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VREI SÂ DEVE 
UTECIST?

Proletari din toate țările, unițl-vS I TINERI

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Pe șantierul Combinatului chimic Rm. Vîlcea

RESTANTELE PLĂTESC 
TRIBUT UNEI OPTICI

AÎNGĂ
DUITOARE

în imediata apropiere a Uzinei de sodă Govora — aflată și ea 
in extindere se ridică un nou obiectiv industrial : Combinatul 
chimic Rm. îlcea. De data aceasta constructorii reeditează opera 
lor la o scară mult mai mare. Halele de producție și instalațiile se 
întind pe o suprafață de aproximativ 160 hectare.

Parametrii combinatului din 
noua cetate a chimiei ce se con
turează în lunca Oltului sînt în 
majoritatea superiori celor ai 
Combinatului de la Borzești care 
are un profil similar. Superior 
este și ritmul prevăzut pentru 
desfășurarea lucrărilor. La pri
mele unități ale combinatului, 
prex-ăzute a intra în funcțiune în 
etapa întâi, lucrările se află în- 
tr-un stadiu avansat. Este cazul 
fabricii de produse clorosodice, 
fabrica de pob’clorură de vinii, 
fabrica de alcooli prin oxosin- 
teză.

începerea montajului instalații
lor și agregatelor, ca și sosirea 
masivă, zi de zi, a unor cantități 
impresionante de utilaje vestește 
că termenul de intrare în func
țiune se apropie cu pași repezi. 
Aceasta cheamă pe constructori 
la sporirea eforturilor pentru in
tensificarea ritmului de lucru și 
urgentarea terminării tuturor o- 
biectivelor.

Accelerarea ritmului de execu
ție se impune cu atât mai mult 
cu cît la unele obiective aflate 
în construcție, cum sînt gospo
dăria de apă Olt, atelierul me
canic, grupul școlar, stadiile fi
zice sînt rămase în urmă, iar la 
altele lucrările abia au început 
Atacarea cu întîrziere a unor o- 
biective pe măsura primirii do
cumentației de execuție, lipsa u- 
nor măsuri organizatorice pe 
timnul iernii, a mîinii de lucru 
calificate, în special a dulgheri
lor. unele defecțiuni apărute în 
exploatarea mijloacelor de pro
ducție, au făcut ca pe primele 
5 luni planul de construcții-mon- 
tai să se realizeze în proporție de 
72.5 la sută.

Firește, în aceste condiții, se 
naște întrebarea : există garanția 
respectării termenului de intrare 
în funcțiune a Combinatului chi
mic Rm. Vîlcea ?

în unanimitate se apreciază că 
termenul de dare în funcțiune 
a Combinatului de la Rm. Vîl

cea va fi respectat. Optica asu
pra modului cum pot fi recupe
rate restanțele este însă diferită.

• Inginer VICTOR 
POLTORAȚCHI, direc
torul general al Combi
natului chimic Rm. Vîl
cea :

„Este în puterea noastră, con
structor și beneficiar, de a res
pecta întocmai termenul de pu
nere în funcțiune. Pentru aceas
ta se cere, în primul rînd, ca 
executantul să asigure încă de pe 
acum un ritm înalt de execuție 
pe care să-l mențină pînă la ter
minarea lucrărilor. Apoi, con
structorul trebuie să dovedească 
mai multă stabilitate în respecta
rea termenelor intermediare. Au 
fost dese cazurile cînd unele o- 
biective aflate în lucru s-au re- 
programat de 2—3 ori (exemplu : 
gospodăria de apă Olt care e cea • 
mai întîrziată lucrare, hala de 
redresori, magazia de utilaje), îm
pingând execuția lor dincolo de 
termenele stabilite inițial.

Noi, ca beneficiari, am asigurat 
la timp, cu unele excepții, docu
mentația pe care am predat-o 
constructorului. De asemenea, sînt

M. MANOLACHE

(Continuare în pag. a V-a)
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DIN REGIUNEA

răspund: DR ! 
De ce nu sînt ?

Conform statisticilor existente la comitetul regional al U.T.C. 
(dc a căror exactitate, fic-ne iertat, ne cam îndoim, și vom vedea 
mai departe că avem motive serioase), în regiunea Iași 86 la sută 
dintre tinerii în vîrstă do 14—26 de ani sînt membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Prin urmare majoritatea covîrșitoare. Pro
babil aici își află izvor sentimentul de automulțumire, care mai 
mult sau mai puțin declarat, se face simțit în numeroase organi
zații do bază și mai ales Ia unele comitete raionale și orășenești 
ale U.T.C. Eforturile acestora sînt în ultima vreme mai puțin 
susținute, preocuparea pentru atragerea a noi și noi tineri în rai
durile uteciștilor pare să descrească, acreditîndu-se ideea că posi
bilitățile s-au epuizat. Un neadevăr. Fiindcă, chiar admițînd că 
statistica respectivă ar fi pe deplin reală 14 la sută — procentul 
tinerilor de vîrstă utecistă care nu sînt membri ai organizației nu 
este o cifră neînsemnată. Ea arată că în satele și orașele regiunii 
Iași, Uniunea Tinerelului Comunist dispune încă de însemnate re
zerve de creștere a rîndurilor sale. Fiindcă 14 la sută înseamnă 
aici nu mai puțin de 30 000 dc tineri.

Am cunoscut în raioanele Pașcani și Hîrlău 100 dintre acești 
tineri. Am adresat fiecăruia întrebarea : vrei să devii utecist ? 7 
tineri nc-au declarat că nu sînt pregătiți să răspundă la această 
întrebare, restul dc 93 ne-au răspuns, însă, DA !

Prin urmare 93 dintr-o sulă, nu numai posibil uteciști, ci și 
dornici să dobîndească această calitate. întrebarea următoare se 
pune de Ia sine : de ce nu sînt ? Răspunsurile, divers exprimate, 
se pot grupa, și de astă dată, 

cîteva categorii.
după natura și sensul cauzelor în

(Continuare
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in pag. a IV-a)

O nouă linie 
tehnologică

Măsurile aplicate în ca
drul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii la fabrica ..Modern“ 
din Timișoara, unitate etalon 
în industria republicană dc 
încălțăminte, iși arată pri
mele roade. O nouă linie teh
nologică, amenajată pe spa
tiile de producție existente 
și cu utilaje și mașini plasa
te. a dus la creșterea pro
ducției de încălțăminte cu 
50 la sntă.

Măsurile preconizate in 
acțiunea de organizare știin- 

i țifică a producției și a mun
cii vor asigura executarea 
cu un an înainte de termen 
a planului de investiții pre
văzut în cincinal, precum și 
sporirea producției de încăl
țăminte, pînă în 1970, de 4 
ori față de acest an.

(Agerpres)
»

Rectificatorul Gh. Bălășan de la Fabrica de mașini-unelte și agregate București este socotit printre cei mai buni muncitori ai secției.
Foto : O. PLEC AN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

LA MASA ROTUNDA AU LUAT LOC TINERI CARE,

fara sa greșească foarte grav, fac parte

DINTRE CEI CE, CU UN TERMEN OBIȘNUIT, DUC O

O imagine actuală din

Deva

INTRODUCERE LA

REPARTIZAREA 
STUDENȚILOR

Aflat in documentare la Institutul pedago
gic de 3 ani din Oradea, reporterul a fost a- 
saltat cu întrebări : „CUM SE VA FACE RE
PARTIZAREA“ ?; „UNDE SE VA FACE RE
PARTIZAREA“?: „DE CE LI S-A CERUT SĂ 
SPECIFICE IN SCRIS CE REGIUNE PRE
FERĂ ?“ etc. etc.

DEZORGANIZA TA
Tineri absolvenți de școală profesională, 

muncitori proaspeți. Au 18, 19, 20 de ani. 
Este firesc să-i urmărim cu vie atenție. Cum 
pășesc în viață ? Ce cred muncitorii mai vîrst- 
nici, maiștrii despre ei ? Cum se cunosc ei 
înșiși ? In comportarea și activitatea unora 
dintre tineri se constată flagrante inegalități, 
deosebiri. Unii cresc vertiginos, alții bat pa
sul pe loc. Unii provoacă admirație, simpatie, 
alții ajung, într-același interval de timp, să 
fie „probleme“. De ce ? In orice caz nu din 
cauza deosebirilor de pregătire din școala pro
fesională. S-au văzut situații cînd tineri care 
terminaseră școala cu calificative modeste 
s-au integrat totuși cu succes în muncă. Ex
plicația e deci alta. Sînt probleme de baza

educativă, de orientare morală a tinerilor, de 
influență a colectivului de muncă și a con
dițiilor de viață din afara uzinei. Există un 
adevăr : pentru ca să te dovedești bine orga
nizat în muncă și să progresezi mereu este 
necesar ca în genere să ai o viață organizată 
și susținută de preocupări superioare.

Multora dintre cei de 18—19 ani nu le este 
clar ce înseamnă o viață dezordonată și ce 
consecințe poate avea ea. Un sondaj făcut în 
două secții la Uzinele „Grivița roșie“ ne-a in
dicat ca utilă o discuție cu cîțiva tineri — cea 
mai mare parte dintre ei apreciați ca insufi
cient organizați în muncă și viață.

CITIȚI ceea ce ei înșiși ne-au spus despre 
ei dar și PĂRERILE UNUI PSIHOLOG în 
pagina a 3-a.

Invi
tația

După cum se știe, studenții a- 
nului III trăiesc acum emoțiile 
pregătirilor pentru examenul de 
stat. Nu peste mult timp ei se 
vor prezenta în fața comisiilor 
de repartizare. Un văl misterios 
învăluie însă acest al doilea e- 
veniment, trezind nedumerire. 
Cei „bănuiți" că ar putea să dea 
un răspuns precis sînt imediat 
supuși unui adevărat interogato
riu. Oare aceasta trebuie să fie 
atmosfera care precede eveni
mentul sărbătoresc al întîlnirii 
studenților aflați în pragul ab
solvirii cu profesiunea pentru 
care s-au pregătit timp de trei 
ani ? Cum „s-a lăsat” ceața a- 
ceasta a nedumeririi ?

S-A INTIMPLAT de mai mul
te ori. Profesorul din regiune — 
absolvenți ai institutului — au 
fost invitați să vorbească studen
ților despre promoția lor, despre 
frumusețea muncii la catedră. 
Erau adevărate momente sărbă
torești : aplauze, flori, emoții...

S-a mai întîmplat însă un fapt 
mai puțin emoționant. In regiu
nea Crișana au fost repartizați — 
din promoția 1965 — peste 250 
de profesori. Dintre aceștia, 89 
nu s-au prezentat la posturi. Prin
tre neprezentați și foști stu- 
denți ai Institutului pedagogic de

A. VASILESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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• Onoarea familiei a 

fost salvată și faia 

măritată. Restul n-are 

importantă I
Au sosit noutăți I

sălilor 
„rela- 
che“

Tema ne-a fost sugerată de în
trebarea „N-aveți un bilet în 
plus ?“ Inevitabilă, cînd treci pe 
bulevarde în dreptul sălilor de 
spectacol. Apelativul amatorului 
de spectacol acuză indirect pro
gramul casei care nu a rupt din 
stoc bilete în raport cu numărul 
spectatorilor ci cu capacitatea 
sălii. Odată, responsabilul unui 
cinematograf întrebat : „De ce 
nu aveți... ?“ ne-a răspuns că „a- 
vem bilete, dar nu știți pe un
deva o sală în plus ?“

Fără să ni se pară năstrușnică 
întrebarea, cîteva zile le-am pe
trecut (să ne lămurim poate că i 
există) în căutarea sălilor în „re- 
lache“.

Pe întortochiate căi, întrebînd 
din om în om am depistat 10 
săli de spectacole, de teatre sau 
cinematograf, unele închise, toa
te folosite impropriu, în alte sco
puri decît pentru care fuseseră 
proiectate.

Nu ne rămîne în continuare 
decît să le enumerăm.

1. în pasajul Nes tor, la etaj, 
în incinta Ministerului Industriei 
Alimentare, fosta sală a Teatru
lui Mic condus de Eugenia Za- 
haria. Capacitate mică de circa 
250—300 locuri. Se află în stare 
bună. Ministerul Industriei Ali
mentare o folosește în exclusivi
tate pentru ședințe și „cu mari 
aprobări*' e cedată din cînd în 
cînd spectacolelor de artiști ama
tori.

2. Pe strada Anghel Saligny, 
la nr. 2, o sală, acum a Consi
liului Sindical regional București, 
e fosta sală de teatru înființat 
de Victor Ion Popa. Aici a jucat 
pe vremuri Vasile Brczeanu apoi 
Constantin Ramadan și Coca 
Enescu. Și aceasta e folosită pen
tru ședințe și repetițiile echipe
lor artistice din satele regiunii 
București (?).

3. Pe Șelari, în vecinătatea 
străzii Lipscani, încă o sală de 
teatru ; acum, e în posesia 
U.R.C.M. care o folosește pentru 
echipele artistice ale cooperative
lor „Higiena“.

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a II-a)



EHI ARTICOLE»CRONICI» ROMAN FOILETON

TELEVIZIUNÏÏ"!

METODOLOGIA
DE OMOLOGARE

CRONICA

în urmă cu două săntAmîni, 
scutind despre emisiunile spor- 
•e. propuneam sfi se renunțe la 
nta pudoare a camerei do luat 
den în fața spectacolului at
ic. Cnmera sâ nu mai fevite as- 
imea luptei, spuneam. Avem 
iprcsia câ am fost auziți și cre
ți fiindcă duminica transmisia 
cleștârii de la Ploiești a fost 
celentă, bărbătească în itnagi- 
1» sinceră în comentariu. Am 
ut parte, în consecința, de un 
ecta«*ol inedit, cu totul emo- 
»nant, de mare telegenie „in- 
zia" sifpnrterilor rapidiști pe 
ren. ridi .îndu-și în slăvi și pe 
oeri idolii ; în mulțimea elec- 
zată descopeream chipurile lui 
in. Răducanu. Valentin Stănes- 
j, ajunse la țărmul superb al 
primilor. Am auzit vocea lui 
reavu. la un minut după meci, 
a auzit un om gîfîind, incapa-
I să spună altceva decît „am 
vins", urmaș contemporan al 
Matului de la Maraton, primul 
porter al lumii, primul care a 
it oamenilor daca nu focul, cel 
îțin ideea televiziunii. A fost 
umos fiindcă se credea „în di- 
ct", în forța . directului“ — nici 
) regizor din lume nu putea „a- 
nja“ chipul lui Dan. accentele 
i Greavu, eram în preajma a- 
«vărului. poetul cel maie are 
reptate cînd spune că am intrat

epoca în care frumosul ia chi-
II adevărului. E 9 idee care ar 
ebui sâ stea pe frontispiciul ori- 
irui studio de televiziune. 
Fiecare emisiune are adevărul 

. adevărurile ci — nu numai în 
? se spune, dar și în ce se vede.

nu e vorba de pretențioase a- 
îvaruri filozofice, ci de acele în- 
rise limpede, imposibil de exu
lt, cele scrise pe fața unui om, 
“slușite în accentele vocii sale. 
1 ultimul „Față în față" — con- 
us cu aplomb de Buhoiu — am 
iuns din patru-cinci dialoguri, 
rinse la o întrebare-cheie, nudă,

de Radu Cosațu

exactă : de ce se găsesc pe piață 
păpuși urîte ? Nu există nimic 
mai captivant decît să aștepți un 
răspuns exact la o întrebare exac
tă. — și asta imediat, sub ochii 
tăi. Răspunsul a fost fiindcă du
rează prea mult trecerea dc la 
prototipul unei păpuși frumoase 
11 producția ei în scrie. „Cît, 
cît durează ?“ — a cerut repor
terul însetat de adevăr, impudic, 
și tu odată cu el. Dacă n-ar fi 
întrebat „cît" — toată emisiunea 
murea. Murea din pudoare. Răs
punsul a fost stupefiant, și e bine 
c-a fost așa, stupefiant : 1 an I 
Durează un an — din cauza „me
todologiei dc omologare" — ca o 
păpușă frumoasă să alunge din 
magazin una urîtă. Pe urmă — 
în această ambianță de sincerita
te — a mai apărut o idee bună : 
cîțiva copii sînt întrebați ce ju
cării le plac, sau nu le plac din
tre cele aduse chiar aici în stu
dio. fin general, trebuie aprecia
ta ultimele emisiuni „Față în 
față” realizate de A. Buhoiu pen
tru plusul de imaginație în ar
gumentare. pentru trimiterile la 
realități din afara discuției pro- 
priu-zisc). Copiii își fac datoria, 
nu-mi place pisicuța, nu-mi pla
ce cățelușul. aflăm cu plăcere câ 
tocmai aceste jucării sînt scoase 
din nomenclator, dar regia nu 
continuă ofensiva, copiii sînt re
pede scoși din scenă, ceea ce ar 
fi putut aduce ei, fețele și expre
siile lor confruntate cu oamenii 
mari se eludează, și — ca prin 
farmec — tensiunea de adevăr și 
interes scade. Intram deodată în 
nu prea concisele probleme ale 
Teatrului pentru copii „Ion 
Creangă“. Simțim imediat că nu 
ni s-a spus totul despre păpuși și 
atunci — cu mintea încă la urî
țenia jucăriilor — angoasele dra
maturgiei pentru copil, intrate

prea repede în discuție, nu ne 
ard, nu ne atrag. Mai vroiam în
trebări grele și răspunsuri exacte 
la problema ațîțată Adevărul — 
oricît dc inofensiv — c „cîine 
rău". Tntărîtat, începe să Latre și 
nu te lasă să treci mai departe, 
pînă nu găsești mișcarea potrivi
tă, cuvîntul precis, cu caro să-l 
liniștești, firește nu pe vecie. Tot 
o regie prea pudică domină un 
foarte simpatic concurs pentru 
școlari — „La șase pași dc ex
cursie". Ar putea ieși de aici o 
emisiune încîntătoarc. daca. . Aici 
doua grupe de liceeni trebuie să 
găsească - în două studiouri di
ferite — răspunsuri la întrebări 
mai mult sau mai puțin compli
cate din domenii de ajuns de bine 
alese. în esență, copiii aceștia ca
ută exactitatea, precizia — și 
există operație mai telegenică de
cît căutarea și găsirea unei idei 
bune ? Ei bine, sistematic, sîntem 
puși în legătură cu copiii doar în 
clipa cînd au găsit un răspuns, 
niciodată în timpul căutării lui. 
Se ratează momentele cele mai 
vii. cele mai directe, cele mai a- 
devărate. Regiei îi e frică de 
hărmălaia copiilor, de ideile ros
tite deodată, spontan — ca între 
copii ? E cel mai mic dintre pe
ricole. Sînt prea multe riscuri ? 
Deocamdată nimeni nu a inven
tat mijlocul de a ajunge la iz- 
bînda — fie și în cadrul unei e- 
misiuni puerile — fără riscuri.

Un ceas format 
din... 20000 de flori

Tn parcul „Trandafiri
lor din centrul orașului 
Tîrgu Mureș a fost ame
najat un original ceas de 
flori, operă a grădinarului 
Ioan Suciu și ceasornica
rului Eugen Tamaș. Cea
sul are un diametru de 
•*> m. arătătoarele în greu
tate de 10 kg și este alcă
tuit din aproape 20 000 
de flori ornamentale. El 
este acționat dc la distan
ță de un dispozitiv elec
tric și este considerat cel 
mai precis ceasornic pu
blic al orașului.

TON RÎUREANU 
corespondent voluntar

0 formație 
„pitică de 
călușari11

In comuna Vîlcele-Dră- 
găncșli-Olt se pregătește 
o nouă foimație de călu
șari. Un număr de 14 elevi 
de la Școala generală, în
drumați de activistul cul
tural Ghită Marin, și dan
satori vîrstnici învață a- 
cest frumos joc strămo
șesc. Acum, pe scenă, a- 
lături de formația „bătrî- 
nilor" «e urcă și formația 
„pitică". Tradiția este pre
luată si dusă mai departe. 
„Piticii" au obținut locul 
întîi pe raion la concursul 
pionierilor și școlarilor. 
Jocul lor a fost răsplătit 
cu aplauze și la Festiva
lul primăverii organizat 
pe scena regiunii.

