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Fie că pătrunzi în ea urcind de la Brașov, fie coborînd — 
ca în fotografia noastră — dinspre Cristianul Mare, Poiana 

Brașovului ți se înfățișează deopotrivă de îneîntătoare
Foto: SORIN DAN

FESTIVAL FĂRĂ...
J POARTĂ,

• întreprinderile Mi
nisterului Economiei Fo
restiere au îndeplinit cu 
trei zile înainte de termen 
planul producției globale, 
marfă și producției marfă 
vîndută și încasată pe pri
mul semestru nl anului. La 
lucrările de împăduriri, 
sarcina planificată a fost 
depășită cu 4 100 hectare, 
rcalizîndu-se 87,0 la 
din planul anual. Pe 
sferturi din suprafețe

suin 
trei

___ s-nu 
plantat specii de rășinoasc 
cu valoare economică ri
dicată.

Producția marfă obți
nută în primele șase luni 
ale anului depășește cu 
aproape 400 milioane lei 
valoarea celei realizate în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Creșteri mai însem
nate dc producție s-au în
registrat In cherestea do 
foioase (circa 3 000 mc) 
la placaj, plăci fihrolein- 
noasc. la furnir (1 500 000 
mp) si la mobilă.

• Direcția regională dc 
statistică «lin Tg. Mureș 
anunța că industria re
giunii Mureș-Autonomă 
Maghiară a îndeplinit cu 
6 zile înainte de termen 
planul producției globale 
și marfă pe primul semes
tru din acest an. în aceas
tă perioadă s-a realizat o 
producție cu 25 la 
mai marc decît în lunile 
corespunzătoare ale anu
lui trecut. Se evaluează 
că în zilele următoare, 
volumul producției reali
zat peste sarcinile de plan 
se va ridica la 100 mili
oane lei. Un calcul arată 
că circa 80 la sută 
sporul producției 
montare s-a obținut 
baza creșterii productivi
tății muncii.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
ANUL XXIII

SERIA II,
NR. 5631

(Agerpres)

Ing. GH. FECIORÜ

(Continuare în pag. a 11-a)
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A. VASILESCU

10000 DE

FLORICA POPA

(Continuare in pag. a IlI-a)
Clădirea care va adăposti edificiul cu mozaic din Constanța

DE FLORI.

Noutăți la Fabrica de antibiotice

Ieri a început 
repartizarea 
absolvenților 

invățămintului 
superior

MĂSURAȚI ÎN TONE TIMPUL

CAMP ANTEI AGRICOLE !
în raionul Făurei, startul la 

recoltarea culturilor păioasc a 
fost dat. La Balta Albă. Grădiș
tea. Racovița, Ciocile și în alte 
zcce-douăsprezece cooperative 
agricole au fost asaltate lanuri
le de orz. Hambarele, din timp 
pregătite, au început să pri
mească rodul bogat ce se anun
ță. Simbătă. duminică și luni au 
fost zile pline de lucru la sece
ri?. 122 de combine și peste zece 
mii brațe de muncă sînt con
centrate în solele unde orzul 
și-a aplecat spicul sub povara 
boabelor grele. Graficele — 
scrise cu litere de-o șchioapă 
și care reflectă relația intre 
timp și ritmul dc lucru Ia sece
riș — arată că luni. 26 iunie, re
coltatul orzului va fi încheiat. 
(O informație primită telefonic 
ne anunță că patruzeci de coo
perative agricole din raion și-au 
respectat angajamentul inițial). 
Și in aceeași zi. combinele vor 
trage primele brazde în lanurile 
de grîu ajunse Ia maturitate pe 
aproape 10 13 sută din cele 
46 000 hectare cultivate în raion.

Activitatea din zilele acestea 
a mecanizatorilor, țăranilor co
operatori și specialiștilor de pe 
ogoarele raionului Făurei am 
asemuit-o cu cea existentă in 
culisele teatrelor înaintea pre
mierelor. întocmai ca regizorul 
tractoriștii, mecanicii din ate
lierele S.M.T., G.A.S. sau al co
operativelor agricole, toți cei dc 
pe ogoarele raionului Făurei. 
pînă 13 ultimul om. constată că. 
totuși, mai au ceva de făcut 
pentru ca lucrarea pe care au 
înccput-o și au intensificat-o 
de marți 27 iunie, să se desfă
șoare cu succes.

