „Marea 
oră de desen" a devenit un 
tradițional concurs școlăresc 
organizat în fiecare primă
vară de „Ziua tineretubai 
iugoslav“. Concursul est J 
deschis tuturor celor 80 de 
școli generale din Belgrad și 
se desfășoară pe... asfaltul 
trotuarului în fața vechii 
clădiri a Skupștinei Fede
rale. La ora zece, după o- 
bișnuita festivitate de des
chidere. fanfara dă semna
lul de începere a concursu
lui. Fiecare echipă, formată 
de obicei din 3—4 copii (fără 
nici un „consultant") începe 
lucrul sub privirile încu
rajatoare și admirative ale 
spectatorilor. Materiale de 
lucru : cretă colorată, vopse
le în ulei. Un juriu, format 
de obicei din cei mai renu- 
miți pictori iugoslavi, se 
pronunță asupra reușitei 
creațiilor. Cit despre premii, 
acestea sînt oferite — în nu
măr foarte marc — de către 
fabricile de bomboane și cio
colată, fabricile de biscuiți, 
editurile pentru copii, mari
le librării, diferite întreprin
deri de rechizite școlare 
care patronează concursul.

...Micii desenatori s-au îm
prăștiat. Au rămas pe asfalt 
marile lor 
vernisajul, 
trecătorii.

premiati

s-au organizat

tovarășa profe-

desene. începe... 
Vizitatori ? Toți

AL. PINTEA

ITALIA. — Pe Grande Ca
nale din Veneția

cheltuielilor 
liticii la est
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