N. FUT.GA 
corespondent voluntar

MUZEUL CULTURI! TRADIȚIONALE

A LEMNULUI
SUCEAVA (de Ia co
respondentul nostru) 

La Cîmpulung Mol
dovenesc s-a des
chis de curînd un 
muzeu cu profil unio 
în țară: Muzeul cul
turii tradiționale a 
lemnului. Organizat 
cu sprijinul specia
liștilor Muzeului de 
artă populară din 
București și Muzeu
lui regional Sucea
va, originalul muzeu 
din Cîmpulung cu
prinde numeroase 
exponate privind 
una dintre cele mai 
vechi ocupații ale

poporului nostru : 
pădurăritul și prelu
crarea lemnului. Ce
le 5 săli ale Muzeu
lui oferă o imagine 
inedită a talentului 
și hărniciei ce a ca
racterizat totdeauna 
pe locuitorii acestor 
vechi meleaguri ale 
Bucovinei. Obiectele 
legate de păstorit, 
albinărit, pescuit, 
vînătoare. reprezintă 
îndeletniciri ce s-au 
transmis pînă în zi
lele noastre. Expo
natele vorbesc de la 
sine : stup pentru 
albine, scări de șa 
din lemn, războaie

de țesut, furci de 
tors, țapine, lăzi de 
zestre, sănii pentru 
transportul bușteni
lor. Ultimele încă
peri sînt rezervate 
arhitecturii țărănești 
și industriei casnice. 
Talentul încrustării 
lemnului, măiestria 
meșterilor anonimi 
emoționează și in
cintă. Muzeul din 
Cîmpulung Moldo
venesc va oferi vi
zitatorilor revelația 
cunoașterii uneia 
dintre cele mal inte
resante istorii (scri
se în lemn) ale Mol
dovei de nord.
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Dialog...

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

Nu, buna lor dispoziție, punctată id și colo de ironii la adresa 
scriitorului, nu mă mai supăra. Era veselia unor oameni care se 
eliberaseră de încordarea firească, stîrnită de îndeplinirea-fulger 
a unei misiuni complexe. Vedeți, le acordasem și eu niște circum
stanțe.

— Susțineam că asasinul aici a săvîrșit greșeala. De altfel, sin
gura... Nu l-am fi descoperit dacă, după abandonarea cadavrului, 
ar fi continuat drumul cu primul număr, trecînd, în felul ăsta, și 
de cel de-al doilea punct de control de la Crucea... Nu l-am fi 
descoperit sau l-am fi descoperit cu mult mai multe greutăți, dacă 
după al doilea punct de control, ar fi făcut cale întoarsă spre 
Constanța, trecînd pe la Crucea cu cel de-al doilea număr... La 
controlul făcut de noi, a rezultat o neconcordanță care ne-a atras 
atenția că există o posibilitate de a identifica mașina cu ajutorul 
celor două numere „zburătoare“. Dar să vezi și să nu crezi... La 
cercetările întreprinse de mine în noaptea respectivă, a ieșit la 
iveală că O.N.T.-ul nu înregistrase nici un Opel bej cu acele nu
mere trecute în registrul punctului de control, în schimb O.N.T.-ul

înregistrase două mașini Opel bej — una, proprietatea domnului 
Brudenhan, cealaltă, a domnului Tomy Fabricius. Acesta din 
urmă locuia la hotelul „Continental", sub același acoperiș cu noi. 
Numărul oficial al mașinii sale era — B.M. 55—93—7. Cînd m-am 
înapoiat de pe teren, bagă de seamă — era pe la două și jumă
tate — observ în fața „Continentalului" un Opel bej. Nu mi-a 
fost greu sa recunosc în bărbatul de la volan pe cel care o invi
tase la dans pe domnișoara Bruderman... Faptul nu m-a frapat 
L-am urmărit. L-am văzut luîndu-și cheia, ureînd în camera sa... 
Precum știți, insul acesta nu era altul decît Toma Busuioceanu- 
Fabricius... Mă opresc aici și dau cuvîntul șefului meu, căpitanu
lui Lucian care, printre altele, mi-e și prieten.

— M-da.„ mormăi Lucian, asemenea unui profesor ce se pre
gătește să țină o prelegere. Ai cumva vreo întrebare sau vreo ne
lămurire ? N-ai ? Foarte bine. îmi permit să continui... Am făcut 
imediat următoarea legătură : Fabricius îl cunoaște pe Bruder
man. Amîndoi au cîte un Opel-Rekord bej. Pînă și invitația la 
dans, apoi întreruperea bruscă a dansului mi-au apărut într-o lu
mină nouă. Din ordinul meu, Vasilică s-a apucat să cerceteze dis
cret, chiar în fața hotelului, Opel-ul parcat...

— Iți aduci aminte că la Mamaia, se vîri Frunză în vorbă, 
înainte de a intra în restaurant, am dispărut pentru un timp ?... 
Mă dusesem să controlez mașina lui Bruderman... n-am găsit ni
mic suspect la ea...

— în schimb, urmă Lucian la un semn al prietenului său,
Vasilică s-a înapoiat imediat cu o veste senzațională : Opel-ul lui 
Fabricius avea ceva suspect pe tăblița indicatoare de număr. Am 
coborit în grabă și am început să cercetez mașina Da, Vasilică 
avea dreptate. Mai avusesem cîndva de-a face cu ud autornobil- 
spion, așa că i-am descifrat repede „sistemul" Ne-am asigurat că 
domnul Busuioceanu doarme Pentru un timp foarte scurt, am 
făcut ca Opcl-ul să dispară Așa a ieșit la iveală întregul arsenal 
al mașinii Unde mai pui că, printre altele, am găsit fotografia lui 
Fabricius îmbrățișind-o pe Cornelia Busuioceanu Nu se luminase 
încă de ziuă, cînd mașina domnului Tomy Busuioceanu se găsea 
la locul său, în fața hotelului După această primă operație, ne-am 
deplasat urgent la locuința domnișoarei Cornelia Busuioceanu. 
Fata a mărturisit totul. De altfel, la interogatoriu, n-a făcut decît 
să repete, de astă-dată de față cu iubitul ei. ceea ce îmi decla
rase mie. ,

— Și toate acțiunile astea, în timp ce eu dormeam, constatai 
înciudat
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— Și ce mai dormeai... se minună Frunză. Ai sforăit de la două 
dimineața, pînă la 5 după-amiază.

— Ce să fac, am luat un somnifer, mă scuzai eu. Ei, și pe 
urmă ?

— Și pe urmă, s-a ridicat o problemă foarte grea : cum să-l re
ținem ? în aparență, nu aveam nici o probă că ar fi spion, că ar 
fi asasinul grănicerului Nicula Florea și al complicelui sau Tran
dafir Busuioceanu. Pașapoitul străin reprezintă, în multe împreju
rări, un scut foarte bun... Precum vezi, pe masa noastră de ope
rație se găsea o tumoare ce se cerea operată cu finețe. Intr-un 
cuvînt, Fabricius trebuia astfel arestat, îneît să nu 1 se ofere po- 
silibitatea de a face scandal în public. A I încă un fapt : de dimi
neață, tipul își anunțase plecarea din țară. Ne-am pus toate spe
ranțele în Cornelia Busuioceanu. O lăsasem anume acasă, închi- 
puindu-ne că Fabricius va săvîrși o a doua greșeală : că va trece 
pe la locuința iubitei sale să-și ia rămas bun, urmînd ca acolo să-l 
reținem. însă vulpoiul a ocolit capcana. Atunci, sub pretextul că, n 
înainte de plecare, se mai cer îndeplinite niște formalități, l-am 
invitat la noi. O mișcare greșită din partea noastră și l-am fi pier
dut. Ai văzut ce arsenal avea cu dînsul. Tipul trebuia dezarmat și 
din punct de vedere diplomatic. De aceea, mai întîi l-am poftit 
să recunoască faptul că automobilul era al său, apoi am trecut la 
demascarea lui și a mașinii...

— De ce i-ați pus cătușele ?
— Pe urmă, i le-am scos.- De ce 1 le-am pus ? Răspunde tu, 

Frunză.
— Am vrut să-l dezarmăm de... cianura de potasiu. Au asupra 

lor mijloace foaite variate și ingenioase de a-și lua viața... De alt
fel, toate mijloacele de sinucidere găsite asupra-i — ți le voi arăta 
la București — au contribuit la înfrîngerea lui psihică... Mai ai 
vreo nelămurire ?

Urmărirăm un timp luminile unui vapoi care se îndepărta lă- 
sîndu-se înghițit de bezna cerului și a pămîntului. La Casino, or
chestra amuțise. Numai farul continua să înjunghie noaptea.

— Nu înțeleg de ce Fabricius și-a asasinat complicele și, mai 
cu seamă, cum l-a asasinat ?

înainte de a răspunde, Lucian se întinse, Inălțîndu-și brațele 
spre stele.

— E un agent cu experiență. O să-ți dau să citești declarația 
lui Busuioceanu—Fabricius... Povestește în paginile ei pentru ce 
agentură de spionaj lucrează, cum a ajuns să devină spion. Prin-
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O clipă și bolidul de metal va săgeta înălțimile albastre

O dată cu lăsarea întunericu
lui, aerodromul se transfigurea
ză. Zecile, sutele de lumini mul
ticolore, presărate de jur-impre- 
jur, îi dau o înfățișare feerică. 
Dar nu e de loc greu să-ți dai 
seama că jocul de lumini e de
parte de a fi un foc, că frumosul 
e doar un atribut al utilului în 
cel mai strict sens al cuvântului.

...Sîntem la punctul de condu
cere a zborului ce arc înfățișarea 
unui turn de sticlă Cum e ușor 
de presupus, aici se află condu
cătorul zborului bi așteptarea or
dinului de plecare in misiune, 
pilotii se odihnesc Discută dega
jați, glumesc, comentează alte 
zboruri similare celor ce urmea
ză să le execute în această seară. 
In gesturile, în vorbele, în ținu
ta lor. totul e cum nu se poate 
mai firesc. în orice caz, un nea
vizat n-ar avea motive să creadă 
că acești bărbați tineri cunosc 
vitezele supersonice, că sînt în 
măsură să înfrunte presiuni ne
bănuite, că stăpînesc o bogată 
cultură tehnică și o măiestrie 
profesională la nivelul modernei 
tehnici de aviație din înzestrare.

Iată-1 pe căpitanul îlie Boțea : 
un ofițer mic de statură, robust, 
cu privirea ageră, cu mișcări e- 
nergice. Intrăm în vorbă :

— încercați emoții în momen
tul cînd decolați cu avionul ?

— Totdeauna. Sînt emoții pe. 
care nu le-aș schimba cu nimic,

și care, credeți-mă, îmi sînt de 
un real folos practic. Acolo sus, 
ele se traduc. într-o stare de spi
rit specială. E un fel de stare de 
alarmă a tuturor nervilor, o con
centrare maximă

Ceea ce omite — poate cu 
bună știință — căpitanul Boțea, e 
că această capacitate de a-și mo- 
biliza integral resursele interioare 
e urmarea unui antrenament te
nace, a unei munci neobosite, în
delungate, de pregătire teoretică, 
tehnică, fizică și moral-politică. 
Doar se știe, că un zbor pe avio
nul supersonic cristalizează re - 
zultatul multor ore de pregătire 
asiduă, intensă.

— O altă întrebare : care e sen
zația predominantă acolo, sus. în 
bezna desăvârșită, la mii de me
tri înălțime P

— Cred că vă gîndițl la senti
mentul de izolare, de solitudine. 
Mi s-a mai pus o asemenea în- 
trehare. dar nu e vorba de așa 
ceva. Vedeți, avionul e o părti
cică din aerodrom, din pămîntul 
nostru. îl simți puternic, priete
nos, ascultător. Și în aceste însu
șiri ale avionului mai simți ceva 
— cum să vă spun ? — ceva din 
dragostea și răspunderea cu care 
l-au pregătit tehnicul și ajutoa
rele sale. Pe urmă, ții tot timpul 
legătura cu pămîntul, prin radio, 
iar asta iți sporește, de asemenea, 
încrederea șt prezența de spirit. 
Bineînțeles că acolo nu prea ai 
timp să te gândești la toate aces-

ÎN PREAJMA

„ZILEI AVIAȚIEI"

~AKllAGUL..

APROBAȚI

ATACUL !“
tea. E vorba Insd de o ambianță 
foarte palpabilă...

întrebări ar mai fi multe. Vn 
ordin scurt pune însă capăt con
vorbirii noastre. Peste cîteva mi
nute. echipat de zbor, căpitanul 
Boțea intră în cabina avionului. 
Casca de zbor, costumul special, 
mănușile — totul amintește echi
pamentul unui cosmonaut. într-a- 
devăr, în cabină pilotul e com
plet izolat de mediul fizic exte
rior. în prezența ofițerului teh
nic. pilotul încearcă funcționarea 
motorului, a aparaturii de bord a 
supersonicului. Apoi, avionul ru
lează încet, virează către pistă și, 
după un schimb de replici prin 
radio, tîșnește pe larga fîșie be
tonată. După cîteva clipe, spinte
că meteoric văzduhul...

Acum depărtarea dintre noi șl 
pilotul Boțea este de cîteva sute, 
de kilometri. Și totuși prezența 
lui o simțim pe undeva, pe aproa
pe. Rapoartele se aud clar în di
fuzorul aparatului de radio și 
dacă întunericul nopții nu ne-ar 
opri, am fi tentați să-l căutăm cu 
privirea. în același timp, în punc
tul de comandă unde se desfă
șoară activitatea de conducere la 
interceptare, se iau hnfSrîri im
portante pe care el, pilotul de 
vînătoare Bolea, le materializează 
acolo sus, în strato.sferă, la mii de 
metri înălțime.

în adîncimea întunecoasă a 
nopții, în oceanul aerian, învol-

(Urmare din pag. I)

4. Pe C. D. Gherea o sală cu 
o capacitate de peste 700 de 
locuri ; a stat închisă aproape 
trei ani ; acum, prin forța împre
jurărilor, demolîndu-se o sală a 
Teatrului „Țăndărică" va fi dată 
în folosință.

5. Sub scena sălii „Comedia" 
a Teatrului Național, există o 
sală (Teatrul Dinei Cocea) „mai 
bună decît sala Studio de pe 
Bulevardul Magheru" ne-a spus 
mașinistul șef de la Teatrul „C. 
I. Nottara". Administrația „Națio
nalului" a transformat-o înti-o 
anexă a sălii mari, unde se vînd, 
în pauze, sandvișuri, țigări și ci
tronadă.

6. Sub Ateneul Român — 
două săli (pe vremuri cinemato
graful Franklin și o sală de tea
tru unde a debutat Radu Be- 
ligan) au intrat în planul gene
ral de renovare. Depinde cum 
vor fi folosite după aceea.

7. In incinta Liceului Sf. Sava 
se află o sală de teatru care găz
duiește din cînd în cînd unele 
spectacole. (Acolo a jucat „Na
ționalul" după bombardament). 
Sala ar fi foarte potrivită pentru 
un teatru al elevilor cu un reper
toriu specific.

8. Cinematograful „Donca

Simo" a fost închis (era neco
respunzător I) și transformat în 
depozit de mobilă O.C.L.

9. Pe calea Rahovei o sală de 
cinematograf a devenit dormitor 
al Șantierului de construcții pen
tru că sala, acum 9 ani, era în 
pericol de dărîmare.

10. La Parcul Libertății, o 
sală de cinematograf necores
punzătoare a devenit biroul altui 
șantier de construcții.

Aceste săli au fost abandonate 
cu ani în urmă, fiindcă deveni
seră necorespunzătoare, mai pre
cis sălile aveau nevoie de unele 
amenajări și reparații de între
ținere.

Și, deși numărul sălilor (în ca
zul cinematografului) depășește 
cu mult capacitatea vechilor săli 
(aproape 80) totuși acestea nu 
pot face față cerințelor publicu
lui. Este firesc să ne întrebăm, 
de ce s-au desființat ? Pierderea 
a fost dublă : din punct de ve
dere artistic și economic ; închi
se de atîta vreme nu au adus 
nici un venit Scoaterea lor din 
uz — cînd ar fi fost necesar — 
trebuia să se facă treptat, pe 
măsură ce noile săli, moderne, 
erau date în folosință. Explicabil 
de ce unele cartiere mărginașe 
(fiindcă de pe aici au fost scoa
se din uz) sînt lipsite de săli, de-

tre multele calități necesare unui spion, Busuioceanu mai este în
zestrat cu una — deține puterea și priceperea hipnotică... Mama 
sa și bunicii săi au fost actori de bîlci... Mamă-sa — mai trăiește 
la Malta — l-a învățat multe, jar la cursurile prin care a trecut 
șefii i-au dezvoltat această armă destul de rară la un spion — 
hipnoza și sugestia... Ți-am pus banda aceea cu „jocul" din casa 
lui Trandafir Busuioceanu. Așa, într-o „joacă", l-a determinat pe 
nefericitul de Nicula să măturisească niște secrete militare. Cu 
banda asta a încercat apoi să-1 șantajeze... să-l recruteze în re
țeaua pe care încerca s-o organizeze. Cu Trandafir, lucrurile s-au 
precipitat însă... Poate că nu l-ar fi lichidat dar acesta, după ce 
a ieșit de la noi, s-a dus să-l caute pe Fabricius. L-a găsit chiar 
în hotel și i-a relatat tot ce i se întîmplase... Celălalt a sesizat ime
diat că-1 paște o primejdie... Avea nevoie să cîștige timp ca să 
dispară. Atunci, s-a hotărît să-și lichideze complicele. In felul a- 
cesta, atingea două obiective : primo — dispărea un ins care-i cu
noștea aproape întreaga activitate ; secundo — abătea atenția 
noastră, lăsîndu-ne să înțelegem că aici se termină istoria asasi
nării lui Nicula. După ce l-a „ucis" pe Busuioceanu, s-a repezit 
pînă la „Perla" și i-a comunicat lui Bruderman că părăsește a 
doua zi România. Trebuie să recunoști că tipuJ e ingenios...

— Este I
— O fi el ingenios, interveni Frunză, dar nu-i pe lume oltean 

care să nu-i vină de hac...
Aluzia, evident, era făcută la propria sa persoană.
— Discuția dintre cei doi a avut loc în camera Iui Trandafir. 

Acesta, la momentul hotărft de Fabricius, a căzut sub puterea sa 
hipnotică... Din clipa asta victima s-a aflat la discreția asasinului... 
I-a sugerai să se așeze la masa din odaie, să scrie, i-a dictat ce 
să scrie... Apoi, i-a pus arma în tnînă și i-a sugerat să se împuște. 
Trandafii s-a dovedit, precum se vede, un medium bun. De altfel, 
se mai „jucaseră“ ei în felul ăsta.

Dacă n-aș fi fost martorul ocular al întîmplănloi din ultimele 
douăzeci șl patru de ore, a? fi fost înclinat să cred că omul din 
fața mea bate cîmpil, că încearcă să-mi înșele bun a-credință, în- 
șinndu-mi tot felul de bazaconii.

— Să știi, adăugă Lucian, că în ultima vreme au apărut studii 
interesante despre hipnoză și telepatie... Faptul că se încearcă 
transformarea lor în arme de spionaj sau contraspionaj, nu mi se 
pare un fenomen nefiresc...

(Urmare în numărul viitor)
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terminînd pe oameni să aglome
reze intrările la toate spectaco
lele de pe bulevarde.

De asemenea, sălile necesare 
spectacolelor de teatru sînt insu
ficiente, în ciuda faptului că u- 
nele teatre nu joacă cu „casa în
chisă", aceasta fiind însă o ches
tiune de regie, de repertoriu. Une
le teatre sînt, vremelnic, lipsite 
total de săli. Teatrul C.F.R. Giu- 
lești, intrat în reparații capitale, 
joacă de doi ani, cu tot reperto
riul, prin săli închiriate ale al
tor teatre. Teatrul Mic, în reno
vare, în curînd își va începe și 
acesta „turneul" prin sălile „re- 
lache".

Teatrele de provincie care vin 
în turnee sînt strecurate prin să
lile libere, ori sînt nevoite să 
dea spectacole în matinee, din 
lipsa unei săli anume destinate.

Intr-o discuție cu Radu Pen- 
ciulescu, regizorul Teatrului Mic, 
se afirma ideea unor spectacole 
„ciornă". Adică, așa cum un li
terat sau muzician, înainte de a 
perfecta realizarea artistică lu
crează pe „ciorne" tot așa și 
omul de teatru are nevoie de 
spectacole-experiență, cu in
trare care, firește, nu se pot or
ganiza în sălile ocupate de re
pertoriul la zi, pus în circulație. 
Pentru acest lucru, este nevoie 
de o sală mică, fără amenajări 
speciale. Toate sălile depistate 
sînt mici, intime ? în ele se pot 
organiza spectacole cu un re
pertoriu tematic fix : o sală de 
piese antice. Sofocle, Eschil, Eu- 
ripide, o sală pentru un teatru 
de basme, o sală de pantomi- 
mă, sală pentru dramaturgia de- 
butanților, sală pentru recitaluri 
poetice în lectura poeților, săli 
pentru orice fel de spectacol, 
etc. Aproape toate din cele zece 
săli de spectacole, descoperite 
pot fi recuperate, cu un minim 
de fonduri. Sălile sînt în pose
sia diverselor instituții, care nu 
vor să renunțe așa de ușor la 
„custodia" lor. Dar numai aceas
ta să fie cauza pentru care a- 
ceste săli sînt de atîta timp în 
relache ?

burat ca o mare în furtună, oî- 
năforul execută o misiune de in
terceptare. Dn exercițiu complex, 
dificil. Lipsa de vizibilitate îl 
pune la grele încercări pe zbură
tor.