Se prășesc pentru a treia oa
ră ultimele suprafețe cultivate 
cu porumb ; în ateliere, mecani
cii realizează ultimele colectoa
re de paie, se dezinfectează ul
timele spații de depozitare, se 
verifică ultimii saci, se reparti
zează oamenii pe lucrări pe tot 
timpul campaniei. Mecanicii de 
atelier din cele cinci stațiuni 
dc mașini și tractoare ale raio-

nului s-au deplasat la brigăzile 
de tractoare. ..Au fost anulate 
toate ..certificatele de garanție", 
ne spune tovarășul ing. MI
RAI TITORENCO — preșe
dintele consiliului agricol raio
nal. Numai cele ce vor fi sem
nate de inginerii agronomi din

cooperativele agricole, în 
controlului pe ștandele de pro
be, vor fi valabile. Condiția ? 
Nici un bob de grîu pierdut.

Rămas bun, „Alma Mater . Iți promitem că te vei minări și cu noi Foto: C. CONSTANTIN

r

Noua mașină de imprimat — 
montată in sectorul finisaj al 
întreprinderii textile „Dacia“ 
din București — produce din 

plin.

Fotoi AGERPRES

Iași (de la corespondentul nostru)
In urma unui studiu amănun

țit care a avut drept scop o cit 
mai bună organizare a procesu
lui de producție, Fabricii de an
tibiotice din Iași i se deschid noi 
și însemnate perspective. Intre 
măsurile care au început să se 
concretizeze sau vor concretiza 
aceste perspective se numără ac
țiuni de comasarea laboratoarelor 
cu profil identic, centralizarea a- 
telierelor mecanice, verificarea 
gradului de ocupare a personalu
lui tehnico - administrativ prin

fotografieri ale zilei de lucru și 
controlori inopinante, experimen
tarea graficului de lucru cu tre
cerea dintr-un schimb in altul, 
analiza capacităților de producție 
existente la unele produse, elimi
narea locurilor înguste din pro
ducție prin investiții minime, 
realizarea de noi instalații și îm
bunătățirea modului de asimi
lare a unor produse și metodo
logii noi. Traducerea în fapt a a- 
cestor măsuri, înseamnă, realiza
rea unor economii în valoare de 
circa 15 milioane lei.

Metaforele sînt aici inutile 
Entuziasmul, sentimentul dato 
riei, uneori tristețea se desprin« 
firesc . de pe. chipuri fără s 
aibă nevoie de ..ajustări“...

Entuziasmul. Ultimul act a 
studenției — •examenul de sta 
— s-a încheiat. O generație d 
intelectuali, aproape 20 000 d 
tineri, acum cercetători științi 
fici, ingineri, profesori, econo 
miști, arhitecți. pornește în via 
ță cu sentimentul că aptitudini 
le, talentul se pot realiza ori 
unde. Că priceperea profesiona 
lă, inteligența se verifică î 
muncă.

Sentimentul datoriei. Ieri di 
mineață absolvenții din Droma 
ția 1967 s-au prezentat în faț 
comisiilor de repartizare. L 
București, de pildă, cei 64. d 
geologi (dintre care 51 cu njed 
peste 8). au posibilitatea să op 
teze pentru Comitetul geologii 
Facultatea de geologie — gec 

grafie, Combinatul carbonifer Valea Jiului, Ir 
treprinderea minieră Motru etc. La Cluj, 40 1 
sută dintre cei 263 de absolvenți ai facultățile 
de fizică sînt repartizați în unități de cercetar 
științifică sau în învățămîntul superior. Mul 
dintre absolvenții facultăților de matematică, fi 
zică și chimie optează pentru cariera didactică 
„Mă consider profesor de matematică —, ne
declarat Emil Pop. Doresc să ajung în sati 
meu sau undeva aproape”. Cu asemenea gîndui 
s-au prezentat în fața comisiilor de repartizar 
sute de tineri, profesori de biologie, limba și lite 
ratura română sau limbi străine, istorie. Pentr 
ei prezentarea la locurile unde.au fost reparti 
zați constituie o înaltă datorie patriotică.

Tristețea ? Da, am simțit-o uneori prezente 
In fața comisiilor de repartizare, absolvenții s 
prezintă cu bagajul adunat în cei cinci ani d 
studenție, la cursuri, seminarii, lucrări de la 
borator, în bibliotecă. Iar cei care au aduna 
prea puțin...