Calm șl atent, căpitanul Boțea 
săgetează continuu văzduhul cu 
supersonicul său. Urmărește in- 
deaproape indicațiile aparatelor 
de bord. Cu ajutorul lor, el are 
posibilitatea sâ se orienteze per
fect pe cărările de noapte ale 
cerului Pentru interceptarea 
„inamicului" aerian vânătorul este 
condus prin comenzi scurte șl 
precise, pe care le primește de 
la navigatorul din punctul de 
comandă. Alături ae pilotul a- 
flat în aer, navigatorul, la rîndul 
său fost zburător încercat, cu o 
înaltă pregătire, trăiește din plin 
etapele interceptării țintei aeriene 
și mai ales faza ei finală, cînd 
aceosța devine dinamică și une
ori chiar dramatică. Și nu poate 
să-și stăpînească bucuria prile
juită de fiecare succes obținut 
de tovarășii săi undeva, in spa
țiul aerian al patriei, poate la 
sute de kilometri depărtare de 
aerodrom.

— Fagul I Sînt 123. Țintă prin
să. Aprobați atacul I

Navigatorul aprobă. îl urmă
rește cu ochii minții acționînd 
rapid, așa cum a procedat de 
atîtea ori în astfel de împreju
rări. Manevrînd cu abilitate a- 
vionul, căpitanul Bolea îl sur
prinde pe „inamic" și-l atacă 
fără greș. Iscusitul pilot inter
ceptor apasă hotărît pe butonul 
fotomitralierei. în căști aude zgo
motul specific tragerii foto. Fa- 
ța-i surîde de satisfacție. Apoi 
degajează și raportează:

— Am terminat atacul. Doresc 
noi comenzi...

Un raport simplu șl precis. 
Cîteva cuvinte pe care comunis
tul Boțea le-a rostit în nenumă
rate rînduri în decursul bogatei 
sale activități de zbor. Rezulta
tul obținut în executarea misiu
nii de interceptare este, și do 
astă dată, „Foarte bun". Acesta 
exprimă, înainte de toate, o înal
tă calificare în arta pilotajului, 
calificare pe care și-o desăvîrșeș- 
te continuu pilotul clasa 1, căpi
tanul îlie Rotea. Prin exemplul 
personal, el le insuflă și subor
donaților din patrula pe care o 
comandă aceeași hotărîre și per
severență în pregătire. Fie că este 
vorba despre căpitanii Constan
tin Mereu și Dumitru Cristocea 
sau despre locotenentul major 
Gheorghe Todea, unul dintre cei 
mai tineri zburători ai unității, 
toți trei deținători ai valorosu
lui titlu „Pilot clasa a 2-a", a- 
vînd totodată îndeplinite majo
ritatea cerințelor necesare dohln- 
dirii, în scurt timp, a celei mai 
înalte clasificări.

Locotenent colonel
PETRE TUDORîCA

ANUNȚ
LICEUL INDUSTRIAL 

DE POȘTĂ Șl TELECOMU
NICAȚII din Calea Victo
riei nr. 12 (Poșta Centrală) 
aduce la cunoștință celor in
teresați câ se fac înscrieri 
pentru concursul de admite
re ce are loc între 17—27 
iunie a.c.

La concursul de admitere 
se primesc absolvenți ai șco
lii generale în vîrstă pînă la 
18 ani împliniți, indiferent 
de localitatea unde își au 

domiciliul.

Informații suplimentare se 
pot da la secretariatul școlii, 
telefon 13.43.76.

Studiu... la Grădinița de copii cu orar redus nr. 95 din Capital^
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„COPĂCEL, 
COPĂCEL“.,.

Minescu Alexandru, la 18 ani ai săi, este 
frezor, și un frezor care — după opinia 
maistrului său. Nicol« Pitulice — are 
toate posibilitățile să devină un muncitor 
toarte bun. Fire deschisă, veselă, gata să 
răspundă la orice întrebare :

— Am fost nehotărit unde să mă duc și 
nu mi-am ales un drum sigur de la în
ceput îmi plăceau problemele tehnice dar 
cind a venit momentul să urmez o școală 
tehnica profesională nu eram încă hotărit 
s-o fac... Pînă la urma mi-a plăcut, într-o 
oarecare măsură, meseria, cu toate că re
gretam altele. în fabrică, la început am 
căutat să fiu de folos ; mă uitam la cei
lalți și îmi spuneam de ce să nu fiu și eu 
în rînd cu ei...

— Totuși „la început" ai lipsit foarte 
mult Totuși „la început" jigneai frecvent 
pe tovarășii cu care lucrai și de la care 
știai că ai de învățat. Nu-ți îndeplineai 
norma. A fost nevoie să se facă apel la 
părinții dumitale.

— Am avut discuții cu părinții. M-am 
simțit rău în fața lor ; parcă eram din nou 
copil de școală... Am primit un ajutor 
substanțial din partea maistrului, a mun
citorilor mai vechi.

— Bine, acum lucrurile s-au mai în
dreptat, dar ce ai de gînd să faci mai de
parte ?

— Nu sînt hotărit ce o să fac mai de
parte. Mă cucerește o pasiune imediat dar 
peste puțin timp mă părăsește. Aș vrea să 
dau mai mult dar nu știu de ce nu dau, 
poate și pentru că nimeni nu-mi cere mai 
mult

Așa să fie ? Nu, după propriile relatări, 
\1. Minescu iubește muzica ușoară, se in
teresează de literatura „mai captivantă" 
și de unele filme. Nu-i place poezia, la 
teatru nu merge prea des, îl preocupă și-l 
„necăjesc" mult fetele pentru că „nu sînt 
serioase", „nu se țin de cuvînt". Este, 
după părerea noastră, un tînăr dotat dar 
nu îndeajuns de exigent față de sine în
suși. La 18 ani nu mai ești un copil ju
căuș. E drept, a făcut un prim pas cu a- 
jutorul altora. Dar al doilea, al treilea va 
trebui să-l facă singur. Și ce ușor i-ar fi 
sa urmeze seraiul ! Dar încă nu e hotărit... 
Cine e de vină ? El și cei ce-i permit să plu
tească liniștit.

„îmi place să colind" — declară vesel. 
Dar nu colindă prea mult ? Iată o întreba
re pe care i-o punem lui și nu numai lui, 
pentru că Al. Minescu știe să judece cri
tic multe situații : „Munca la noi în orga
nizația U.T.C. în mare majoritate se face 
în adunările generale, care au început să 
fie monotone, prin discutarea acelorași lu
cruri. Și oamenii se plictisesc".

LA MASA ROTUNDĂ AU LUAT LOC TINERI CARE, FĂRĂ SĂ 
GREȘEASCĂ FOARTE GRAV, FAC PARTE DINTRE CEI CE, CU 

UN TERMEN OBIȘNUIT, DUC O

dezorganizată
PĂRERILE UNUI PSIHOLOG Conf. univ. dr.

PAUL POPESCU NEVEANU :

Frezor și el, Gheor
ghe Vuculescu la 20 
de ani a dobîndit o oa
recare experiență, a a- 
juns la categoria a 
IV-a. Ne-a făcut un 
calcul foarte amănun
țit al cîștigului în di
verse perioade. Mai
strul a observat însă că 
la Vuculescu încep 
să-și facă loc unele 
tendințe spre cîștig cît 
mai lesnicios. De altfel 
el însuși spune :

— Cînd vedeam că 
am piese la care nu 
voi cîștiga mare lucru, 
mă demobilizam, mă

Dezbaterea la care am participat a relevat pro
bleme deosebit de interesante, care se înscriu în zona 
investigațiilor psihosociale. Poate tinerii nu se cunosc 
în suficientă măsură — dar din felul în care se pre
zintă, ne răspund la întrebări — oferă suficiente 
date pentru a se face cunoscuți. Am vrea să credem 
că și mnlți dintre cititori vor beneficia de pe urma 
investigației — recunoscîndu-se parțial în unele din 
atitudinile relevate aici și apreciindu-se mai obiectiv. 
Am simțit nevoia de a da unele replici interlocuto
rilor. Dacă ei vor, pot lua cuvintele noastre și cu 
titlul de psiho-diagnostice.

1) Tovarășe MINESCU, te caracterizează o dulce 
și senină superficialitate. Atenție : poato deveni a- 
mară dacă nu te hotărăști să curmi plutitul, dacă nu 
vei lega fiecare clipă de preocupări majore și do 
perspective.

2) La NEGULESCU MINEA nu se pune proble
ma unui drum greșit. Dacă am căuta în contextul de 
față un erou pozitiv, ar trebui să-1 indicăm pe el. 
Și totuși, pentru a continua drumul mai trebuie 
ceva : nu doar un surplus de încredere în sine ci, 
aș zice, chiar mai multă ambiție. Nu mai lega hotă- 
rîrea și efortul de o situație sau alta, ci transfor- 
mă-le în permanențe ale vieții dumitale.

3) Ai auzit de oblomovism, tinere VUCU
LESCU ? Ai intenții cutezătoare, dar dacă renunți 
o dată, de două ori, umpli cu te miri ce și mai nimic 
timpul liber, dacă în producție dovedești că nu prea 
știi pentru ce muncești, dacă mai mult speri decît 
faci și dacă mai mult dorești decît voioșii atunci — 
pe astfel de poteci oscilante și nesigure e greu de 
parcurs drumul pînă la faptă.

4) C. CRISTACHE este mulțumit de sine, vrea 
să se conserve, în forma lui originală. Cu țuică, cu 
absențe de la serviciu, cu teribilisme, înlr-un cuvînt 
cu o mare doză de inconștiență. Lupta imediată cu 
sine însuși e singurul remediu. Altfel, amînarca echi
valează cu înfrîngerca.

5) GH. NIȚULESCU crede că poate specula la 
nesfîrșit alura lui de copil simpatic. Multă irespon-

PENTRU CĂ NIMENI
NU-ȘI POATE RELUA 

VIATA DE LA ÎNCEPUT, ■>

EA TREBUIE
ÎNCEPUTĂ BINE !

sabilitate și tendințe de strecurare. Duci politica 
struțului ; e copilăresc, dar poate fi tragic. Nu 
înșeli pe nimeni ; zîmbelele se pot schimba în re
grete.

Cazurile prezentate nu sînt, actual, foarte grave 
dar pot să se agraveze cu timpul. E bine ca regre
tele să fie prcînlîmpinate. La discuția noastră a par
ticipat și un tovarăș muncitor care avea cam dublul 
vîrstei celorlalți. Privindu-se retrospectiv, ne-a făcut 
mărturisiri sincere și uneori amare. A pierdut mult 
timp cu ocupații lăturalnice, și-a făcut mai adesea 
prieten paharul decît învățătura, distracțiilor ușoare 
le-a dat întâietate. „Dacă aș lua viața de la capăt, 
n-aș mai face ce am făcut...“ — nc-a declarat el. îl 
credem. Mai ales că se văd consecințele : fenomene 
de plafonare profesională, lacune ce par a fi irecu
perabile.

Iată de ce mi se pare important să subliniez : pen
tru că nimeni nu-și poate lua viața de la început, ea 
trebuie începută bine. Și-n majoritatea cazurilor așa 
este. Un exemplu ni l-a oferit în discuție chiar mais
trul acestor tineri — tov. N. Pitulice. La 31 de ani 
ai săi este perfect stăpîn pe profesiune, discută pro

bleme tehnice de subtilitate, are convingeri clare, 
ferme, este un om cult. Ne-a impresionat prin pri
ceperea sa în cunoașterea și creșterea oamenilor.

Punerea tinerilor în situația morală de a se cu
noaște a dat la iveală aspecte ce țin de viața dezor
ganizată. Oricît ar fi de greu cuvîntul — acesta 
este. Să te cunoști la 18—19 ani nu-i ușor dar, pa
radoxal, tocmai la această vîrstă este mai necesar 
să te cunoști. în absența autocunoaștcrii, perspecti
vele se învăluie în ceață. Educatorul bun știe foarte 
bine că dezordinea de orice fel este un inamic teribil 
de periculos. Și de aceea nu o tolerează nici măcar 
copilului. La 18 ani poți și e necesar să devii pro- 
priu-ți educator. Am remarcat la tineri o perfectă 
simetrie între gradul, nivelul de disciplină și gradul, 
nivelul preocupărilor cullural-artisticc. Preocupări
lor culturale le trebuie însă asigurate unele premise, 
Și în cazul tinerilor amintiți se pare că școala pro
fesională nu a răspuns acestor cerințe. Sau nu în
deajuns. Disciplina înseamnă în fond cultura con
duitei. Nu se poate asigura această cultură a acțiunii, 
limbajului și posturii fără a face apel la toate cele
lalte resurse ale culturii umane.

La 18—20 de ani tinerii sînt într-o perioadă de 
finisare, de definitivare a personalității. Anii aceștia 
nu pot fi pierduți, ci sînt hotărîtori. Dacă acum își 
tolerează dezordini aparent minore ce se propagă do 
la viața personală la activitatea profesională, atunci 
acestea devin trăsături ce vor greva în mod supără
tor drumul lor ulterior. Nu este vorba numai de 
producția industrială ci și de producția de oameni, 
în această privință analiza concretă și complexă (și 
nu numai a cazurilor limită ci și a unor tineri cu 
atitudini de felul celor semnalate aci) în organizația 
U.T.C. mi se pare imperioasă; vine în sprijinul cu
noașterii, al autocunoaștcrii și cultivării unei vigu
roase responsabilități pentru cel ce ești și cel ce vei 
deveni. Lipsa de exigență anulează perspectiva, 
ucide valoarea.

Anchetă organizată de FLORICA POPA

zx REACȚIE 
IMPURĂ 

LA CHIMIE
Negulescu Minea este înalt, slăbuț, tă

cut, răspunde cu o tresărire la fiecare în
trebare, dar vorbește cursiv și consecvent 
logic. Pentru că și-a pus viața pe o bază 
solidă, ordonată. A fost un copil debil, 
bolnăvicios și a crescut lipsit de sprijinul 
unui tată, numai cu mama sa. S-a hotărit 
repede în alegerea drumului în viață :

— Am vrut să fiu muncilor și sînt. Am 
căutat să-mi însușesc tainele meseriei pe 
care mi-am nles-o și la ora actuală sînt 
mulțumit înlr-un fel de mine. Nu pot spu
ne că am acumulat tot ce se poate acu
mula pentru că la vîrstă mea sînt încă bo
boc, cum s-ar spune, în meserie, dar am 
să realizez ceea ce mi-am propus.

Merg la serviciu fără întârziere, nu am 
lipsit, am lucrat fără rebuturi, pe mașina 
mea. A fost mai greu în prima lună cînd 
am terminat școala și am intrat în uzină, 
pentru că nu eram obișnuit, pentru că cu 
în timpul verii ca elev aveam vacanță, dar 
pînă la urmă mi-am dat interesul pentru 
muncă și doar în prima lună s-a întâmplat 
să cîștig sub normă, dar de alunei nu s-a 
mai repetat. Cîștig totdeauna peste o mie 
de lei.

— De ce te-ai înscris la liceu ?
— Ca să-mi desăvîrșesc cunoștințele ; 

nu m-a obligat altcineva decît profesia 
mea de muncitor. Mi-a plăcut munca, mi-a 
plăcut să învăț și acum am o materie fa
vorită — istoria.

Nu are timp și totuși are. După orele 
de la seral, după pregătirea lecțiilor citeș
te ; în medie — o carte pe săptămînă. De
parte totuși de a fi un model. Ne-a sur
prins faptul că deși lucrează la secția „uti
laj chimic" nu prea este interesat de stu
diul chimiei. Explicația lui Negulescu :

— La noi, la școală s-a înscăunat ideea 
că nu se poate învăța chimia și atunci ma
joritatea elevilor din clasă nu se prea îm
pacă cu această materie. Nu aș putea spu
ne de ce, nu este o materie grea, dar nici 
ușoară, numai că, la fel ca și matematica, 
trebuie să-i prinzi firul și atunci merge 
foarte ușor. Se leagă lecțiile una de alta, 
și acest luciu necesită urmărirea fiecăreia ; 
dacă pierzi o lecție este greu să mai prinzi 
firul celeilalte.

Explicația este verosimilă. De ce totuși 
nu „a apucat firul" pentru ca să meargă 
ușor ? Ii dăm din nou cuvîntul :

— In mine am încredere mai puțină. 
Se întîmplă ca după ce nu îmi reușește 
un lucru să am impresia că sînt incapabil. 
Cînd încep un lucru, dacă se întâmplă ceva 
între timp, imediat este ca o cădere pen
tru mine și nu-1 mai pot continua în bune 
condiții. Dar după ce reușesc îmi dau 
seama că s-ar putea cu puțină bunăvoin
ță să reușesc și pe celelalte.

ILUZIA DORINȚELOR
mulțumeam la salariul 
de bază.

Este adevărat, Vucu
lescu are o situație fa
milială specială ; toți 
frații săi sînt mai mici 
și — lucru lăudabil — 
se simte răspunzător 
alături de tatăl său 
pentru întreținerea fa
miliei. Cu atât mai 
mult surprinde acel „mă 
demobilizează". Expli
cația nu stă în norma
rea unei piese sau al
teia, ci în propria sa 
atitudine față de mun
că. Odată, preferind 
șueta, a lăsat mașina și

s-a ars o freză. Altă
dată, deși contrar reco
mandării maistrului, a 
preferat să meargă în 
schimbul de noapte, 
socotindu-se sub un 
control mai slab, și a 
dormit. Surprinde fap
tul că Vuculescu poate 
să dea un randament 
foarte mare în unele 
cazuri. — cînd sînt co
menzi de serie — și 
nu reușește să dea decît 
foarte puțin atunci 
cînd după socotelile lui 
sporul la salariu nu va 
fi ușor de dobîndit. In 
acest caz el invocă tot

felul de argumente 
tehnice pentru a arăta 
că practic nu poate 
mai mult. Iși uită însă 
propriile mărturisiri 
despre condiționarea 
efortului prin cîștig 
facil.

în genere Vuculescu 
dorește mult dar acțio- 
aează inconsecvent și 
se încurcă în propriile 
socoteli. Meschinăria 
se răzbună. De două 
ori a început seralul, 
dar s-a lăsat :

— Am renunțat pe 
parcurs pentru că-mi 
era foarte greu. Dar în

toamna aceasta m-am 
hotărit să merg.

— Ai păstrat ma
nualele de anul trecut. 
Le revezi ? Vei avea 
doar examen, îl între
băm.

Răspunsul e negativ, 
ca și cel privind preo
cupările de cultură :

— Mare parte din 
timpul liber mă odih
nesc, mai mă plimb, 
mai vorbesc, mă mai 
duc la cîte un film.

Cu toate acestea de
clară : „Nu mă duc la 
3 școală tehnică, vreau 
să fiu inginer și la a- 
cest gînd nu renunț".

in-fWF juM-mufiiir r wn———
cată in înfățișare. Are 18 
ani, din care doi ocupați 
de o căsnicie fictivă! Ce 
s-a-ntîmplat cu ea ? Abia 
terminase liceul, cind prin 
intermediul unor cunoștin
țe „binevoitoare" a cunos
cut un bărbat mult mai in 
vîrstă decît ea și care a a- 
mețit-o prin cunoscuta me
todă : „cu banul și atențiile 
cumperi orice". Au aflat 
și părinții ei de pocinog; 
s-au intilnit cu „autorul" și 
ca să „spele rușinea" au 
consimțit la căsătoria fiicei 
lor cu „domnul". Au con
siderat-o destul de matură 
pentru a se mărita. Numai 
că după cîteva zile, fata

nui să-și bage nasul“... etc. 
Începuse să amenințe cu 
bătaia pe ai săi, și de cî
teva ori s-a ținut de cuvînt. 
A ajuns să-și bată mama, 
sora mai mică... Dar este 
singură ea răspunzătoare 
de aceste greșeli ? Părinții 
care s-au grăbit să vadă in 
ea un „om mare", o femeie 
măritată, matură, n-au ab
dicat prea devreme de la 
îndatoririle lor firești față 
de copilul lor ?

★
C. Gheorghe, 

prima căsnicie, 
inte de a se 
Caliopi Călin, 
ție, a luat „

nu este Ia 
Mai îna- 

însura cu 
actuala so- 

,o ștrengă

doilea impas în viața sa; 
l-a părăsit și cea de a doua 
soție, împreună cu fetița, 
ce împlinește abia doi ani. 
Chinuită de teroarea soa
crei și a soțului, cea de-a 
doua soție a fost nevoită 
să-și părăsească soțul. Au 
obosit-o serile lungi de aș
teptare, certurile în miez 
de noapte, grosolăniile și 
umilințele la care o supu
neau pe rînd soțul și mama 
acestuia.

Toate i le ierta mama, 
lui Gică, chiar dacă în u- 
nele momente își spunea 
și ea că prea le face cu 
ochi și cu sprîncene /

u- 
la 
în 
la

0 ECHILIBRISTICĂ 
DE DOUĂ PARALE

TRISTA

BUMÄ DISPOZIȚIE
Despre Cristache Constan

tin nu știi ce să crezi. Este 
un tinăr zdravăn, sigur de 
sine, face față meseriei cînd 
vrea. „Nu mă socotesc un 
om prost“ — spune el. Nici 
nu este, nici colectivul nu 
are această părere, si to
tuși... Cind îl auzi vorbind 
nu ești prea plăcut impresio
nat. Expresii de argo. jude
căți primitive. mărturisiri 
care par cinice.

— în timpul liber mă ocup 
de fotbal, la restaurant rr.erg 
de două ori pe săptămînă. 
am bani... beau țuică, obiș
nuință pe care am învățat-o 
de la un om mai în vîrstă, 
astăzi am văzut un om beat, 
mîine altul și am încercat 
să văd și eu cum e. De citit 
nu mă pasionează. Să știți 
că pe mine nu mă privește 
ce fac alții, si de aceea nici 
pe alții ce fac eu. în privin
ța meseriei merg destul de 
bine, cu disciplina mai pu
țin.După cum vedem contra
dicțiile s-au instalat ferm in 
mentalitatea lui Cristache. 
El nu leagă meseria cu dis
ciplina. Dar nici paharul de 
comportarea in muncă. în 
viață. E drept, ne mărturi
sește singur o „întâmplare“ :

_ Trebuia să dau examen 
pentru categoria a IV-a. M-a

anunțat un coleg din secție, 
acasă, eram tură liberă. Ve
nisem de la restaurant... 
M-am prezentat, eram bine 
ametit și... nu am reușit. Un 
coleg m-a întrebat „de ce“ ? 
Eu, înfuriat, eram destul de 
supărat, i-am ars o palmă. 
Am fost criticat și-n colec
tiv. și în ședința U.T.C., 
mi-am luat angajamentul că 
n-o să se mai întâmple și a- 
cest angajament a ținut 
exact 7 luni...

Secretarul organizației 
U.T.C. de la cazangerie — 
Vasile Tunăreanu — socoteș
te că nu sînt întâmplări izo
late — ci fapte care încep 
să caracterizeze un stil de 
lucru, de comportare.

In schimb are pretenția la 
o anume sensibilitate :

— Disciplina depinde și 
cum se vorbește cu omul. 
El socotește că fiecare își 
„organizează viața cum cre
de el“. Declară :

— Tin la viata mea șl 
mi-o duc mai departe.

Ce fel de viată și unde 
mai departe ? Cind are de 
gînd să lichideze această su
părătoare indisciplină și gro
solănie ? Răspunsul exact : 
„N-are nici un rost să încep 
acum, tot mai am puțin și 
merg în armată. La armată 
oamenii se mal schimbă“.

Nițulescu Gheorghe la 19 
ani are o figură de copilan
dru zîmbăreț și la prima im
presie naiv. în privirile lui 
se citește oarecare ironie ; 
ne răspunde prompt, cu zîm- 
bet triumfător. Iradiază de 
sănătate, dar s-a prezentat 
cu o mare întârziere la locul 
de muncă, absentează ades 
și după el întotdeauna moti
vat : „sînt bolnav, se mai 
îmbolnăvește omul, răcesc 
foarte repede cînd e frig, 
mă mai doare și capul“. Dar 
dă multă bătaie de cap co
lectivului. Pălăvrăgește, in
sultă și spune că a glumit. 
Cind este tras la răspunde- 
•e, neagă. Discuția a fost 
lungă. S-a încurcat în pro- 
priile-i urzeli. Colegii zîm- 
beau condescendent, mai
strul — pentru a cîta oară ?
— încearcă să-1 ajute. Mito
mania a devenit un fel de 
a fi al lui Nițulescu.

— De ce spui mereu : „pe 
mine nu mă interesează 
banii — ci să fiu prezent“ ?
— îl întreabă maistrul.

— N-am spus niciodată 
lucrul acesta.

Ilaritate în rîndul colegi
lor. Cum de totuși bați ast
fel de recorduri ale lucrului 
sub normă ? Ce crezi că tre
buie să faci pentru a ieși din 
această situație ?

Răspunsul: „Să te descurci 
cît mai bine“.

Gh. Nițulescu locuiește în 
București la o rudă, unde 
este întreținut fără să plă
tească nici un ban. Maistrul 
se plînge că, deși l-a rugat 
să-i înlesnească o convorbi
re cu părinții n-a făcut-o.

Nițulescu își arogă un aer 
de superioară înțelegere a 
criticii, dar dintr-o dată 
schimbă tonul :

— Cînd mă duc acasă le 
spun tot, le răspund la fie
care întrebare. Pe tăticu nu 
pot să-1 mint.

Să-1 credem ? Este un 
naiv ? Se pare că joacă ro
lul naivului. Crede că este 
profitabil. Astfel se poate 
degaja de orice responsabi
litate. Ne spune cu multă 
candoare că el este un „bă
iat bun“. Cultura lui ? Ur
mărește la televizor „Sfîn- 
tul“ și „Baronul“ dar nu-1 
interesează, „Teleenciclope- 
dia“ ; nu cunoaște istorie, 
un spectacol n-a mal văzut 
de cînd era elev, singura 
lectură pe 4 luni, „Elevul 
Dima dintr-a Vil-a".

— Ce ai de gînd să faci 
mal departe ?

— Mă fac băiat cuminte și 
n-o să mai dau prilej să mă 
critice nimeni.

Evident, se înșeală singur.

Nu o cunosc pe Cora, 
nu-mi amintesc să-i fi vă
zut vreodată chipul, in 
drumurile ce mi-au înles
nit cunoștințele cu tineri, 
fete și băieți. Sau, poate, 
chiar dacă am zărit-o cum
va, acum n-aș mai recu
noaște-o ; nu se mai recu
noaște nici ea...

Veselă, plină de viață, 
expansivă și dornică să se 
bucure de tot altădată, 
Cora este astăzi o tinără 
soție tristă, însingurată, 
lipsită de prezența atit de 
necesară a omului ei drag, 
a soțului său! In ziua cind 
căsnicia lor împlinea 6 ani 
de viață, o viață grea, zbu
ciumată, tinerii soți „au 
hotărit" să se despartă ; 
nul rămînea pe loc 
mama lui, celălalt pleca 
altă parte, poate tot 
mama.

Despărțirea lor a fost un 
gest disperat într-o situație 
disperată; nu ei au prici
nuit-o. Intr-un moment de 
slăbiciune, Cora și toțul ei 
au fost biruiți de egoismul 
părinților lor. Aceștia nu 
au putut înțelege că și co
piii lor au dreptul la viața 
de familie așa cum și l-au 
împlinit și ei; au înțeles 
să-i cicălească mereu, să le 
caute nod în papură, să-i 
pornească unul 
celuilalt, să-i 
chiar, pentru a 
bine, în primul

Și această buruiană 
a egoismului a- ajuns 
facă insuportabilă viața 
în casa lor. Părinții băia
tului la care locuiau o pri
veau pe noră ca pe o pia
tră în casă, ce trebuie 
depărtată.

N-o cunosc pe Cora 
nici familia ei, acum 
de greu încercată, dar 
recunoscut în cele 
scria, povestea multor alte 
familii tinere, care s-au 
destrămat din lipsa de tact 
a părinților celor doi, din 
egoismul lor cîteodată, din
tr-o renunțare nepermisă 
la obligațiile unui părinte 
față de copiii săi!

...Pină mai ieri, Silvia N. 
se număra printre munci
toarele unei cunoscute în
treprinderi bucureștene. 
Astăzi nu mai face par
te din colectivul lor; 
nu știu precis cu ce se o- 
cupă acum, și nici nu în
cerc să-mi imaginez. E o 
faț^năUuț^blondă^el^

împotriva 
folosească 
le fi 
rînd.
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Onoarea familiei d fost

salvată si fata măritată

RESTUL N-ARE IMPORTANȚA !
se întoarce acasă, nevrînd 
să mai audă de căsnicie.

Dar nu numai atit; nu 
mai vroia să audă de ni
meni și de nimic care ar 
fi încercat s-o sfătuiască. 
Luase in serios maturitatea 
ce-i fusese atribuită, consi
dera că nu are nevoie de 
ajutorul nimănui. Așa au 
judecat și părinții, care 
mai tîrziu au căzut alături 
de ea victime ale propriei 
lor greșeli...

Tatăl, care avea o adevă
rată slăbiciune pentru ea, 
nu-și permitea s-o doje
nească. Mama nici nu era 
băgată în seamă / Nimeni 
nu o întreba și nu avea 
dreptul să o întrebe despre 
anturajul ei, despre locu
rile unde-și petrecea tim
pul pînă seara tîrziu, cînd 
se întorcea obosită acasă I 
Dacă cineva din casă încer
ca o formulă de control 
asupra ei, răspundea, pro
testa invariabil: „nimeni 
nu are dreptul să se ames
tece în viața mea particu
lară, sînt destul de mare 
ca să fiu stăpină pe ceea 
ce fac; nu dau voie nimă-

au divorțat ! Cine 
vinovat de acest

riță" după cum ne spu
ne mama lui. Nu s-au în
țeles și 
a fost 
eșec ? I

— In nici un caz, băia
tul meu, ii sare mama în 
apărare. Ea a fost o „pier
de vreme"; n-a fost femeie 
de casă, „o ștrengăriți" 
cum s-ar zice I Dar dacă 
lui i-a plăcut, cum era să 
mă împotrivesc ? N-am 
vrut să-i stric plăcerea !

Este singurul ei copil, 
Gică. L-a ........................ -
întreagă, 
voie; nici 
lăsat să-i 
băiatul.

Cind s-a 
ma soție, mama s-a bucu
rat poate că a scăpat bă
iatul de „belea". N-a încer
cat însă niciodată să jude
ce dacă fiul ei are întot
deauna dreptate în ceea ce 
face. Dragostea oarbă pen
tru el o oprea să-i vadă 
vreun cusur, să-i facă vreo 
observație. Alții erau vino- 
vați dacă nu se înțelegeau 
cu fiul ei. Așa gîndește și 
acum, cind Gică este în al

alintat o viață 
nu i-a ieșit din 
pe alții nu i-a 

supere cu ceva

despărțit de pri-

Acum, cînd își vede băia
tul cufundat în gînduri, 
nemulțumit și supărat de 
starea în care a ajuns, 
parcă și-ar reproșa că nu 
l-a ajutat să-și mențină ne
știrbită liniștea familiei. 
Poate avea dreptate nora, 
soția lui Gică, dacă-i făcea 
observații, uneori. Ar fi 
trebuit s-o sprijine, să-l a- 
jute amindouă, împreună 
să-l dezobișnuiască de via
ța dezordonată în care se 
angajase. Dar nu a vrut 
să-și deranjeze băiatul, a 
vrut să-i fie lui bine, să 
facă ce vrea, ce-i place...

*
Sînt cîteva exemple ce 

dezvăluie o credință șl o 
practică falsă a unor pă
rinți care se simt mai mult 
sau mai puțin răspunzători 
față de copiii lor doar pină 
la „un moment dat". Pen
tru mulțl acest „moment 
dat" înseamnă ziua înche
ierii căsătoriei fiicei sau 
fiului lor.
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UTECIST?
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1. LA RIND. CÎTE U- 
NUL !

Comuna Flămînzi, locul 
de unde a purces răs
coala din 1907. Dintre 
tinerii care. în urma invi
tației noastre, au venit 
seara la sediul cooperati
vei agricole ne-a întîmpi- 
nat o fetișcană al cărei 
răspuns sincer trăda amă
răciune „Doar nu era «a 
mă fac singură

Intr-adevăr Cluci D. 
Elena, nu putea să se facă 
singură utecistă. Dar voi? 
ne adresăm celorlalte ti
nere venite în grup di
rect de la cîmp. Răspun
de Maria N. Paliciuc: 
„Nici pe noi nu ne-a în
trebat nimeni !“

Șapte tineri din Moțca, 
raionul Hîrlău, de data 
aceasta — răspund în ace
lași fel. Dorința lor de-a 
deveni uteciști — unii 
dintre ei dovedind în 
cursul unei anchete para
lele că au despre U.T.C. 
mai multe cunoștințe 
chiar decît unii care sînt 
deja membri ai organiza
ției — a rămas nedescope
rită. Și rămîne în cazul 
multor tineri, în ciuda u- 
nor preocupări în această 
direcție ale comitetelor și 
birourilor U.T.C. Paradox? 
Nu! Consecință firească 
a naturii acestor preocu
pări, a căror dinamică și 
structură sînt în general 
cam așa : „Raionul“ tra
sează sarcina, comitetul 
U.T.C. hotărăște : luna a- 
ceasta primim doi tineri. 
Se caută cei doi tineri, se 
discută — pentru prima 
dală cu ei — li se com
pletează adeziunea. A 
doua zi, adunarea genera
lă și cu asta gata. Pînă 
luna viitoare sau pînă 
peste încă o lună nu se 
mai discută pe această 
temă nimic. Atunci se 
caută iar unul, doi tineri 
și povestea se repetă. 
Pregătirea tinerilor în ve
dere în U.T.C.
se mplu, la o
discuție sumară, prilejuită 
de completarea adeziunii.

Spre deosebire de alte 
localități, la Flămînzi co
mitetul comunal U.T.C. 
are o evidență oarecum 
clară a tinerilor care pot 
deveni uteciști. Nu s-a 
discutat însă cu nici unul 
dintre ei. Firesc e ca 
dorința de a deveni ute- 
cist să se realizeze atunci 
cînd procesul creșterii și 
împlinirii ei atinge un a- 
nume moment, un anume 
nivel. In cazul unor tineri, 
momentul acesta e hotă
rî t, insă, arbitrar de. sar
cinile stabilite de comite
tul raional U.T.C. Din cei 
93 de tineri anchetați, 38 
nu sînt uteciști deși^ vor 
să fie — pentru că nu 
le-a venit încă rîndul ! 
încă o dovadă : Constan
tin Barhan — din Moțca- 
Pașcani vrea de multă 
vreme să devină utecist. 
De ce nu e ?

— Știu eu ? Din 1965 
am depus cerere scrisă...

mi spui mie, mergi la se
cretar...

Au trecut alte luni, dar 
Ștefan n-a reușit sâ-i îm
părtășească dorința secre
tarului U.T.C. Motivul : 
pur și simplu NU-L CU
NOAȘTE ’. Bine, dar pu
tea să întrebe, să afle. De 
la cine ? Alți 7 tineri în
trebați, doi dintre ei chiar 
uteciști, declară că per
soana secretarului U.T.C. 
le este necunoscută.

Li-1 prezentăm noi: Va
sile Mercaș.

— Ah, tovarășul briga
dier...

în această calitate, îl 
știe toată lumea. De ce 
oare nu și în cea de se
cretar al comitetului 
U.T.C.

Fiindcă secretarul în
treține relații intr-un sin
gur sens : cu organele su
perioare. Munca comitetu
lui nu depășește decît cu 
excepții pereții strîmți ai 
fișetului în care se păs
trează întreaga activitate 
a organizației. Spre sur
prinderea noastră și a pri
mului secretar al comite
tului regional al U.T.C., 
care ne-a însoțit în cursul 
anchetei întreprins^, păre
rea bună a comitetului 
raional despre activitatea 
organizației din Moțca nu 
se verifică de loc. Tova
rășii de la raion care au 
venit în C.A.P. — admi- 
țind că au făcut-o — 
s-au mulțumit să ajute pe 
secretar să întocmească 
planuri, să planifice șe
dințe și adunări, să pună 
la punct documentele. 
Dînșii oprindu-se aici, 
nici secretarul n-a făcut 
un pas mai departe.

De unde să cunoască 
atunci tinerii cine e se
cretarul organizației ? Și 
viceversa, firește...

— Ciți tineri neuteciști 
aveți în cooperativă, to
varășe Mercaș.

— Unul, Costea Ștefan ; 
au fost doi, da Drug Mi- 
hai a plecat la București.

Intr-o singură oră, în 
două brigăzi din apropie
rea sediului C.A.P. am 
stat de vorbă cu Măriuța 
Victor, Cucoș Octav, Con
stantin Barhan, Costică 
Citea, Andrieș Mihai, Mă- 
riuță Victor (6 deci !) care 
l-a rîndul lor ne-au indi
cat numele a încă 8 ti
neri cooperatori care aș
teaptă să devină membri 
ai organizației U.T.C. 
Cum asemenea situații am 
întâlnit și în celelalte co
mune vizitate sîntem o- 
bligați să ne gîndim și la 
statisticile comitetului re
gional amintite la început. 
Evident suma mai multor 
inexactități nu poate fi 
ceva exact 1

Nu sînt cazuri 
re. Și în raionul 
mai mul ți tineri 
faptul că nu sînt 
prin aceea că nu

cutat asemenea 
Majoritatea ne-au 
ca știu destui ae bine sco
pul și caracterul organi
zației U.i.c., ca sini con
știent! că intrarea in rin- 
dui utecișlilor le conierà 
in prunul riud, 
uen și îndatoriri spunte. 
^i totuși, in modul cel 
mai firesc, tinerii condițio
nează intrarea lor in 
U.T.C. și de ceea ce or
ganizația le oferă. Mai 
mult, ei vor CERTITU
DINEA că intrînd 
U.T.C., participînd la ac
tivitatea organizației 
avea posibilitatea să rea
lizeze, să dobîndească ceva 
care altfel 
chiar atît 
îndemînă.

Le oferă 
întotdeauna 
titudini. Cîteva exemple :

Doi mecanizatori din 
Balș (Hîrlău) : Organiza
ția noastră nu prea face 
nimic. Nici măcar să 
intereseze, să primim 
noi, aici, la brigadă, 
ziar. Un tînăr cooperator 
din Flămînzi : Se fac, îi 
drept, cîte-o dată baluri. 
Da, rar. Și nici pe astea 
nu le face uteceul. Cît 
despre alte distracții nici 
vorbă.

Trei tineri din Cîrjoa- 
ia : Din cîte am aflat, de 
Ia cei care sînt, nu prea 
ai ce învăța la adunările 
uteciștilor de la noi. Că 
ce discută acolo, despre 
„perspectivele sectorului 
viticol“, despre „impor
tanța campaniei de pri
măvară“ le știm toți, că 
se vorbește destul despre 
ele în cooperativă.

★
Uniunea Tineretului Co

munist dispune, așadar, 
în regiunea Iași de im
portante rezerve pentru 
creșterea și întărirea rân
durilor sale. Valorificarea 
acestora — posibilă doar 
prin intensificarea și îm
bogățirea continuă a acti
vității politico-educative 
— este condiționată in
discutabil și de cunoaște
rea exactă și precisă a 
tuturor cauzelor pentru 
care dorința unor tineri 
de a se apropia de orga
nizație, de a deveni ute
ciști, întârzie uneori în 
realizare.

Am semnalat doar cîte
va din direcțiile pe 
care se poate și tre
buie să se acționeze 
pentru a face ca rîndurile 
organizației noastre să 
cuprindă pe toți cei care 
doresc și merită acest 
lucru.

Regiunea Argeș
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial pentru construcții dc 
mașini — Ștcfâncșli — Pitești, 
Tehnologia construcțiilor de ma
ini — Automobile șl tractoare); 
Jccul industrial de chimic — 
’itcștl, str. Mircea Vodă nr. 42. 

Telefon 22.54. (Tehnologia chi
mică organică) , Liceul indus
trial forestier — Rm. Vilcca, 
str. Mihai Bravu nr. 43. Telefon 
14.17. (Exploatări, construcții și 
transporturi forestiere — Silvi
cultură).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
aurie,>1 — Drăgâșani, str. M. 
Kogălniceanu nr. 5. Telefon 
296 (Horticultură — Contabi
litate și merceologie agrico
lă) ; Liceul agricol — Curtea de. 
Argeș, .șir. Republicii nr. 25. 
(Horticultură — Veterinară — 
Zootehnie) ; Liceul agricol — 
Slatina, str. Drăgășani nr. 1. (A- 
gronomie — Veterinară — Zoo
tehnie) ; Liceul agricol — Bradu- 
Ștcfăncști, Raionul Pitești. Tele
fon 1-9. (Contabilitate și merceo
logie agricolă).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Pitești. Funcționea
ză in localul școlii generale nr. 
5 Pitești, str, Teiuleanu nr. 1. 
Telefon 25.23. (Planificare — 
contabilitate) ; Liceul economio
— Rimnlcu Vîlcea. Funcționea
ză in localul Liceului nr. 2 Rm. 
Vîlcea, str. Argeș nr. 51. Tele
fon 18.74 sau 18.84. (Planificare

contabilitate).