în această lună Capitala 
îți apare ca un oraș plin 
de tinerețe, înflorind în 
culorile naturale ale tranda
firilor și cele prelucrate 
de maiștrii mistriei și pen
sulei. Verdeața stăpînește 
totul și în acest decor 
simți o respirație mai lar
gă : bulevardele au deve
nit mai încăpătoare iar flo
rile din balcoane trimit 
salutul de voie bună ; lînă- 
rul bucureștean pășește 
viguros cu pas sportiv — 
îl cheamă cu grabă uzina, 
facultatea, biroul. Și la un 
tablou luminos se pot adă
uga încă multe, foarte

In autobuze și tramvaie 
dimineața este înghesuială 
mare și cuvîntul „mare“ 
este uzat în acest caz. Oa
menii sînt dornici să-și 
respecte programul de lu
cru și se încadrează în 
normele pe care și le im
pun, dar prea adesea sînt 
puși în fața unor situații 
jalnice. Călcat pe picioare, 
înghiontit, cu nasturii 
rup ți, răsucit și împins, 
călătorul este la pragul de 
sus al iritării. Și cel care 
de obicei va da glas ace
stei stări, este tânărul, a- 
dică tocmai cel care ar 
trebui să dea mai multă

SPORT
riu înseamnă

Ancheta ». * : ■ SCÎNTEII TINERETULUI .

p erformeri și

multe elemente, dar aici e 
vorba de lucruri care peti- 
cesc înfățișarea fizico-mo- 
rală a orașului și a repre
zentantului său întocmai 
cum pe un costum de o 
croială elegantă apar pete, 
scame, un buzunar sau 
o manșetă ruptă. Să ple
căm de la câteva fapte a- 
parent mărunte dar care 
în nici un caz nu pot fi 
trecute cu vederea.

dovadă de politețe și calm. 
Lipsa acestor două atri
bute nu pot fi scuzate, in 
nici un fel de greutățile 
pe care încă le provoacă 
I.T.B.-ul. Este vorba aici 
de însușirea de către unii 
tineri a unui spirit de ne-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in 
pag. a 11-a)
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La Iași, într-o recentă întîlnire cu tinerii de la Atelierele de re
parat material rulant, amintirile despre „Cupa tineretului", organi
zată cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării U.T.C.. sînt încă 
vii, proaspete. Se mai comentează încă aici calitatea meciurilor 
de fotbal dintre secții, se mai fac aprecieri la adresa celor 80 
de luptători, ierarhizarea jucătorilor din cele 10 echipe de volei 
mai suferă modificări și acum, după aproape două luni. De ce ? 
Pentru că cele 4—5 săptămîni de activitate febrilă în cadrul ..Cu
pei tineretului“ au răspuns unei pasiuni reale a tinerilor. Și nu 
numai a celor de aici. Din tot lașul. Zece mii — cifra participan- 
ților la faza orășenească este concludentă nu numai pentru că re
prezintă aproape o pătrime din numărul tineretului ieșean, ci și 
pentru că, raportată la preocupări demonstrează necesitatea orga
nizării unor asemenea manifestări de masă. O anchetă între tinerii 
Atelierelor R.M.R. — a conturat de la început obligativitatea de 
a se face cu continuitate, organizat, sport de masă. Transcriem 
cîteva dintre păreri :

V. BURLACU : Am jucat fot
bal și handbal ; nu mai practic 
nici unul din aceste sporturi 
pentru că n-am unde și atenția 
clubului sportiv ..Nicolina“ e în
dreptată aproape exclusiv spre 
școala profesională pentru că o 
mai ușor să facă mobilizarea.

C. IRIMESCU : Mă pasionea
ză tirul. De anul trecut, 
terminarea stagiului militar 
mai avut unde...

I. ZBANT : Sportul preferat ? 
înotul. Am căutat în tot lașul 
un bazin... n-am găsit, am rămas 
numai cu dorința.

AL. PĂDURARU : Aș vrea să 
fac gimnastică. E o disciplină 
care ajută mai mult ca oricare 
alta la fortificarea organismului; 
sînt cazangiu, am practicat-o. 
spun din experiență. La fostul 
club CSMS era o secție de gim
nastică și mergeam. Acum e nu
mai club de fotbal...