Regiunea Bacau
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial dc chimie — Orașul 
Gheorghe Ghcorghiu-DeJ — Te
lefon 11.40. (Aparate de măsură 
și automatizări in industria chi
mică — Utilaje în industria chi
mică — Tehnologie chimică or
ganică) ; Liceul industrial de 
chimic — Piatra Neamț, str. 
Victoriei nr. 156. Telefon 16.37. 
(Tehnologie chimică organică — 
Utilaje în industria chimică) ; 
Liceul industrial de construcții
— Bacău, str. Eliberării nr. 18. 
Telefon 25.58—30.29. (Instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții — Construcții civile și in
dustriale).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Roman (Comuna Horia 
Trifești) Raionul Roman. (Agro
nomie — Veterinară — Zooteh
nie) ; Liceul agricol — Roman, 
str. Alexandru cel Bun nr. 2. 
(Mecanică agricolă)

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Bacău (Funcționea
ză în localul școlii generale nr. 
10 — Bacău). (Planificare — 
contabilitate).

Re^iunea Banat
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial pentru construcții de 
mașini — Arad, Calea Armatei 
Roșii nr. 39—41. Telefon 27.41. 
(Tehnologia construcțiilor de 
mașini) ; Liceul industrial pen
tru construcții de mașini — Ti
mișoara, B-dul 23 August nr. 15. 
Telefon 1.64.46. (Tehnologia con
strucțiilor de mașini — Mașini 
și aparate electrice) ; Liceul in
dustrial de construcții — Ti
mișoara, B-dul Tinereții nr. 11. 
Telefon 1.39 92. (Construcții ci
vile și industriale — Instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții — Materiale de construcții) ; 
Liceul industrial pentru indus
trie ușoară — Timișoara. Piața 
Muncii nr. 2. Telefon 1.67.35. 
(Mașini și utilaje în industria 
textilă).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Ceacova, str. Drumul 
Ghilod nr. 9. Raionul Deta. 
gronomie) ; Liceul agricol 
Lugoj, str. Timișoara nr. 
(Zootehnie — Veterinară 
Contabilitate și merceologie 
gricolă) : Liceul agricol — Lipo- 
va, str. Butariu nr. 5, Raionul 
Lipova. (Contabilitate și merce
ologie agricolă) ; Liceul agricol 
— Minlș, Raionul Lipova. (Hor
ticultură) ; Liceul agricol — Ti
mișoara, str. Grivița Roșie nr. 
20. (îmbunătățiri funciare — 
Culturi irigate — Contabilitate 
și merceologie agricolă) ; Liceul 
agricol — Arad, str. Postăvaru 
nr. 15. (îmbunătățiri funciare — 
Culturi irigate — Horticultură 
— Veterinară — Zootehnie).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Timișoara, str. 13 
Decembrie nr. 6. ~ "
(Planificare — 
Liceul economic

® Paroșeni nr. 9. ______
(Planificare — contabilitate).

(A-

136.

Telefon 1.61.32. 
contabilitate) ; 

— Arad, str. 
Telefon 40.45.

Regiunea Brașov
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

Industrial pentru construcții de 
mașini — Brașov, str. Turnului 
nr. 1 Telefon 49.79. (Automobi
le și tractoare — Tehnologia 
construcțiilor de mașini — Ma
șini și aparate electrice) ; Li
ceul industrial energetic — Si-

2. MISTERIOSUL
S... (...ecretar).

Ștefan Costea n-a apu
cat să fie primit în orga
nizația U.T.C. în școală, 
odată cu ceilalți colegi ai 
săi. De. mărturisește el 
însuși, nu se număra prin
tre cei mai buni. Acum 
însă Ștefan era convins că 
va putea deveni și el ute- 
cist. Și-a dat seama că nu 
poate pretinde asta, chiar 
de la început și de aceea 
abia după cîteva luni de 
muncă în zootehnie și-a 
luat inima în dinți și s-a 
adresat brigadierului. Azi 
o vorbă, mîine alta nînă 
i-a snus dar că 'Tea să 
devin* utecist.

— Foarte bine, i-a răs
puns brigadierul. De ce-

Cursuri de zi - Ia care se va da concurs 
de admitere în anul școlar 1967-1968

blu. str. dr. Rațiu nr. 7—9. (E- 
lcctrocncrgelică) ; Liceul indus
trial de chimic — Făgăraș. Te
lefon 1R.49. (Tehnologia chimică 
anorganică — Utilaje in indus
tria chimică) ; Liceul Industrial 
pentru Industria ușoară — Cls- 
nfidie, str. Proletarilor nr. 16. 
Telefon 82 (Țesătoric) ; Liceul 
industrial pentru industria ali
mentară — Sibiu, str. Turismu
lui nr. 15. Telefon 1.19 29. (Chi
mia produselor alimentare — 
Morărit și panificație) ; Liceul 
industrial forestier — Blaj, str. 
Dr. Petru Groza nr. 24. Telefon 
260. (Industrializarea lemnului).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Blaj, str. Republicii 
nr. 9. (Horticultură — Protecția 
plantelor — Contabilitate și 
merceologie agricolă) ; Liceul 
agricol — Dumbrăveni, Piața 
Republicii nr. 15. (Agronomie — 
Contabilitate și merceologie a- 
gricolă) ; Liceul agricol — Si
biu, str. Banatului nr. 2. (Ca
dastru și organizarea teritoriu
lui — Mecanică agricolă — Ve
terinară — Zootehnie — Conta
bilitate șl merceologie agricolă) ; 
Liceul agricol — Tîrgu Secuiesc, 
str. Vasile Conta nr. 25. (Conta
bilitate și merceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic nr. 1 — Brașov, str. 
30 Decembrie nr. 45. (Planificare 
— contabilitate — Merceologie) ; 
Liceul economic nr. 2 — Brașov, 
str. Lungă nr. 198. Telefon 16.64. 
(Planificare — contabilitate) ; 
Liceul economic — Sibiu, (Func
ționează in localul Liceului nr. 
3 Sibiu), (Planificare — Conta
bilitate) ; Liceul economic — 
Mediaș. (Funcționează în loca
lul Liceului nr. 2 Mediaș). (Pla
nificare — Contabilitate).

Regiunea București
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial de chimic — Turnu 
Măgurele, str. 23 August nr. 3 
Telefon 261. (Tehnologie chimi
că anorganică — Utilaje în in
dustria chimică) ; Liceul indus
trial pentru industria alimenta
ră — Armășești, Raionul Urzi- 
ceni. Telefon 14.14. (Horticultu
ră — Agronomie).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Alexandria, str. 
bertății nr. 69. (Zootehnie 
Veterinară); Liceul agricol 
Călărași, str. București nr.

Li-

Călărași, str. București nr. 1. 
(îmbunătățiri funciare — Agro
nomie — Contabilitate și mer
ceologie agricolă) ; Liceul agri
col — Fundulca, Raionul Lehliu. 
(Agronomie — Culturi irigate — 
Veterinară — Zootehnie) ; Li
ceul agricol — Vidra, Raionul 
Giurgiu. (Culturi irigate — A- 
gronomie — Contabilitate și 
merceologie agricolă) ; Liceul
agricol — Brăncști, Raionul Le
hliu. (Cadastru și 
teritoriului — 
funciare) ; Liceul 
Turnu Măgurele, 
Roaită nr. 11........... ...........
funciare — Contabilitate și mer
ceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Roșiori, str. Repu
blicii nr. 9. (Planificare — con
tabilitate) ; Liceul economic — 
Călărași, str. Prelungirea Bucu
rești nr. 4. (Planificare — 
contabilitate) ; Liceul economic 
— Giurgiu, str. 23 August nr. 
38. (Planificare — contabilitate).

organizarea 
îmbunătățiri 
agricol — 
str. Vasile 

(îmbunătățiri

Regiunea Cluj
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial energetic — Cluj, 
(Funcționează în localul Liceu
lui nr. 14 — Cluj. str. Giordano 
Bruno nr. 46). (Electroenergeti
că) ; Liceul industrial de con
strucții — Cluj, B-dul Lenin nr. 
128—130. Telefon 1.55.21. (Con
strucții civile și industriale — 
Instalații tehnico-edilitare și în 
construcții — Materiale de con
strucții) ; Liceul industrial de 
chimie — Turda, str, Dr. Ioan 
Rațiu nr. 111. Telefon 17.37. 
(Tehnologie chimică anorganică).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Turda, str. Agricul
turii nr. 1. (Agronomie — Vete
rinară — Zootehnie — Contabi
litate și merceologie agricolă) ; 
Liceul agricol — Bistrița, str. 
Avram Iancu nr. 1 (Horticultu
ră — Veterinară — Zootehnie 
— Contabilitate și merceologie 
agricolă) ; Liceul agricol — 
Ciumbrud, Raionul Aiud (Hor
ticultura — Contabilitate și 
merceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : 
economic nr. 1 
1 Mai nr. 19. 
(Planificare — 
Liceul economic nr. 2 
str. Decebal nr. 
1.15.59 (Merceologie) ; Liceul e- 
conomic — Bistrița, str. Repu-

blicii nr. 8 (Planificare- — Con
tabilitate) ; Liceul economic — 
Dej, str. 1 Mai nr. 10 (Planifi
care - - Contabilitate).

Regiunea Crișana
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul Industrial pentru construc
ții dc mașini — Oradea, str. 
Păltinișului nr. 1 (Tehnologia 
construcțiilor dc mașini — Ma
șini și aparate electrice) ; Li
ceul industrial de construcții — 
Oradea, str. Karl Marx nr. 33. 
Telefon 1.62.91 (Construcții civi
le și industriale — Instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Oradea, str. General 
Magheru nr. 25 (Mecanică agri
colă — îmbunătățiri funciare) ; 
Liceul agricol — Salonta, str. 
Sarcadrului nr. 1 (Agronomie
— Contabilitate și merceologie 
agricolă) ; Liceul agricol — 
Șfmleul Silvaniei, str. Bărnuțiu 
nr. 11 (Veterinară — Zootehnie
— Contabilitate și merceologie 
agricolă — Horticultură).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Oradea, Calea Clu
jului nr. 66 (Planificare — Con
tabilitate).

Regiunea Dobrogea 
și orașul Constanța
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial energetic — 
Constanța (Funcționează în loca
lul Liceului nr. 3 — Constanța, 
strada Basarabi nr. 2. Telefon 
51.87). (Mecanoenergctică — E- 
lectroenergetică) ; Liceul Indus
trial construcții — Constanța, 
str. Tomis nr. 153 (Construcții 
civile si industriale).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Agigca — Orașul Con
stanța (Contabilitate și merceo
logie agricolă) ; Liceul agricol
— Cernavoda, str. Cazărmii 
nr. 1. Raionul Medgidia (îmbu
nătățiri funciare — Culturi iri
gate) ; Liceul agricol — Palas
— Constanța, str. Filimon Sîrbu 
nr. 188 (elevii vor fi școlarizați 
la Poarta Albă pînă la termina
rea construcției de la Palas). 
(Veterinară — Zootehnie) : Li
ceul agricol — Poarta Albă, Ra
ionul Medgidia (Agronomie — 
Veterinară — Zootehnie — îm
bunătățiri funciare).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Constanța, str. Ion 
Vodă nr. 58. Telefon 41.74 (Pla
nificare — Contabilitate — Mer
ceologie).

Regiunea Galați
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial metalurgio — 
Galați, str. George Coșbuc nr. 
225 (Acționări și automatizări în 
siderurgie — Termotehnica pro
ceselor siderurgice) ; Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini — Galați, str. Traian nr. 
125. Telefon 24.64 (Tehnologia 
construcțiilor de mașini — Ma
șini și aparate electrice — Con
strucții navale) ; Liceul Indus
trial de chimie — Brăila, Șo
seaua Vizirului nr. 1. Telefon 
58.80 (Tehnologia celulozei, hîr- 
tiei si fibrelor artificiale — U- 
tilaje în industria chimică) ; Li
ceul Industrial pentru industria 
alimentară — Galați, B-dul Re
publicii nr. 169. Telefon 12.76 
(Chimia produselor alimentare
— Industrii alimentare fermen
tative).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Brăila, str. Victoriei 
nr. 88 (Veterinară — îmbunătă
țiri funciare — Culturi irigate
— Contabilitate șl merceologie 
agricolă) ; Liceul agricol — O- 
dobești, str. 30 Decembrie nr. 40 
(Horticultură) ; Liceul agricol — 
Tecuci, str. 23 August nr. 107 
(Agronomie — Zootehnie).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Brăila, str. Bolinti- 
neanu nr. 16. Telefon 17.67 (Pla
nificare — Contabilitate) : Li
ceu] economic — Galați (Func
ționează în localul scolii gene
rale nr. 6 — Galați). (Planifi
care — Contabilitate) ; Liceul e- 
conomic — Focșani (Funcționea
ză în localul Liceului „Unirea“
— Focșani). (Planificare — Con
tabilitate).

LTCF.E SANITARE : Liceul 
sanitar — Galați, str. Mihai 
Bravu nr. 48 (Tehnica dentară
— asistent medical de labora
tor).

și aparate electrice) ; Liceul In
dustrial metalurgic — Hunedoa
ra, str. 23 August nr. 1. Telefon 
16.87 șl 20.54 (Acționări și auto
matizări în siderurgie — Ter- 
motchnica proceselor siderurgi
ce) ; Liceul industrial minier — 
Pclroșcnl, str. Mihail Eminescu 
nr. 4. Telefon 568 (Exploatări 
miniere — Electromecanică mi
nieră) ; Liceul industrial de 
construcții — Deva, sir. Alexan
dru Sahia nr. 3. Telefon 27.34 
(Construcții civile și indus
triale).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Geoaglu, Raionul O- 
răștie (Horticultură — Zooteh
nic).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economie — Orășllc, sir. Lenin 
nr. 25 (Planificare — contabili
tate).

Regiunea lași
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial pentru construc
ții do mașini — Iași, str. Sâră- 
riei nr. 189. Telefon 27.66 (Teh
nologia construcțiilor de ma
șini) ; Liceul industrial energe
tic — Iași, str. Socolei nr. 188— 
190 (Electroenergetică — Meca- 
noencrgetică) ; Liceul industrial 
pentru industria ușoară — Iași, 
str. Sărăriei nr. 189. Telefon 
27.66 (Filatură) ; Liceul Indus
trial de chimic — Iași, str. Sf 
Sava nr. 16. Telefon 22.67 (Teh
nologie chimică organică — U- 
tilaje în industria chimică) ; Li
ceul industrial de construcții — 
Iași. str. Sărăriei nr. 189. Tele
fon 27.66 (Construcții civile si 
industriale — Instalații tehnico- 
edilitare și în construcții — 
Drumuri si noduri'

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Iași, str. Viticultori 
nr. 2 (Horticultura — Cadastru 
și organizarea teritoriului — 
Contabilitate și merceologie a- 
gricolă) ; Liceul agricol — Huși, 
str. Viticultori nr. 1 (Horticul
tura — Contabilitate și merceo
logie agricolă) ; Liceul agricol
— Podu Iloaie, Șoseaua Națio
nală, Raionul Iași (Agronomie
— Veterinară — Zootehnie).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Iași, str. Sărăriei 
nr. 35. Telefon 27.89 (Planificare
— contabilitate) ; Liceul econo
mic — Vaslui (Funcționează în 
localul Liceului nr. 2 — Vaslui). 
(Planificare — contabilitate).

Regiunea Maramureș
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial pentru construc
ții de mașini — Satu Mare, str. 
Mihail Eminescu nr. 1. Telefon 
19.51 (Tehnologia construcțiilor 
de mașini) ; Liceul industrial 
minier — Baia Mare, str. Vic
toriei nr. 154. Telefon 18.68 (Ex
ploatări miniere — Electrome
canică minieră) ; Liceul indus
trial forestier — Sighetul Mar
matici, Piața Mihail Roșu nr. 1. 
Telefon ’
strucții 
tiere).

LICEE 
gricol — 
tății nr. 
Zootehnie ______
merceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : 
economic - 
Progresului 
12.89 
tate) ; 
Mare, 
nr. 5. 
tate).

429 (Exploatări, con- 
și transporturi fores-

AGRICOLE : Liceul a- 
Satu Mare, str. Liber- 
18—20 (Veterinară — 

? — Contabilitate șl

Liceul
Baia Mare, str. 

nr. 45. Telefon 
(Planificare — contabili- 
Liceul economic — Satu 
str. Stefan cel Mare 

(Planificare — Contabili-

Liceul
— Cluj. str. 

Telefon 1.31.36 
Contabilitate) ;

- Cluj, 
2. Telefon

Regiunea Hunedoara
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial pentru construc
ții de mașini — Cugir, str. 
11 Iunie nr. 5 (Tehnologia con
strucțiilor de mașini — Mașini

singula- 
Hîrlău 

explicau 
uteciști, 
știu cui 

să se adreseze. Un tînăr 
zootehnist din C.A.P. De- 
leni a încercat o jumăta
te de oră să ghicească 
cam cine e secretar U.T.C. 
pe cooperativă. N-a reușit, 
deși Dumitru Pescariu, se
cretarul, era lîngă el. Lu
crează la aceeași mașină 
de smîntînit laptele 1

3. NU-MI VORBI DE 
CE-I ÎN LUNĂ

în esență răspunsul a 
22 din cei 93 de tineri 
a fost formulat astfel : 
Sigur, vreau să devin u- 
tecist, dar...

Semnificațiile acestui, 
„DAR“, le-am intuit lim
pede în răspunsul unui 
tînăr din Vașcani — Ru- 
ginoasa : Ce cîștig dacă 
devin utecist ? Nu e vorba 
de un cîstig material, de 
o situație privilegiată ce 
nu putea să rezulte din 
apartenența la organiza
ția U.T.C. Departe de 
toți tinerii cu care am dis-

CE VOR SĂ ȘTIE CANDIDAȚI! LA STUDENȚIE

Cum am promis revenim cu 
informațiile solicitate de acei 
care vor candida la facultăți — 
cursuri serale și fără frecvență.

De la început, o precizare : 
probele de concurs, materia 
cerută la admitere, calcularea 
mediei (media obținută la baca
laureat este egală cu o probă de 
concurs) și, în general, întreaga 
desfășurare a concursului sînt a- 
celeași ca și pentru învățămîntul 
de zi. Deci, citiți amănuntele 
în ziarul nostru din 13 iu
nie a.c. Rețineți în plus că 
pentru candidații la învăță
mîntul superior seral data con
cursului este — ca și la zi — 1 
—10 iulie, iar data înscrierii 15 
iunie. Pentru completarea locu
rilor rămase eventual neocupate 
în prima etapă a concursului, se 
va organiza — și la seral — un 
al doilea concurs — între 2—10 
septembrie a.c. Înscrierea — cu 
15 zile înainte de prima zi a 
concursului.

Se pot înscrie la concursul de 
admitere pentru învățămîntul 
superior seral oameni ai muncii 
care au absolvit liceul cu exa
men de bacalaureat, școală me-

de cultură generală cu exa- 
I de maturitate sau o școală

die i 
men __ 
echivalentă cu diplomă și doresc 
să dobîndească o calificare supe
rioară paralel cu munca în pro
ducție. Actele cerute la înscrie
re sînt aceleași ca și pentru con
cursul de admitere pentru învă- 
țămîntul de zi. Candidații care 
solicită înscrierea la învățămîn- 
tul seral tehnic vor prezenta și 
o adeverință din care să rezulte 
că lucrează în specialitatea fa
cultății la care concurează, sau 
într-o specialitate înrudită. Pen
tru învățămîntul seral universi
tar candidații vor prezenta o a- 
deverință din care să rezulte că 
sînt în cîmpul muncii.

în legătură cu concediile pen
tru studii, informăm candidații 
că au dreptul Ia un concediu de

studii plătit, de 30 de zile calen
daristice anual, în afara conce
diului de odihnă pentru a se 
prezenta o singură dată la con
cursul de admitere. Concediul 
de studii se acordă la cerere, 
eșalonat sau integral.

Pentru admiterea în învăță- 
mîntul superior fără frecvență 
probele de concurs, desfășurarea 
concursului, actele necesare sînt 
aceleași ca și pentru admiterea 
în învățămîntul superior — 
cursuri de zi. Au dreptul să se 
prezinte la concursul de admite
re pentru învățămîntul superior 
fără frecvență oameni ai muncii 
care au absolvit liceul cu diplo
mă de bacalaureat, școala me
die de cultură generală cu diplo
mă de maturitate sau o școală 
echivalentă cu diplomă și care

doresc să obțină o calificare su
perioară. Candidații trebuie să 
prezinte, alături de celelalte acte 
odată cu înscrierea la concurs, 
o adeverință de la locul de mun
că din care să rezulte că sînt 
încadrați în producție. Con
cursul de admitere se desfășoară 
între 26 august — 5 septembrie 
a.c. Înscrierea începe cu 15 zile 
înainte de data concursului și 
se termină în preziua concursu
lui. Candidaților li se acordă un 
concediu de studii fără plată, de 
30 de zile calendaristice anual, 
în afara concediului de odihnă 
și numai pentru a se prezenta o 
singură dată la concursul de ad
mitere.

în general, facultăți care au 
cursuri fără frecvență sînt din 
domeniul universitar și în cadrul 
institutelor pedagogice de 3 ani. 
Durata cursurilor diferă avînd în 
plus față de cursurile de zi. un 
an de studii: la institutele peda
gogice de trei ani, de pildă, 
cursurile fără frecvență au o du
rată de 4 ani.

Numărul locurilor puse în con
curs poate fi cunoscut la înscrie
re.

Regiunea 
Mureș-Autonomă 

Maghiară
LICEE INDUSTRIALE : LI- 

ceul industrial pentru construc
ții de mașini — Tîrgu Mureș, 
str. Suceava nr. 7 (Tehnologia 
construcțiilor de mașini — Ma
șini și aparate electrice); Liceul 
industrial de construcții — Tîr
gu Mureș, str. Victor Babeș 
nr. 11. Telefon 43.19 (Construc
ții civile și industriale).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Odorhei, str. Arpad 
nr. 12 (Contabilitate și merceo
logie agricolă) ; Liceul agricol
— Tîrgu Mureș, str. Kossouth 
Laios nr. 108 (Agronomie — Ve
terinară — Zootehnie — Conta
bilitate și merceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Tîrgu Mureș, str. 
Suceava nr. 7 (Planificare — 
contabilitate) : Liceul economic
— Odorhei (Funcționează în 
localul fostei școli pedagogice). 
(Planificare — contabilitate).

LICEE SANITARE : Liceul 
sanitar — Tg. Mureș, str. Voros 
Marthy nr. 8 (Tehnica dentară
— Asistent medical de labora
tor).

Regiunea Oltenia
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial energetic — Cra
iova (Funcționează în localul 
Liceului nr. 4 — Craiova, Car
tierul Brazda lui Novac). (Me- 
canoenergetică — Hidroenergeti- " 
că — Electroenergetică) ; Liceul 
industrial pentru construcții de 
mașini — Craiova, str. Silozului 
nr. 220. Telefon 22.18 (Tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
Mașini si aparate electrice) ; Li
ceul industrial de chimie — 
Craiova, str. Pașcani nr. 26—28. 
Telefon 35.37 (Tehnologie chi
mică organică — Utilaje în in
dustria chimică — Tehnologie 
chimică anorganică) ; Liceul in
dustrial de construcții — Cra
iova (Funcționează în localul 
Liceului nr. 4 — Craiova, Car
tierul Brazda lui Novac). (Con
strucții civile și industriale).

LICEE AGRICOLE : Liceul a- 
gricol — Bechet. Raionul Cora
bia (Horticultura) : Liceul agri
col — Bîrseștl — Tîrgu Jiu, Ra
ionul Gori (Horticultură) ; Li
ceul agricol — Calafat, str. V. I. 
Lenin nr. 2 (Agronomie — Con
tabilitate si merceologie agri
colă) ; Liceul agricol — Ca
racal, str. V. Alecsadri nr. 15 
(îmbunătățiri funciare — Cul
turi irigate — Contabilitate si 
merceologii agricolă) ; Liceul 
agricol — Craiova, sir. Castani
lor nr. 11 (îmbunătățiri funci
are — Culturi irigate — Meca
nică agricolă) : Liceul agricol
— Halinga, Raionul Turnu Se-

verln (Veterinară — Zootehnie); 
Liceul agricol — Malu Marc, 
Raionul Craiova (Veterinară — 
Zootehnie — Contabilitate șl 
merceologie agricolă).

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Caracal, str. Vasile 
Alessandri nr. 13. Telefon 240 
(Planificare — contabilitate) ; 
Liceul cconomlo — Corabia, str. 
1 Mai nr. 1 (Planificare — con
tabilitate) ; Liceul economic nr. 
1 — Craiova, B-dul 23 August 
nr. 5 (Planificare — contabili
tate) ; Liceul economic nr. 2 — 
Craiova, Calea Brestei nr. 12. 
Telefon 29.43 (Merceologie) ; Li
ceul economic — Tîrgu Jiu, str. 
Șiret nr. 28 (Planificare — con
tabilitate) ; Liceul economic — 
Turnu Sevcrln, B-dul Tudor 
Vladimirescu nr. 71 (Planificare 
— contabilitate).

Regiunea Ploiești
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul Industrial pentru construc
ții de mașini — Ploiești, B-dul 
Independenței nr. 2. Telefon 
1.38.50 (Tehnologia construcții
lor de mașini) ; Liceul Indus
trial de petrol — Ploiești, B-dul 
Petrolului nr. 59. Telefon 1.66 05 
(Prelucrarea țițeiului — Utilaje 
de rafinării) ; Liceul industrial 
de petrol — Cîmplna, str. Gri
viței nr. 91. Telefon 13.65 (E>- 
ploatarea zăcămintelor de țiței 
și gaze — Utilaj pentru foraj și 
extracție).

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Buzău, str. Crizante
melor nr. 17 (Horticultură — 
îmbunătățiri funciare — Conta
bilitate și merceologie agricolă •; 
Liceul agricol — Mizil, str. M - 
hai Bravu nr. 136 (Contabilita'e 
și merceologie agricolă) ; Licc ’l 
agricol — Nucet, Raionul Tîren- 
viște (Zootehnie) : Liceul agr‘- 
col — Rimnlcu Sărat, str. N. 
Bălcescu nr. 2 (Agronomie — 
Veterinară — Zootehnie) ; Lice -1 
agricol — Valea Călugăreasc 
Raionul Ploiești (Horticultură:; 
Liceul agricol — Volnești, Ra
ionul Tirzoviște (Horticultură'.

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Buzău, str. Inde
pendenței nr. 22. Telefon 23.91 
(Planificare — Contabilitate) ; 
Liceul economic — Ploiești, str. 
Mircea cel Bătrîn nr. 19. Tele
fon 1.43.70 (Planificare — con
tabilitate — Merceologie) ; Li
ceul economic — Tîrgoviște, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 275. Tele
fon 23.28 (Planificare — conta
bilitate).

Regiunea Suceava
LICEE INDUSTRIALE : Li

ceul industrial forestier — Cîm- 
pulung Moldovenesc, str. 7 No
iembrie nr. 65. Telefon 14.17 
(Silvicultură — Exploatări, con
strucții și transporturi forestiere)

LICEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Fălticeni, str. Maior 
Ion nr. 10 (Horticultură — 
Contabilitate și merceologie a- 
gricolă) ; Liceul agricol — Ră
dăuți, str. Tineretului nr. 9 (Ve
terinară — Zootehnie — Conta
bilitate și merceologie agricolă); 
Liceul agricol — Sendriceni, Ra
ionul Dorohoi (Agronomie)

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic — Botoșani, str. Mar- 
chian nr. 64 (Planificare — con
tabilitate) ; Liceul economic — 
Suceava, cartierul Ițcani (Plani
ficare — Contabilitate — Mer
ceologie)

Orașul București
LICEE INDUSTRIALE : Liceul 

industrial pentru cotustrucții de 
mașini — București (Funcțio
nează în localul școlii generale 
nr. 81. str. Nerva Traian nr. 35. 
Raionul Tudor Vladimirescu) 
(Tehnologia construcțiilor ' .de 
mașini — Mașini și aparate elec
trice) ; Liceul industrial energe
tic — București (Funcționează în 
localul școlii generale din str. 
Dristor nr. 222. Raionul Tudor 
Vladimirescu) (Eelsctroenerge- 
tică — Mecanocnergetică) ; Li
ceul industrial de chimie — 
București, Str. Snagov nr. 25, 
Raionul 30 Decembrie. Telefon 
12.63.61 (Tehnologie chimică or
ganică — Utilaje în industria 
chimică) ; Liceul industrial de 
construcții — București, B-dul 
Leontin Sălăjan nr. 12 Raionul 
23 August. Telefon 22.39.02 (Con
strucții civile și industriale — 
Instalații tehnico-edilitare și in 
construcții) ; Liceul industrial 
pentru industria ușoară — Bucu
rești, str. Poiet Cerna nr. 1 Te
lefon 21 25 80 (Tesătorle — Tri
cotaje — Confecții din textile
— Confecții din piele și înlocui
tori — Prelucrarea cauciucului 
și a maselor plastice); Liceul in
dustrial pentru industrie alimen
tară — București, str. Spătaru 
Preda nr. 16. Raionul V. I. Le
nin. Telefon 23.37.01 (Chimia 
produselor alimentare — Indu
strializarea laptelui și a cărnii — 
Industrii alimentare extractive) ; 
Liceul industrial de căi ferate — 
București, Calea Giulești nr. 10, 
Raionul 16 Februarie. Telefon 
18.44.99 (Instalații de semnali
zare. centralizare și bloc 
linii) ; Liceul Industrial 
transporturi — București, __
Voiniceni nr. 29. Raionul 23 Au
gust. Telefon 21.62.49. sau Calea 
Griviței nr. 391 (Exploatare. în
treținere și reparații auto — 
Drumuri și poduri) ; Liceul in
dustrial de poștă și telecomu
nicații — București Calea Vic
toriei nr. 12. Raionul Tudor 
Vladimirescu. Telefon 13.49.76. 
(Exploatarea rețelei poștale si 
de instalații de telecomunicații); 
Liceul industrial de poligrafie
— București, Șoseaua Străulești 
nr. 1. Raionul 30 Decembrie. 
Telefon 18.57.59 (Poligrafie — 
Cinematografie) ; Liceul indus
trial de metrologie — Bucu
rești, Șoseaua Vitan Bîrzești 
nr. 11, Raionul N. Bălcescu. Te
lefon 23.49.09 (Metrologie).

L7CEE AGRICOLE : Liceul 
agricol — Dragomirești — Vale, 
Raionul 16 Februarie (Horticul
tură — Veterinară — Protecția 
plantelor — Zootehnie)

LICEE ECONOMICE : Liceul 
economic nr. 1 — București, 
Calea Rahovei nr. 38—40. Raio
nul N. Bălcescu. Telefon 15.76.88 
(Planificare — contabilitate) ; 
Liceul economic nr. 2 „N. Kre- 
tulescu“ — București B-dul 
Hristo Botev nr. 17. Raionul Tu
dor Vladimirescu. Telefon 
16.76.54 șl 13.90.82 (Planificare
— Contabilitate — Merceologie
— Statistică' • Liceul economic 
nr. 3 — București, Calea Gri- 
vite! nr. 2-a. Raionul 30 Decem
brie. Telefon 14.42.82, (Planifi
care — contabilitate)

de 
de 

str.



• In această pagină • în’ 
această pagină • în acea 
stă pagi 
ceastă p
această pagină • în acea 
stă pagină • în această

i*

nă • în a 
agină>în

k

ACTUALITATEA

RĂSPUNDE

LX

LA IMLILALI A:

Secretar științific
al Institutului de Fizică al Academiei

Dr. CONSTANTIN POPOVICI

IN CULISELE WMIIEI
CrwHnafWul, In 1 iulie, primeș

te botezul verii din partea a 
1 200 de studenți. Izvorul Mure
șului. Pîriul Rece, Timișul de 
Sus, 1p pun și ele straiele vacan
ței. Vacanța le-a vestit sosirea 
celor 10 000 de studenți la 
odihnă și le-a avertizat că oaspe
ții rin aici, în tabără, după un 
an de învățătură, dornici de o- 
dihnă și destindere plăcută, stu- 
dențeascâ. Studențească, deci /

Așadar, vacanța are acum tre
buri, moi alvs că, pe alocuri. 1n- 
tilnești solicitudinea umbrită de 
mici nereguli gospodărești. 
(Unde vor dânsa în această vară 
studenții care își vor petrece va
canța la Costinești r Locul de 
dans a fost cedat — de ce ? — 
de către organele locale pentru 
alte destinații^ Are treburi de tot 
felul, vacanța: pornind de la 
verificarea zestrei cluburilor, dc 
la repartizarea biletelor pentru 
tratament și odihnă celor 3 400 
de studenți și pînă la con
tractele cu instituțiile dc cultură, 
care să trimită la reședința de 
vară a studenților actori și spec
tacole întregi ; zilele de vacanță 
vor fi și zile ale artei și culturii. 
Firește și torțele artistice proprii, 
studențești, binecunoscute, lau
reate la concursuri interne și in
ternaționale. se pregătesc pentru 
turnee estivale.

în plus, se vor organiza 
excursii pentru 11000 de stu
denți.

Cum va arăta vacanța fn cen
trele universitare, acolo unde, fi
rește, rămîn — la practică sau 
pur și simplu în vacanță — nu
meroși studenți. Constatări îm
bucurătoare. Baza Tei din Bucu
rești va fi la fel de primitoare 
și anul acesta, va oferi numeroa
se prilejuri dc recreare, de delec
tare artistică, de întilniri sportive 
amicale. Cluburile, casele de cul
tură studențești sînt în plin pro
ces de profilare a activității con
form „normelor” pe care de a- 
cum vacanța le-a impus, le-a sta
bilit, după o investigare a pre
ferințelor studenților.

Mal deținem o informație : în 
această vară ne vom relua, ală
turi de vacanță, o plăcută înde
letnicire : să-i însoțim pe studenți 
(ca și pe elevi) în taberele de 
muncă voluntar-patriotică. Se 
perfectează acum sediile acestor 
tabere.

Deocamdată vacanța face pro
misiuni. Pregătirile din culise 
pentru marele spectacol al verii 
studențești sînt în plină desfășu
rare și ne dau certitudinea unei 
premiere reușite, care va dura 
toată vacanța.

Prim - vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ilic Verdeț, 
a primit miercuri la amiază de
legația de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-românh, 
condusa de A. G. Țukanova, vi
cepreședintă a asociației, care ne 
vizitează țara la invitația Consi
liului general A.R.L.U.S.

La întrevedere, care a decurs 
Intr-o atmosferă prietenească, au 
fost de fată Marin Florea Tone- 
scu, vicepreședinte al Consiliului 

\ R I U.S
A. V. Basov, 
nli Sovietice

precum și 
ambasadorul Uniu- 
la București,

documentar© me-

L. L.

Centrul de ____
dicală al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale a organi
zat un instructaj cu bibliotecarii 
din rețeaua acestui minister. 
Timp de două săptămîni, ei vor 
fi instruiți de medici și specialiști 
ai centrului în biblioteconomie, 
care le vor prezenta metode mo
derne de lucru în documentarea 
medicală, de clasificare zecimală 
în medicină, de întocmire a bi
bliografiilor.

In această perioadă au loc vi
zionări de filme științifice, de
monstrații de multiplicare șl re
producere, schimburi de expe
riență cu prilejul unor vizite la 
biblioteci din Capitală.

r

(Agerpres)
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Introducere la repartizarea studenților
(Urmare din pag. I)

SPARTACUȘ
— film pentru ecran panora

mic —
rulează Ia Patria (orele : 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20.45).

VIAJA 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), Grivi-
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 ; 1
16 ; 18.30 ; 21)

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45: 14: 16.15: 18.30; 20,45).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele :
8.30 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21). 
Excelsior (orele : 9.15 ; 11.30 ;
13.45 ; ................. ... ~
r o vi ar
17.30 ;
9.30 ;
21,15).

DESENE ANIMATE
rulează la Union (ora 18).

SEARĂ DE ~
rulează la

ROBII
rulează la
13.45 ; 16 ;

BANDA DE
rulează

DE DO-

(orele : 9 ; 
18.30 ; 21),

9 ; 11.15 ;
I ; Bucu-
II ; 13.30 ;

16.15 ; 18.45 ; 21_.15)._Fe- 
(orele
20).

11.45 ;

8 ; 10.15 ; 12.30; 
Modern (orele : 
14; 16,30; 19

POEZIE ȘI FILM 
ora 20.
Doina (orele : 11,30; 
18,30 ; 21).
LAȘI

______ la Lumina (orele : 
9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 : 18.15 :
20.45) .

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA PLOIEȘTI - CRIS. 
TALE FARA TAINĂ - GIM
NASTUL — CHEMAREA VUL
CANILOR - TREZIREA

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

CENUȘĂ (ambele serii) 
rulează la Dacia (orele : 8,30 ; 
19).

FRENCH-CANCAN
rulează la Tomis (orele : 
11.15; 13.30; 16;

DACII
rulează la Floreasca 
9; 11.15: 13.30; 16;
20.45) .

JANDARMUL LA NEW 
rulează la Giulesti
15.30 : 18 ; 20.30).

STRĂINUL (ambele
rulează la

CLIMATE
rulează la
12.15-, 15).

VTARLOCK
rulează la ------ - --
popoare (orele 15 : 18 : 20.15).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Eucegi (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 FARA ZALE 
ruleaLză la Vitan (orele : 15,30 , 
18).

ape limpezi
rulează la Moșilor (orele . 
15.30 ; 18 : 20.30).

SUCCES. CHARLTE 
rulează la Popular (orele .
15.30 : 18 : 20.30).

ANGELICA și REGELE 
rulează la Miorița (orele : 9 . 
1115: 15.30; 16; 18,30; 21),
Volga (orele : 9 : 11.15 ; 13.30 ; 
16 : 18.30 : 21).

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

KU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Colentina (orele . 
15 ; 17.30 : 20)

STRIGATUL 
rulează la Drumul Sării (ore
le *. 15.30 ; 17.45 ; 20).

Central

Central

18,30 ;
9 ;

21).
(orele :

18.30 :

YORK 
(orele :

serii) 
(ora 18).

(orele 9,30;

înfrățirea între

3 ani din Oradea. Cu prilejul în
tâlnirilor oficiale dintre absol
venți și studenți. asupra acestui 
fapt se păstra o tăcere deplină. 
Nici conducerea institutului, nici 
organizațiile de tineret n-au cău
tat să afle cine sînt absolvenții 
care nu s-au prezentat la pos
turi, din ce motive. Dar aseme
nea absolvenți veneau pe la insti
tut, se întîlneau cu studenții la 
cămin. Iși plîngeau soarta. de
monstrând ce „trist" e să fii pro
fesor de țară. In fața studenților 
se află două imagini. Care e cea 
reală ? Unii sînt înclinați să 
creadă în „sinceritatea" celor 
care și-au trădat profesia.

Q RECTORATUL ar trebui să 
răspundă la toate nedumeririle 
studenților. Dar ce să răspundă ? 
Se apropie ziua repartizării și 
Ministerul Tnvățămîntului n-a tri
mis încă nici un fel de instruc
țiuni.

Conf. univ. Alexandru Săndu- 
lache, rectorul Institutului mărtu
risește că este gata să formuleze 
aceleași întrebări : „Cum se va 
face repartizarea ?", „Unde se va 
face repartizarea ?“ ; și îndeosebi 
— „Cu ce scop s-a cerut studen
ților să indice regiunea în < 
preferă să fie repartizați ?". 
asemenea, nu se aude nimic 
legătură cu lista posturilor

care
De 
în 

va-

cante. Și în acest an Ministerul 
Învățămîntului va răspunde tot 
în ultima clipă ?

© ANUL trecut, prof. Marțian 
Lov, șeful secției de învățămînt 
a regiunii Crișana a fost delegat 
să participe la lucrările comisiei 
de repartizare care a funcționat 
la Cluj. Cunoaște bine regiunea 
și ar fi putut da indicații prețioa
se celor care solicitau posturi în 
Crișana. N-a avut însă prilejul. 
Repartizarea s-a făcut ca pe 
„bandă rulantă" : zece po minut. 
Din cauza aglomerației. Așa că, 
pentru mulți absolvenți ea a fost 
o loterie: au ales cu ochii în
chiși — grăbiți de președintele 
comisiei : „Repede, tovarăși, nu 
avem timp 1“ Oare și în acest an 
va fi la fel ?

★
® IN SFIRȘIT, Ministerul In- 

vățămîntului a elaborat instruc
țiunile privind repartizarea ab
solvenților institutelor pedagogice 
de 3 ani. Prin telefon aflăm că 
aceste instrucțiuni au ajuns și la 
Oradea. Considerăm oportun să 
sugerăm comitetului U.T.C. și a- 
sociațiilor studenților să ia toate 
măsurile ca fiecare student să 
cunoască exact conținutul instruc
țiunilor privind repartizarea stu
denților. Această acțiune se cere 
împletită cu o vie activitate prin 
care absolvenții să fie îndemnați 
să se prezinte la locurile de 
muncă unde vor fi repartizați.

V.

■3
%

1
2

fi

care se desfășoară asemenea 
fonduri importante în acest

I
i

în direcția energiei termo
legate indisolubil de plasmă 

să ne reamintim

Uzinele „Electroputere" Craiova. In sala de comandă a standului de 
probe pentru. încercarea generatorilor și motoarelor de tracțiune.