AL. FOTIGĂ : In organizația 
din schimbul nostru de la tur
nătorie sîntem 16 uteciști. Toți 
pasionați de fotbal. Jucători, nu 
spectatori ; la ..Cupa tinerelului“ 
ne-am confruntat în meciuri a- 
micale cu mai multe secții. Dar 
de atunci...

Oprim aici transcrierea. La A- 
telierele R.M.R. sînt aproape 
800 de tineri. Timp de o lună de 
zile în cadrul „Cupei tineretu
lui“ au fost antrenați la diverse 
discipline sportive peste 400 de 
tineri. Conlucrînd la o acțiune de 
amploare, comitetul U.T.C. și

clubul sportiv „Nicolina au în- ; 
scris rezultate frumoase. De a- 
tunci au trecut însă aproape - 
două luni. Nu se poate spune că 
nu s-a mai făcut sport. în fieca
re secție am întîlnit afișe care 
anunțau o gală de box (clubul 
este profilat pe atletică grea) sau 
o întîlnire amicală la lupte. O 
discuție cu președintele clubului 
— tov. V. Paraschiv — și Iocții- - 
torul secretarului U.T.C. — ing. 
V. Cioancă — a scos la iveala 
viciile de fond ale vieții sportu
lui de mașă din întreprindere. 
Menirea clubului este să se o- 
cupe de sportul de performanță . 
(are peste 180 de sportivi legiti
mați) ; întrucît întreprinderea 
este în curs de sistematizare — 
bază sportivă proprie nu mai 
arc. în curînd vor primi o sala ' 
de antrenamente. Preocupările 
clubului sînt concentrate aproape 
zilnic spre găsirea orelor libere 
pe alte terenuri, în alte săli pen-

asigura sportivilor de 
performanță condiții de antrena
ment, de concurs. Clubul dispu
ne și de materialele sportive ne
cesare și de cadre tehnice: apro
ximativ vreo 35 de instructori 
voluntari; în uzină muncesc 
campioni republicani la box, la 
tir, maeștri ai sportului la plano- 

a
ca

rism. Structura actuală însă 
clubului nu dă posibilitatea _
acesta să-și lărgească sfera de 
activitate în masă, să organizeze 
cu continuitate viața sportivă a 
tuturor tinerilor. Pe drept cuvînt 
sublinia în discuție ing. V. 
Cioancă — „rezultă necesitatea 
ca-de sportul de masă să se ocu
pe nemijlocit organizația U.T.C. 
Cine altcineva în uzină cunoaște 
mai bine pasiunile, preocupările 
tinerilor, timpul de care dispune 
și cum vor să și-l organizeze de-

unde.au


LSI ARTICOLE» REPORTAJE
Fcriivolul dr la Fierbinți, ca'« 

o avut loc dumintoA, o avut o 
certă valoare de experiment atîf 
in intenție rit p in realizare. 
Succesul de care s-a bururat, 
participarea numeroasă și atmos
fera cuceritoare o entuziasmului 
care a străbătut fiecare număr al 
programului, afirmă ideeo că ac
țiunile pentru tineret. organizate 
de tineret. cîștigă terenul pe 
care îl pierduseră fiind organ1- 
zate cu o imhătnniti prudență 
numai la zile mari. Tineri și 
ti’^fnj’n au trăit, pîno noaptea 
tirziu. bucuria unui răgaz colecție, 
caracterizai prin simplitatea deloc 
simplistă a realizării, prin diversi
tatea manifestărilor.

I n film succint al acestei zile 
plăcute ar rememora ți sublinia 
cîteva aspecte interesante prin 
inedit.

De dimineață, după ce au stră
bătut casele cu tradiționala 
plosca. invifind la „nunta din 
codru". colăcerii s-au îndreptat 
spre pădure, anunțind asistenței 
sosirea reprezentanților artei din 
Fierbinți. Afrrii Prtchii. Dridu 
Maia. Cătdulați. Dascălu-Creața 
Tovarășul Fierea Săvoiu. secre
tar al comitetului raional al 
l .T.C.. declară deschis Festiva
lul Sr aude din nou tropot dr 
cal. Doi cai albi se opresc in fața 
scenei. Dinică 1. Qlieorbhe aduce 
salutul tinrrilor din Moldoveni 
..Vă așteptăm la noi. Io festiva
lul pe care îl vom organiza în 
?urînd "

Notăm această invitație care 
munță continuitatea festivaluri
lor sătești.