GALAȚI (de la 
corespondentul nos
tru).

i

cartierul general Canotorii români

la „Regata Grünau
al lotului reprezentativ JOI 15 IUNIE 1967

Un nou obiectiv 
în circuitul turistic

Turiștilor, posesori 
de autoturisme și 
motociclete, care vi
zitează această parte 
a țării li s-a pus la 
dispoziție, începînd 
din această lună, o 
modernă stație pen
tru întreținere auto- 
moto. Acest nou o- 
biectiv în circuitul

turistic situat în par
tea de sud a orașului, 
la intrarea dinspre 
Brăila este prevăzut 
cu ateliere pentru 
spălat, gresat, repa
rații mecanice și elec
trice, lucrări de tini- 
chigerie și vopsitorie. 
Gradul înalt de dota
re al stației va mai 
permite verificarea 
motoarelor, a instala
ției electrice, execu-

tarea tuturor lucrări
lor de strungărie etc.

Cooperativa „Avîn- 
tul" Galați, de care 
aparține stația, asi
gură pe cei interesați 
că în urma măsuri
lor luate, încă din 
primele zile se preco
nizează ca în mai 
puțin de 24. de ore 
să se facă interven
țiile de care va 
nevoie la circa 
autoturisme.

Cucerirea energiei termo-nucleare nu 
este tocmai un marș triumfal, sau un drum 
presărat cu flori. Dacă a existat cineva 
care să vadă astfel lucrurile a avut timp 
în ultimii 15 ani să se convingă de contra
riul.

In urmă cu 3 ani, „Stintela tineretului* 
a publicat o amplă anchetă consacrată pro
blemei surselor de energie pe care omul le 
va folosi și în viitor. In cadrul acestei 
anchete, unul dintre partlcipanți dis
cuta perspectivele dirijării energiei 
termonucleare șl implicit ale utilizării 
ei în scopuri practice. S-a subliniat cu acel 
prilej că subjugarea de către om a acestei 
energii, ale cărei surse sînt — practic in
epuizabile, este o întreprindere plină de 
dificultăți. Optimismul, in ceea ce privește 
ținta finală a eforturilor este, fără îndoială, 
îndreptățit. Greutățile sînt Insă mari și în- 
frîngerea lor cere muncă, cheltuieli și mul
tă, multă răbdare.

Ne-am adresat acum interlocutorului nos
tru, Dr. C. Popovici și l-am rugat să de
finească principalele piedici care mai stau 
în calea cuceririi energiei termo-nucleare.

Să ne amintim că, în urmă cu aproxima- 
vit 15 ani, intre savanfii optimiști și cei 
pesimiști se afla o neconcordanță de circa 
un deceniu. Cu alte cuvinte, cei dintîi cre
deau că zece ani vor fi de ajuns pentru 
a rezolva problema, pe cînd ceilalți erau 
convinși că vor trebui vreo douăzeci de ani 
pentru a nune deplina stăpînire pe noua 
și formidabila energie. Iată că ne aflăm a- 
cum la jumătatea dinstanței dintre cele 
două puncte de vedere. Cine a avut drep
tate ? Probabil că nici unii, nici alții. Deși 
munca experimentatorilor nu a slăbit în in
tensitate nici o clipă, punctul final este 
încă departe. Atît de departe îneît unii nu 
pregetă să afirme că „corabia energiei 
termonucleare nu are vîntul in spate".

Cu toate acestea, cercetările continuă 
iar statele în 
lucrări alocă 
scop.

Cercetările 
nucleare sînt 
care este — să ne reamintim — orice 
gaz ionizat care conține un număr mare 
de sarcini electrice libere (electroni și ioni). 
Nucleele rămase libere și avînd sarcină po
zitivă trebuie împinse unul către celelălalt 
astfel îneît să fuzioneze, să se contopeas
că. Din această fuziune rezultă o diferență 
de energie care este tocmai cea căutată.

Teoretic lucrurile sînt simple. In prac- 
tică însă...

Pentru a obține fuziunea nucleelor e ne
voie de temperaturi fantastice. De pildă, 
pentru contopirea nucleelor unui amestec 
deuteriu-tritiu (cei doi izotopi grei ai hidro
genului) se cere o temperatură de 50 de 
milioane de grade, iar pentru deuterlu sin
gur, nu mai puțin de 400 de milioane de 
grade I

Pînă acum s-a dovedit că obținerea 
temperaturii necesare, la care nucleele să 
capete o asemenea viteză incit să poată 
fuziona este, practic, posibilă, cu ajutorul 
descărcărilor electrice. Dar nu există nici 
un recipient, nici un material care să poa
tă conține plasme la asemenea tempera
turi. La temperaturi de peste 10 000°C nici 
un material nu-și poate menține starea so
lidă.

Și atunci P
Oamenii de știință au inventat așa-numi- 

tele recipiente sau cuști magnetice singu
rele care nu se... topesc la temperaturi 
înalte. Dar nici acestea nu dau deplină 
satisfacție pentru că nu pot menține plas
ma stabilită la temperatură foarte ridicată 
decît pentru un timp de ordinul unor 
fracțiuni infime de secundă. A fost de a- 
ceea, mărită mult intensitatea timpului 
magnetic din care este „confecționat" reci
pientul, dar s-au ivit alte dificultăți. Bobi
nele electromagnetelor ajung la supraîncăl
zire și se distrug. S-a găsit atunci soluția 
răcirii bobinelor la temperaturi apropiate 
de zero absolut folosind cuceririle recente 
ale tehnicii frigului. La asemenea tempera
turi, conductorii devin supraconductibili 
ceea ce înlătură efectul supraîncălzirii. Va
lorile timpului magnetic obținut pînă acum 
sînt însă încă insuficiente. Se speră ca ele 
să fie mărite de 5—6 ori. Fină atunci, însă, 
plasma scapă prin „ochiurile" acestei 
plase care se dovedesc a fi prea mari.

Trebuie remarcat faptul că cercetările a- 
mintite folosesc, în afară de temperaturile 
foarte scăzute, de care am amintit și alte 
tehnici cu totul noi: laserul, „tunurile" cu 
plasmă, tehnica vidului foarte înalt ș.a.

Toate acestea converg către realizarea 
scopului final — obținerea energiei termo
nucleare dirijate. Pe parcurs, însă, fiecare 
tehnică în parte se dezvoltă, capătă di
mensiuni noi, aducind astfel un cîștig știi- 
țel în general. De aceea poate că este în
dreptățită părerea celor care susțin că stu
diul plasmei în lupta pentru obținerea celei 
mai formidabile resurse energetice care 
pot sta la îndemtna umanității va duce 
cîndva la crearea unei noi științe a cărei 
însemnătate pentru omenire nu poate fi 
încă evaluată.

Noutăți

Consecventă unei metode 
lucru rezonabile și eficace 
consultarea specialiștilor și a 
prezentanților presei sportive 
noua conducere a Federației
specialitate a convocat, marți 
seara, o conferință de presă în 
cadrul căreia a fost anunțat lo-

de

re-

de

Instantaneu brașovean

tul de 22 
comunicat .... _____
meciului cu reprezentativa Italiei 
de la 25 iunie.

în prima parte a conferinței 
de presă tovarășul ing. Ion Du- 
mitrescu, președintele F.R.F., a 
motivat absența din lot a unora 
dintre jucătorii care au fost ve
rificați în meciurile de săptămî- 
na trecută și a căror formă ară
tată și-atunci și în etapa de du
minică i-ar fi recomandat și pen
tru lotul restrîns. Este vorba de 
Năsturescu, care va fi supus unei 
operații de apendicită, Deleanu 
și Crăiniceanu care resimt unele 
traumatisme mai vechi. Din lot 
a fost scos și portarul piteștean 
Coman 
Semne 
asupra 
Aceste
terminat colectivul de antrenori 
să apeleze la serviciile lui Frățilă 
și Hălmăgeanu.

Iată actuala componență a lo
tului reprezentativ : portari: Su
ciu, Răducanu, Adamache, fun
dași : Lupescu, Sătmăreanu, Nun-

de jucători ce va fi 
U.E.F.A., în vederea

pe motive disciplinare, 
de întrebare planează și 
lui Kallo care e bolnav, 
indisponibilități au de-

weiller III, Barbu, C. 
canu, Hălmăgeanu ;
Ghergheli, Nunweiller 
tănăilă, Pescaru, iar pentru linia 
de înaintare; Lucescu, Ivansuc, 
Dumitriu II, Frățilă, Oblemen- 
co, I. Ionescu, Kallo, Gyorfi.

Astăzi echipa : Suciu — Lu- 
pescu, Nunweiller III, C. Dan, 
Mocanu, Ghergheli, Nunweiller 
VI, Lucescu, Dumitriu II, Oble- 
menco, Kallo (Gttrfi) va susține 
un meci de verificare în compa
nia unei selecționate din cadrul 
campionatului orașului București 
în care va evolua și portarul Ră- 
ducanu și mijlocașul Năftănăilă.

în programul de pregătire a 
echipei noastre, pentru meciul 
cu Italia, se înscrie și întîlnirea 
de duminică cu echipa vest-ger- 
mană S. C. Karlsruhe. Miercuri, 
21 iunie, e prevăzut un nou 
meci de verificare, ultimul, cu 
una dintre aceste echipe : Steaua, 
A. S. A. Tg. Mureș, Politehnica 
București sau Dinamo Bacău.

Dan, Mo
rn ijlocașl : 
VI, Năf-

Sîmbătă și duminică se desfă
șoară pe lacul Grunau, din apro
piere de Berlin, tradiționala com
petiție „Regata Grunau" la ca
notaj academic. La această în
trecere și-au anunțat participa
rea unii dintre cei mai valoroși 
vîslași din Europa. Sportivii ro
mâni vor fi prezenți la toate pro
bele clasice ale regatei (5 la fe
minin și 7 la masculin). Lin lo
tul nostru se remarcă, îndeosebi, 
echipajul de 4 plus 1 vîsle alcă
tuit din Ioana Tudora, Mit a na 
Florea, Ileana Nemetz, Maria 
Hublea și Ștefania Borisov, echi
paj care a repurtat frumoase 
victorii în cadrul recentei Regate 
de la Praga. La masculin șanse 
apreciabile la victorie are pere
chea Aposteanu-Pavelescu.

18,00 : La ordinea zilei. Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii ; 18,20 : „Mult e dulce 
și frumoasă“ ; 18,30 : Pentru co
pii. Filmul : „Gărgărița" ; 18,40 : 
Pentru tineretul școlar: Studioul 
pionierilor ; 19,30 : Telejurnalul 
de seară ; 20,00 : Filme de anima
ție; 20,15: Teleglob. Emisiune de 
călătorii geografice : Itinerar iu
goslav ; 20,45 : Studioul mic : 
„Parabole" de Dumitru Solomon. 
Interpretează un colectiv de ac
tori ai Teatrului „Mihai Emines- 
cu" din Botoșani ; 21,15 : între
bări la care s-a răspuns, întrebări 
la care nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință ; 22,00 : Tineri 
soliști români laureați ai concursu
rilor internaționale ; 22,30 : De la 
Giotto la Brâncuși ; 22,50 : Tele
jurnalul de noapte.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
GRUPUL ȘCOLAR AL ÎNTREPRINDERII 
FILATURA ROMANEASCA DE BUMBAC
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22.32.20 sau 22.32.29 
primește înscrieri 
școala profesională

RESTANȚELE PLĂTESC TRIBUT 

UNEI OPTICI ÎNGĂDUITOARE
(Urmare din pag. I)

contractate în mare parte utila
jele, din care unele au și sosit 
pe șantier și s-a trecut la mon
tajul lor.

Avem și noi partea noastră de 
vină în intîrzierile înregistrate. 
Documentația pentru Grupul 
școlar am predat-o abia în luna 
aprilie a. c. iar proiectele de exe
cuție pentru alimentarea cu apă 
industrială de la Olt, precum și 
cu apă potabilă nu le-am predat 
nici pînă acum. Vom insista să 
obținem cit mai repede avizarea 
acestor proiecte de către organe
le centrale Cu mai multă con
secvență trebuie să ne ocupăm 
de contractarea utilajelor nediri
jate, acțiune căreia pînă acum 
nu l-am acordat toată atenția".

O apreciere realistă. Este, însă, 
timpul să se depășească stadiul

aprecierilor oricît de realiste ar 
fi și să se ia măsuri eficiente 
pentru respectarea termenelor 
contractuale. Beneficiarul trebuie 
să fie mai exigent față de solu
țiile adoptate de proiectant. Pen
tru atelierul mecanic, de exem
plu, proiectantul (IPROCHIM) 
a indicat, invocînd unele avan
taje, folosirea cornișelor monolit 
în locul grinzilor prefabricate. 
Or, s-a dovedit că turnarea cor
nișelor monolit la locul unde se 
montau, a necesitat foarte mult 
timp și s-a realizat la un preț de 
cost ridicat.

Uzarea sarcinilor decadale și lu
nare. Nu sînt prea optimist ca 
încă din iunie să realizăm ritmul 
pe care ni-l cere ministerul, adi
că planul lunar plus restanțele. 
Avem nevoie încă să ne mai or
ganizăm. Mal lipsesc unele ma
teriale, utilaje de ridicat și de 
transportat. Cred că în lunile au
gust și septembrie vom realiza 
un ritm mai înalt de lucru...".

Așadar, tovarășul director al 
Grupului de șantiere Rm. Vîlcea 
așteaptă trimestrul III, conside
rând că atunci s-ar putea face 
mai mult

• Inginer ION TU- 
DOSE, adjunct al mini
strului construcțiilor 
pentru industria chimi
că și rafinării :

• Inginer TIBERIU 
CARP directorul Grupu
lui de șantiere Rm. Vîl- 
cea al I.S.C.M. Craiova :

„Nu poate fi vorba de nici 
concesie privind amînarea de

„In momentul de față ne in
tensificam eforturile pentru rea-

o ---------- r----- _ _
la o lună la alta a realizării unui 
ritm superior de lucru. Există 
toate posibilitățile pentru înfăp
tuirea lui chiar acum. In acest 
scop, la Rm. Vîlcea au fost con
centrate forțe sporite. La cererea

constructorului am repartizat zi
lele trecute încă 15 autobascu
lante, tractoare rutiere pentru a 
fi folosite la transportul utila
jelor pe timp de noapte cînd dru
murile fiind descongestionate se 
lucrează cu randament sporit, 
două macarale și ale. Ne gîndim, 
de asemenea, să detașăm de pe 
alte șantiere un număr de dul
gheri, a căror lipsă se resimte 
la Rm. Vîlcea.

Măsurile luate de noi nu vor 
fi suficient de eficiente dacă 
grupul de șantiere, specialiștii de 
acolo nu vor trece hotărît la în
lăturarea deficiențelor din pro
pria lor activitate. Se impune de 
urgență să fie corelată capacita
tea mașinilor de săpat de la 
gospodăria de apă Olt cu a celor 
de transportat; să se treacă la 
programul de lucru în două 
schimburi la toate macaralele 
grele, basculante și trailere; să 
se deschidă front mai larg de 
lucru la lucrările de montaj; să 
se reintroducă plata în acord a 
șoferilor ce lucrează la transport 
beton, care nejustificat au fost 
trecuți în regie, sistem ce s-a do
vedit a nu-i cointeresa pe de-

plin : să se îmbunătățească asis
tența tehnică".

Convingerea că termenul de 
punere în funcțiune a Combina
tului chimic Rm. Vîlcea poate fi 
respectat a fost exprimată și de 
alți interlocutori. Dar toți au su
bliniat necesitatea ca grupul de 
șantiere — constructori, montori, 
instalatori — să realizeze acea 
cotitură, acel reviriment așteptat 
pentru înfăptuirea unui ritm su
perior de lucru, pe măsura po
sibilităților existente.

Este necesar ca și ministerele 
comerțului exterior, industriei 
constructoare de mașini, indus
triei chimice să acționeze cu mai 
multa promptitudine în ceea ce 
Îirivește realizarea sarcinilor ce 
e revin în legătură cu Combi

natul chimic Rm. Vîlcea. Altfel, 
prevederile din planul de măsuri 
întocmit în ședința de analiză 
din 18 mai a. c., inițiată de Co
mitetul 
la care 
tanți ai 
rămlne
deziderate.

regional Argeș al P.C.R., 
au participat și reprezen- 
ministerelor amintite, vor 
ca și pînă acum simple

Telefon
Grupul școlar F.R.B. 

DE ADMITERE pentru 
anul școlar 1967/1968.

Absolvenți ai școlii „ _ ,........ ....
împliniți în cursul anului (1 ianuarie—31 _______ ,
cu domiciliul în București și comunele subordonate pentru 
meseriile :

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

școlarizare de 2 ani.
— tricotori

2 ani.
— tricotori

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

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

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

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

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

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

la CONCURSUL 
invățămînt de zi

generale în vîrstă pînă la 18 ani 
decembrie) 1967

de

mașini rectilinii cu durata de școlarizare

mașini circulare cu durata de școlarizare

de

de

tricotaje cu durata de școlarizare de 2 ani.
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JAPONIA. — Aspect de la 
demonstrația caro s-a des
fășurat la baza Tachinaxva 
cu participarea a 32 000 de 
manifestanți. Aceștia au 
protestat împotriva folosi
rii acestei baze de către 
forțele S.U.A. împotriva 

poporului vietnamez

[ Scan
dalai

„M-16“
La Washington, în Camera 

Reprezentanților, James Ho- 
ward (democrat din New 
Jersey) a citit o scrisoare pri
mită dintr-o unitate de in
fanterie marină din Vietna
mul de sud : „...Ne aflăm în 
luptă din 21 ale lunii trecute. 
Am primit ziarele de acasă 
care scriu : «Pierderile ina
micului sînt grele, pierderile 
infanteriei marine sînt ușoa
re». Dați-mi voie să citez 
cîteva date și veți aprecia 
singur dacă sînt intr-adex'ăr 
ușoare. Cînd am plecat la 
luptă batalionul nostru nu
mără 1 400 de oameni și a- 
cum arc mai puțin jumă
tate. Am plecat 250 de oa
meni în compania noastră și 
am rămas 107. La început 
am axait 73 de oameni in 
plutonul nostru și ne întoar
cem 19... Știți oare de ce au 
murit majoritatea dintre noi ? 
Din pricina propriilor noastre 
arme. înainte de a fi plecat 
de la baza din Okinawa am 
fost echipați cu noua pușcă 
automată „M-16“. Practic fie
care dintre cei ce și-au pier
dut viața au fost găsiți cu 
arma alături, după ce au în
cercat să o fixeze în poziție 
de tragere și s-a produs o 
explozie.

O ziaristă care se afla cu 
unitatea noastră a fotografiat 
toate acestea, dar Pentagonul 
a pus mina pe ea și nu i-a 
îngăduit să publice fotogra
fiile. Acolo se spune că nu 
vor ca poporul american să 
fie deprimai. Nu e asia o 
batjocură ?“.

Scrisoarea a ax-ut efectul 
unei „bombe“ in Camera Re
prezentanților. Cea mai mo
dernă arma automată folosită 
de infanteria marină a fost 
pusă sub semnul întrebării și 
bineînțeles... a fost dcschisă 
o anchetă. Este greu de spus 
dacă „M-16 va fi sau nu 
scoasă din dotarea unităților 
americane, dar experimentarea 
armelor noi se tace, după 
cum se vede, nu numai pe 
Dielea xielnamezilor, ci și pe 
cea a unităților trimise de a- 
gresori in sud-estul asiatic. In 
drama lui Arthur Nliller „Toți 
fiii mei" un fabricant de ar
mament livrează avioane de- 
iecte armatei fără să știe că 
intr-unui din aceste „sicrie 
zburătoare“ va pieri propriul 
său fiu. Nu știm dacă produ
cătorii armei automate „M- 
16“ au fii pe frontul vietna
mez, dar decimarea proprii
lor soldați se aseamănă per
ieri cu cele petrecute în ce
lebra dramă americană.

Cit privește practicile Pen
tagonului dc a împiedica dez
văluirea „controversei“ în le
gătură cu „M-16“, ele se în
scriu în cele mai negre tra
diții de a pune pumnul m 
gură oricui este în dezacord 
cu politica agresivă, așa cum 
este ca practicată la ora ac
tuală sub influența „uliilor 
americani.