Nu vom insista asupra calității 
wogramelor artistice și sportive. 
Frumusețea folclorului local, cu- 
loscut departe, pe scenele țării 
ii nu pe puține scene ale lumii, 
M"in Tija Ștefan, nu are nevoie 
ic noi recomandări. Cântecele a- 
'estui pămînt capătă tonuri noi 
n interpretările tinerilor Rada 
9uharu și Rada Mihalache (Fier- 
Jinți) Elena Dumitrache (Merii 
?etchii). Grația dansatoarelor a

FESTIVAL
FÄRÄ...

CIRCULARA
’efăcut farmecul unei șezători 
in fața deosebitei atenții a bă- 
trînilor. In alt loc, alte aplauze 
urmăreau frumusețea unui jn. 
•le handbal întins de-a lungii1 
umbrei unui stejar secular.

Apreciem inițiativa care a asi
gurat amploarea acestei acțiuni 
tinerești, care a urmărit să 
spargă granițele unui program 
încorsetat în rigorile spectacolu
lui — oferind acțiuni simultane. 
in stare să răspundă preferințcloi 
cu înțelegere.

Festivitatea de deschidere, ce
remonialul folcloric trăit cu ade
ziune de toate vârstele, punerea 
in valoare cu inteligență a tezau
rului istoric local au fost mo
mentele cele mai interesante. 
Intuind acest lucru, finalul festi

valului a oferit un frumos succes 
maturității creatoare. Odată cu lă 
•arca nopții, cintecul și dansul 
continuă. Din inima codrului răs- 
bat chiote voinicești. Un moment 
de liniște. Din cele patru zări, 
tot atîția călăreți cu făclii aprin
se aprind focul de tabără și un 
dans al oamenilor călări invită la 
horă. O horă de lumini, de flă
cări și de borangic vestimentar 
Din horă se desprinde un grup 
de pionieri și, împreună cu pro
fesorul lor Stoian Dumitru, se 
apropie de foc. Se deapănă le
genda haiducului Stoica, legendă 
născută în tinerețea acestor co
dri. Un montai literar-folcloric 
începe, jocul de-a haiducii se 
termină in jurul aceluiași foc, cu 
gestul mărinimos al dreptății. Is-

toria acestui pămînt cunoaște lu
mina nouă a culturii. „Nunta în 
codru” $e termină cu dramatiza- 
'ea simbolică a „Luceafărului"

*
Festivalul tineretului din 

Fierbinți, prima manifestare cul- 
tural-sportivă de acest gen in 
raion, a fost organizată do comi
tetul comunal U.T.C. din locali
tate, în colaborare cu U.C.F.S.-ul, 
comitetele U.T.C. din localită
țile apropiate și, într-o oarecare 
măsură, cu căminul cultural. A- 
ceastă manifestare-experiment 
a avut t/n caracter cu adevărat 
de masă. Observațiilor făcute „pe 
text" le-am adăugat alle cîteva 
— oferite de subtextul evenimen
tului pe care-l analizăm. Meri
tele acestei acțiuni sînt umbrite,

din păcate, de lipsa... de merite 
a organelor de cultură și ariă 
Fără să comentăm, dar cerine/ 
explicațiile necesare, consemnăm 
absența reprezentanților co mirt 
tulul raional de cultură și artă 
de la primul festival al tineretu- 
lui din pădurea Fierbinților 
Consemnăm însă prezența Im 
(în frunte cu Aurel Avrigeanu, 
secretarul comitetului raional de 
cultură și artă) la... grădina re
staurant a orașului. Desigur, dru
mul de la „grădină" la „pă
dure" este greu, dacă nu reușește 
să treacă prih cîmpul experienței 
muncii pasionate. Se spune că 
indiferența comitetului raional 
de cultură și artă se explică prin 
absența unei... circulare care .să 
„legifereze" manifestarea. Stilul 
de muncă al comitetului raional 
de cultură și artă este desigur răs
punzător și pentru absența coru
lui din Fierbinți, corul a cărui 
„masivitate" este comentată în
tr-o anchetă recentă a „Scìnteli", 
pentru refuzul unor invitafiif lip
sea și acolo... circulara), pentru 
absența directorului căminului 
cultural, Stan Alexandru.

Se pare că în munca cultu
rală există o stare de lucruri în 
care pasul pe loc poate să fie 
pus pe seama a prea multor 
compartimentări. Cultura de 
masă a ajuns, fără randament, o 
instituție, in loc să fie un atribut 
al muncii celor interesați în mod 
direct.

AL. DUMITRACHE

Tabloul de comandă a Instalației de cracare-conversie a gazului metan de la Combinatul de în- 
grășăminte azotoase Tg .Mureș

Foto: AGERPRES

Bază nautică 
la Tg. Mureș

La Tg. Mureș, s-a deschis o 
mză nautică pe malul sting al 
Mureșului. Timp de doi ani s-au 
ăcut aici ample amenajări și ex- 
inderi ale bazinului șl s-au con- 
olidat malurile rîului. A fost a- 
nenaiat un vapor-restaurant și o 
crasă, se va deschide și o cofe- 
ărie. De asemenea, peste 40 de 
labane de pe raza bazei nautice, 
rparținînd unor instituții și în- 
•reprinderi, au fost renovate. In 
inii următori, baza urmează a se 
lezvolta fădnd din această par- 
e a orașului un loc de popas 
leosebit de plăcut.

(Agerpres)

START BUN
LA SECERIS->

Amnezie 

ciudată

Din anul 1964, to
varășa Antoaneta 
Pigui din Tg. Jiu îl 
căuta pe Dumitru 
Anghelache (fostul ei 
soț) care a „uitat“ că 
are un copil căruia, 
conform hotărârii tri
bunalului, trebuie 
să-i plătească pensie 
alimentară. Nu a ui
tat însă să umble din 
întreprindere în în
treprindere pentru a 
i se pierde urma. To
varășii de la direcția 
generală a miliției, 
cărora le-am cerut a- 
iutorul ne informează 
că : „...numitul An
ghelache Dumitru, 
fiul lui Ion și Nița, 
născut la 16.08.1931 
în comuna Olteni, se 
află acum în comuna 
Baia de Aramă, raio
nul Tr. Severin."

Sperăm că, cel pu
țin acum, organele 
în drept îl vor ajuta 
să-și recapete „me
moria“.

Deci 
se poate I

In scrisoarea sa, 
tînăra Reti Norma ne 
povestea că în anul 
1961 a fost primită 
ca ucenică la Coo
perativa „Tehnica 
nouă“ spre a se ca
lifica în meseria de 
reparat ochelari. A

unii regionale a coo
perativelor meșteșu
gărești din Brașov să 
rezolve acest caz.

Nu după mult 
timp primim răspuns 
că s-au găsit posibi
lități pentru a-i eli
bera tinerei adeverin
ța de muncitoare ca
lificată. Dacă totul 
a durat 20 de zile de 
ce a fost nevoie ca

ria ; semnează dimi
neața condica și dis
pare. Cine-1 caută, 
nu-1 găsește.

Sfatul popular al 
orașului Sinaia ne 
confirmă că : „..cele 
sesizate de elev co
respund realității. 
Felcerul Dordea nu 
respecta programul, 
nu se ocupa de' în
grijirea elevilof". Iată

dat examen, a reușit, 
dar ce folos. Executa 
lucrări de muncitor 
calificat și primea 
salariu de muncitor 
necalificat

A făcut numeroase 
sesizări la organele 
superioare dar făiă 
nici un rezultat A- 
ceastă neregulă a du
rat aproape 5 ani.

Am solicitat Uni-

Reti Norma să aștep
te 5 ani ?

Numai atît I
Elevul Cemescu 

Doru ne sesiza fap
tul că Ion Dordea, 
felcer medical la 
punctul sanitar al 
Scolii profesionale de 
pe lingă Uzina me
canică fină din Si
naia, nu-și face dato-

și răspunsul Sfatului 
popular al raionului 
Cîmpina ; „...ctim to
varășul Ion Dordea 
nu este la prima a- 
batere s-au luat mă
surile legale de a fi 
sancționat cu mus
trare“.

Să recapitulăm : 
nu-și făcea datoria, 
nu respecta progra
mul, nu îngrijea e-

levii, nu e la prima 
abatere...

Pentru a primi o 
sancțiune mai aspră 
ce trebuie să facă, 
sau mai bine zis ce 
trebuia să nu facă 
felcerul respectiv ?