Z. F.

Pak Cijan Iii șl-a confecționat și un parlament potrivit dorin- 
țelor sale. Mai întîi s-a „ales“ președinto (în mai) Iar după o lună 
și-a „ales" deputății. Dictatorul a interpretat democrația într-o 
manieră aparte. A admis o opoziție comodă, prea puțin stingheri
toare. a organizat un simulacru de campanie electorală, adversarii 
socotiți periculoși au fost aruncați in închisori și apoi a chemat po
porul In urne. Ultimul act nu-i producea emoții. Rezultatele, în linii 
mari, fuseseră stabilite chiar în biroul său. Subalterni cu experiență 
în materie au aranjat amănuntele înscenării electorale. Buletinele 
de vot au ajuns în urne înainte de sigilarea lor (în mai fuseseră peste 
un milion...), slujbașii regimului au votat pînă au ostenit, iar acolo 
undo a fost nevoie s-au rotunjit cifrele în procesele verbale fără 
să se mai facă apel la clasica înșelăciune. S-au produs totuși și, 
„accidente" : la Scul opoziția a obținut mai multo voturi decît 
deținătorii puterii. Explicabil — în capitală, jongleria cu urnele 
a avut limite. Oamenii lui Pak Cijan Hi și-au luat, în schimb, 
revanșa in zonele rurale. Acolo, ei au asigurat „majoritatea". 
Isprăvile expcrlilor în „alegeri" n-au reușit să ascundă un fapt : 
34.5 la sută din corpul electoral nu s-a înfățișat la centrele do 
votare; 31.5 la sută înseamnă peste 5 000 000 de alegători. In 
plus, mulți din cei caro — ccdînd presiunilor — s-au prezentat

lordul Caradon, reprezentantul 
Marii Britanii, a propus «mina
rea ședinței Consiliului. Propu
nerea n fost adoptată cu zcco 
voturi contra trei (U.R.S.S., Bul
garia și Mali) și două abțineri 
(India și Nigeria).

ciori directe între părțile în con
flict, fără n stabili retragerea 
trupelor de po teritoriile ocupa
te, ar constitui „singura calo 
ducînd spre pace".

Reprezentanții țărilor arabe. —
R. A.U., Siria, Iordania, Maroc, 
Tunisia, precum și reprezentanții 
Bulgariei și al statului Mali, au 
sprijinit proiectul de rezoluție 
sovietic, cerînd Consiliului de 
Securitate măsuri urgente în ve
derea retragerii trupelor izraelie- 
ne de pe teritoriile arabe ocu
pate în timpul conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Delegații țărilor arabe au res
pins proiectul de rezoluție al
S. U.A.

Reprezentantul Izraelului, M. 
Kidron, s-a pronunțat împotriva 
proiectului de rezoluție sovietic.

Arătînd că proiectul de rezo
luție sovietic necesită consultări 
în vederea stabilirii unor poziții,

• LA CEREREA Uniunii So
vietice, Consiliul do Securitate 
s-a întrunit marți seara pentru a 
lua din nou în dezbatere situa
ția din Orientul Mijlociu. Dele
gația Uniunii Sovietico a propus 
un proiect de rezoluție care ce
re ca Izraelul să-și retragă tru
pele imediat și fără nici un fel 
de condiții dincolo do linia de 
armistițiu și să respecte statutul 
zonelor demilitarizate, prevăzut 
do acordurile generale de armis
tițiu.

In cuvîntul său, reprezentan
tul sovietic, N. T. Fedorenko, 
s-a opus proiectului do rezoluție 
prezentat anterior de delegatul 
S.U.A. Totodată, el a cerut Con
siliului ca proiectul de rezoluție 
sovietic să fie pus la vot în a- 
ceeași ședință.

Reprezentantul S. U. A., A. 
Goldberg, a susținut că rezoluția 
americană, care prevede nego-

a-
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Cercetarea civilizațiilor

extraterestre

B D

Reluarea mai
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U.R.S.S. — Vedere din portul Riga

Vedere din
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valier colonelul Max Dominique, 
ar fi, de asemenea, compromis 
în complotul organizat împotriva 
șefului statului.

încheierea dezbaterilor, 
a adoptat unele proiecte 
privind agricultura, pre- 
alte domenii ale econo-

SENATUL FRANCEZ a 
respins și la a doua lectură 
proiectul de lege cu privire la 
acordarea unor împuterniciri 
speciale guvernului în dome
niile economic și social. Proiec
tul a fost respins cu 223 de vo
turi împotriva a 33.

Proiectul de lege urmează să 
fie supus din nou dezbaterii A- 
dunării Naționale, care urmea
ză să-l primească sau să-1 res
pingă definitiv.

SAI.ARIAȚII SUDANEZI 
de la băncile străine, care ope
rează la Khartum .au părăsit 
marți lucrul, la numai cîteva 
minute după ce ghișeele bănci
lor și-au început activitatea. 
Salariații cer naționalizarea 
imediată a băncilor străine. Po
trivit agenției Reuter, pînă în 
prezent guvernul sudanez nu a 
luat nici o hotărîre în această 
problemă.

LA MONTREAL B-au în
cheiat lucrările unei conferințe 
internaționale pentru pace or
ganizată de mișcarea „Vocea fe
meilor". Cele 275 do delegate 
din partea a 25 de țări au adre
sat primului ministru al Cana
dei, Lestcr Pearson, un mesaj 
în care se cere ca guvernul ca
nadian să suspende livrarea de 
arme și material militar către 
Statele Unite, să intervină pe 
lingă președintele Johnson în 
vederea încetării bombarda
mentelor asupra Vietnamului și 
să favorizeze convorbiri pentru 
retragerea trupelor străine din 
Vietnam.

Unite și Europa occidentală 
continuă să se afle în suspensie 
numeroase probleme de ordin 
comercial, monetar și de altă 
natură. In încheiere, el a arătat 
că aceste probleme litigioase nu 
vor putea fi niciodată rezolvate 
în mod unilateral, ci numai în 
comun de către cele două părți.

In U.R.S.S. au fost realizate aparate pentru recepționarea sem
nalelor civilizațiilor extraterestre, în cazul în care aceste civilizații 
există în Univers.

Este vorba de un aparat cu mai multe canale pentru recepțio- 
narea undelor electromagnetice care parvin din regiunile îndepăr
tate ale Universului.

Principala orientare în domeniul căutării de civilizații extrate
restre rezidă, în prezent, în a colecta cu astfel de instrumente ex
cepțional de sensibile informații provenind de la corpuri cosmice 
îndepărtate.

negocierilor

Nu o dată s-a 
niat că pentru 
guvernului de la Salis
bury, Jan Smith, im
portant este înainte de 
toate să cîștige timp. 
Și nu se poale spune 
că pînă în prezent n-a 
reușit în această di
recție. Un an și jumă
tate „smuls" după pro
clamarea unilaterală a 
independenței în
seamnă destul de mult 
pentru un „guvern re
bel". Iar timpul a lu
crat și în continuare 
in favoarea lui Smith. 
Pe continentul african 
au apărut noi focare de 
încordare, au izbucnit 
noi certuri care au a- 
tras asupra lor atenția 
opiniei publice inter
naționale, trecînd prin 
forța împrejurărilor, 
problema rhodesiană 
pe planul al doilea.

Atenția lumii con
centrată în alto părți, 
lipca de publicitate, 
ială condiții cum nu

se poate mai bune 
pentru „cîștigare de 
timp". Guvernul dc la 
Salisbury', în penumbra 
agitației politice, pu
tea „să se consolideze“ 
în pace și liniște. în 
orice caz, se părea că 
acest guvern nu este 
de Ioc interesat să a- 
tragă el însuși privirile 
lumii asupra lui. De- 
accea recenta ofertă a 
lui Smith de a relua 
negocierile cu Marea 
Britanie pentru regle
mentarea dix'ergențelor 
„pe baza principiilor 
definite pe bordul cru
cișătorului Tiger“ a 
constituit pentru ob
servatori o veritabilă 
surpriză, cu atît mai 
mult cu cît, după cum 
se știe. Smith respin
sese inițial „principiile“ 
respective.

După cum era și fi
resc, privirile s-au a- 
țintit asupra economici 
rhodesiene. Dar iată ce 
constată DAILY TE-

In Seimul polonez s-au înche
iat marți dezbaterile pe margi
nea referatului prezentat de Ște
fan Jendrychowski, președintele 
Comisiei de stat a planificării, 
consacrat modului în care sînt 
îndeplinite prevederile planului 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale (1966—1970). Răspun- 
zind la întrebările deputaților 
puse în cadrul dezbaterilor, refe
rentul s-a oprit îndeosebi asupra 
problemelor legale de dezvolta
rea în continuare a producției a- 
gricole, relevînd creșterea inve
stițiilor în această ramură econo
mică, a cantității de materiale de 
construcție livrate gospodăriilor 
agricole. El a arătat că volumul 
investițiilor din agricultură a 
crescut de la 3,7 miliarde zloți 
în 1964 la 5 miliarde zloți în 
1966. In cursul actualului cin’ci- 
nal, gospodăriile agricole vor 
primi o cantitate de materiale 
de construcții cu 48 la sută mai

PREȘEDINTELE viitoarei 
Comisii unice a Comunității e- 
conomice europene, Jean Rey, 
se află în prezent într-un tur
neu în Statele Unite. Cu prile
jul unei conferințe de presă ți
nute la New York, el a expri
mat părerea că Marea Britanie 
va intra în Piața comună. Tra
tativele asupra candidaturii en
gleze nu vor începe mai înainte 
de toamna acestui an, a spus 
Rey. Pe de altă parte. Jean Rey 
a recunoscut că între Statele

DE LA POLIGONUL Cape 
Kennedy, statul Florida, a fost 
lansat cu ajutorul unei rachete 
„Atlas-Agena" observatorul cos
mic „Mariner-5". cu destinația 
spre Planeta Venus. Avînd o 
greutate de 245 kg, vehiculul va 
trebui să ajungă la 19 octom
brie a. c., la o depărtare de 
3 200 km de planetă. Obiectivele 
principale ale acestei încercări 
sînt obținerea unui maximum 
de informații științifice privind 
structura atmosferică a plane
tei Venus și a cîmpului magne
tic existent în jurul astrului. 
N.A.S.A. a precizat că Ia bor
dul observatorului nu se află 
nici un fel de echipament me
nit să detecteze semnele vieții 
pe suprafața lui Venus.

• PARTIDUL MUNCII din 
Elveția a dat publicității o de
clarație în care se arată : „In 
timp ce se mai putea spera că 
o soluție do bun simț, de înțe
lepciune și rațiune va avea cîș- 
tig de cauză, conflictul 
esto angajat în Orientul 
ciu.

Cu toate acestea, nimic 
nimic trainic nu poate rezulta 
dinlr-o victorie militară atunci 
cînd este vorba de reglementa
rea coexistenței pașnice și per
manente a două popoare, iar 
înfruntarea naționalismclor și 
șovlnismelor nu poate rezolva 
nimic.

In momentul de față esto ne
cesar să se restabilească pacea 
prin negocieri, ținîndu-se în 
celași timp seama de dreptul la 
existență al Izraelului și de 
drepturile naționale legitime ale 
popoarelor arabe, inclusiv ale 
arabilor din Palestina. O aseme
nea negociere de ansamblu com- 
portînd un acord cu privire la 
drepturile refugiaților palesti
nieni, la navigația în Golful A- 
kaba, la relațiile între Izrael 
vecinii săi, 
pe refuzul 
perialist și 
pendenței 
țărilor și popoarelor interesate.

© ÎN PORTUL marocan Ca- 
sablanca a fost suspendat la 
13 iunie boicotul navelor brita
nice și americane care ancorau 
în acest port, relatează agenția 
Reuter.

Aleșii lui

I în această 
.Viața la Sa- 

desfășoară 
Prețurile la 
raționalizată 

i în 
costă

LEGRAPH 
privință : 
lisbury se 
normal. " 
benzina 
sînt aceleași ca și 
Anglia. Whisky ț 
doar un șiling sau doi 
mai mult. în rest în 
ultimele 12 luni, este 
foarte puțin probabil 
că prețurile au crescut 
mai mult dccît în țara 
vecină, Africa de sud“. 
Ziarul arată că „impor
tul nu reprezintă pen
tru Rhodesia proble
me“, deoarece Africa 
de sud, Portugalia, Lc- 
sotho, Malawi și alte 
țări, fie că refuză să 
adopte sancțiuni împo
triva Rhodesiei, fie că 
nu pot face acest lu
cru. Din această cauză 
„mărfurile se importă 
fără nici un fel de di
ficultate“. Anumite 
greutăți există la ex
port, întrucît rhodesie- 
nii nu pot vinde canti
tăți suficiente pentru ca 
din valuta obținută 
să-și poată plăti im
portul necesar. Dacă 
aurul, cuprul, cromul, 
azbestul, foarte cerute 
pe piața mondială sînt 
vîndute cu ușurință, 
zahărul și tutunul, pro
dusele de export „tra
diționale“ ale țării, în- 
tîmpină dificultăți.

Se parc însă (sau 
ccl puțin așa rezultă 
din relatările presei 
engleze) că în ciuda a- 
cestor greutăți „oame
nii de afaceri din Salis-

bury sînt mult 
optimiști acum de cit 

urmă“, 
sancți- 

rezulta- 
GUAR- 
aceasta

cu un an în 
Remarcînd că 
unile n-au dat 
tele scontate, 
DIAN explică 
prin sprijinul din par
tea țărilor mai sus ci
tate care, împreună cu 
cercurile de afaceri din 
Salisbury „au învățat 
să ocolească embar
goul". Potrivit ziarului, 
chiar și unele companii 
britanice, cum ar fi 
„Shell" și „British Pc- 
troleum" nu au respec
tat sancțiunile instituite 
de Londra. în timp ce 
Marca Britanie a luat 
măsuri în vederea blo
cării transportului de 
petrol către Rhodesia 
prin portul Beira (Mo- 
zambic), companiile a- 
mintite au continuat să 
livreze petrol lui Smith 
printr-un alt port mo- 
zambican, Lourențo 
Marqucs, legat prin 
cale ferată de Salisbury.

„Ce va aduce viito
rul ?“ se întreba, în 
chip de concluzie 
DAILY TELEGRAPH. 
Și lot el răspundea : 
„Totul demonstrează 
că sancțiunile vor su
feri un eșec“, întrucît 
nu există nici cea mai 
mică speranță că Rho
desia va putea fi silită 
să accepte condițiile 
premierului Wilson.

Iată însă că, potrixnt 
anumitor surse Smith 
însuși cero să se reia 
discuțiile pe baza do-

cumentelor de pe „Ti- 
ger“, care conțineau de 
lapt condițiile lui Wil- 
son. Să se fi schimbat 
situația în numai cîteva 
zile ? Să fi fost cumva 
subapreciate dificultă
țile economico cauzate 
de embargo ? Consi
deră oare Smitli că a 
cîștigat destul timp și 
că în prezent i-ar fi 
mai favorabilă con
fruntarea decît liniș
tea ? Oricum, premie
rul de la Salisbury pare 
decis să reintre în aten
ția cercurilor politice.

Ce a răspuns Lon
dra ? Fără să facă 
nici o aluzie la propu
nerile lui Smith, pre
mierul Wilson a de
clarat marți în Came
ra Comunelor că An
glia este gata să exa
mineze posibilitatea re
luării tratativelor cu 
guvernul de la Salis
bury'. în acest scop lor
dul Alport se va de
plasa în capitala rho- 
desiană pentru a stu
dia „în chip neoficial“ 
ce șanse ar avea noi 
discuții. Și numai în 
cazul cînd perspective
le s-ar arăta favorabi
le, guvernul englez va 
consimți să reia dialo
gul cu Smith. în 
cercurile politice se 
consideră că simpla tri
mitere a unui emisar 
britanic în Rhodesia 
constituie o premiză 
pentru reluarea dialo-

O AGENȚIA France Presse 
anunță că, potrivit hotărîrii gu
vernului sudanez, toate opera
țiunile comerciale de import 
și export ale Sudanului cu Sta
tele Unite și Marea Britanie ră- 
mîn interzise pe viitor.

® HOTĂRÎREA guvernului 
libian de a întrerupe furnizarea 
petrolului către țările care au 
sprijinit Izraelul continuă să 
rămînă în vigoare. După cum 
transmite agenția libiană de 
presă, 71 de petroliere care se 
îndreptau spre portul El Brika 
au fost nevoite luni să se înapo
ieze fără nici o încărcătură.

SUEDIA.
Stockholm

mare în comparație cu planul cin
cinal precedent.

In
Seimul 
de legi 
cum și 
miei.

/' &

U.N.E.S.C.O. a editat o 
broșură intitulată „Pro
fesori pentru Africa", cu 
scopul de a ajuta statele 
africane să recruteze pro
fesori din străinătate 
pentru școlile secundare 
și superioare. In această 
broșură se arată că exis
tă 139 de organizații in 
71 de țări — comisii națio
nale pentru U.N.E.S.C.O., 
ministere, instituții de 
învățămint superior etc. 
----- care se ocupă cu re
crutarea personalului de 
învățămînt sau cu furni
zarea datelor care să în
lesnească această recru
tare.

i '

la vot, au preferat să introducă în umo buletine albe. Numărul 
exact al acestor buletine nu-l vom cunoaște niciodată. Observa
torii politici din Seul semnalau, însă, „proporția impresionantă“ a 
celor caro au ales acest gen de exprimare a opiniilor lor.

Publicarea rezultatelor electoralo n-a adus lui Pak Cijan Hi li
niștea sperată. Termometrele politice indică febră. Seulul trăiește 
zile furtunoase. Opoziția a calificat alegerile ca fiind „cele mai 
trucate din istoria țării“ (și dacă este vorba de trucaje electorale 
în țara lui Li Sin Man există destule aduceri aminte). Liniștita 
opoziție legală se agită, contestă votul și denunță guvernul. Dar 
nu-i vorba doar de furia unor politicieni trași pe sfoară. Starea 
do spirit a populației indică o nouă sporire a nemulțumirilor. Stra
da a devenit scena protestului popular. Numeroși locuitori — 
printre ci găsindu-se tineri, îndeosebi studenți — manifestează îm
potriva falsificării alegerilor. Bastoanele de cauciuc și gazele 1 
crimogene s-au dovedit ineficace. Coloanele care se revarsă p 
străzile Sculului nu sînt intimidate de desfășurarea forțelor poli
țienești. Demonstranții cer noi alegeri în condiții de reală demo
crație. Răspunsul lui Pak Cijan Hi : arestări. 97 de opoziționiști 
(cifra reală este mult mai mare) au luat drumul temniței, ceea ce 
— potrivit agenției REUTER — „a ridicat cu încă un grad tem
peratura politică din capitala sud-coreeană“. Un corespondent a- 
merican (de la ASSOCIATED PRESS) făcea o paralelă cu atmo
sfera înfierbîntată din 1960 cînd Li Sin Man a fost răsturnat. 
Pak Cijan Hi umple închisorile cu arestați și spitalele cu răniți. 
Dar trecutul demonstrează că aceasta nu este cea mai înțeleaptă 
soluție.

Din cei 175 deputați ai parlamentului-marionetă de la Seul, 
130 sînt devotați ai lui Pak Cijan Hi. Mașina electorală a (fnc- 
ționat (în 1963 și-a asigurat „legal“ o majoritate impresionanta cu 
numai... 35 la sută din voturi și acelea obținute prin fraudă). De 
astă dată a fost mai grijuliu, mărindu-și „majoritatea“. 130 de de
putați pot să-i voteze legile, pot să-1 aclame și să-I lingușească, 
însă cei 130 nu reprezintă poporul de multe milioane al Coreei 
de sud. Acest popor își exprimă voința sa în stradă. O dovedesc 
demonstrațiile de la Seul. Mulțimile care manifestează oglindesc 
adevărata opțiune a unui popor sătul de înșelăciuni electorale, ostil 
unei politici care ține seamă numai de interesele ocrotitorilor a- 
mericani ai lui Pak Cijan Hi.

EUGENIU OBREA
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Ziarul dominican „Lîs- 
tin Diario“ relatează că 
aproximativ 60 de cetă
țeni haitieni s-au refugiat 
la diferite ambasade din 
Porl-au-Prince.

Majoritatea acestor haitieni au 
găsit refugiu la ambasadele 
Braziliei și Republicii Panama. 
Printre ei figurează ofițeri su
periori, funcționari și civili, acu
zați de a fi conspirat în vederea 
răsturnării actualului regim din 
Haiti.

Pe de altă parte, după cum a- 
rată ziarul, dictatorul haitian 
Francois Duvalier a condus per
sonal executarea celor 19 ofițeri 
care au fost împușcați în urmă 
cu cîteva zile într-o fortăreață 
din Port-au-Prince. Printre cei 
executați se află mai mulți ofi
țeri tineri, diplomați ai școlilor 
militare din Franța și Chile. Po
trivit ziarului, ginerele lui Du-

Adunarea Națională Fran
ceză a votat marți seara pro
iectul de lege guvernamental 
privind schimbarea denumirii 
teritoriului Somaliei France
ze în „Coasta Franceză a 
populației Afar și Issa“. După 
cum se știe, ca urmare a re
ferendumului de Ia 19 martie 
a.c. acest teritoriu a primit 
un statut politic mai larg. 
Noul statut prevede că Con
siliul guvernamental, care 
este răspunzător în fața Ca
merei Deputaților, nu va mai 
fi prezidat de un guvernator, 
ci de un președinte al Consi
liului de guvernămînt. In a- 
celași timp guvernatorul va 
fi înlocuit printr-un înalt co
misar în sarcina căruia vor 
cădea problemele externe, a- 
părării, justiției, monetare, ra
diodifuziunii și televiziunii.