Așteptăm răspun
sul, urgent

Tăcerea
Tovarășe Gheorghe 

Bădeliță, ne pare 
rău dar nu vă putem 
răspunde la sesizarea 
dv. în legătură cu 
slaba activitate a or
ganizației U.T.C. Mo
tivul ? Nici acum, 
după aproape 3 luni, 
Comitetul orășenesc 
Reșița al U.T.C., nu 
ne-a trimis nici un 
răspuns.

V-am scris aceste 
rînduri în speranța 
că le vor citi și tova
rășii de la Comitetul 
regional Banat al 
U.T.C., și nu numai 
că le vor citi, dar 
vor lua și măsurile ce 
se impun, întrucît nu 
e prima oară cînd aș
teptăm (și noi și co
respondenții) luni de 
zile pînă primim 
răspunsurile la sesi
zări de la acest co
mitet raional.

(Urmare din pag. I)

>i. ca o condiție permanentă, 
•amine ca in fiecare dimineață, 
nainte de intrarea in lan, bri- 
radierii din cooperativele agri
cole și mecanizatorii să repete 
jroba ce se face acum. Pînă 
limbată seara numai 250 de 
combine — ceva mai mult de 
umătate din cele existente — 
iu primit astfel de certificate. 
La restul se lucrează încă. Și se 
ucrează cu toată seriozitatea. 
Ie dimineață și pînă... dimineața 
- in trei schimburi. Calculele 
acute ne-au arătat că această 
txîgență contribuie la salvarea 
i cel puțin 70 kg de boabe la 
nia de kilograme grîu trecută 
jrin aparatul de treier al 
•.ombinei. Calculul ar putea fi 
ius mai departe, știind că la 
iecare dintre cele 46 000 hecta- 
•e cultivate cu grîu. producția 
ivaluată depășește, în medie, 
ilafonul de 3 000 kg.

în același timp, seara, după 
losirea in sat de la prășitul po
rumbului. cei ce vor lucra pe 
jombine — intre care aproape 
rinei sute sint tineri uteciști — 
;înt instruiți cîte o oră-două de 
rătre inginerii agronomi. Li se 
iau noțiuni de evidentă, li se 
’orbește despre combină. Pen- 
ru că. ei sînt. înainte de toate, 
tdevărații controlori de calitate. 
.Avem un grîu foarte frumos, 
■emarca VALERIU LUPU. ingi- 
ler agronom la cooperativa a- 
’ricolă din Filipești. Dacă nu 
ie îngrijim de toate acestea 
»ierdem. Un bob sau două dacă 
ăsăm să ne scape printre dege- 
e la fiecare spic, asta înseam- 
îă tocmai sporul pe care am 
iuțea să-J realizăm comparativ 
m anii trecuți.

O remarcă generală : grija 
leosebită pentru noua recoltă, 
aentru cea viitoare. Pentru că, 
»dată încheiată și praștia a 
treia la porumb, toate forțele 
necanice disponibile — circa 
>00 de tractoare — vor lucra în 
louă schimburi la arături. în 
louăzecl de zile va fi realizată 
Fi această lucrare. Pentru ușu- 
■area eliberării terenului de 
j>ale, fiecărei combine i 6-a con
fecționat. de către cooperative
le agricole, un colector.

...Prima confruntare cu lanu
rile coapte a însemnat pentru 
necanizatorii și țăranii coope
ratori din raionul Faurel obține
rea primelor rezultate bun*. 
Hotărîrea lor. minuțiozitatea cu 
pare s-au pregătit le vor per
mite, ca pe timpul acestei cam
panii, să dezvolte mult aceste 
prime succese.

IN REGIUNEA OLTENIA

15 SEPTEMBRIE SE...
APROPIE

Vajnicii constructori robotesc de zor pe plaja Mangaliei

Dezvoltarea conti
nuă a învățământului 
de toate gradele a im
pus noi construcții 
școlare și în regiunea 
Oltenia. în acest scop 
vor fi construite în a- 
nul acesta 250 săli noi 
de clasă. Pînă în pre
zent au fost date în 
folosință o școală ge
nerală în comuna 
Ceauru, raionul Gorj, 
o alta în comuna Go
goșii, raionul Craiova, 
și 19 săli de clasă 
la diferite școli din 
regiune.

De asemenea, sînt 
in curs de finisare 139 
săli de clasă printre 
care: liceul de muzi
că din Craiova, o

școală generală de 6 
ani din cartierul Cra- 
iovița și alia în comu
na Osica de Sus.

Merită relevat țap-

DAR NU Șl LA

FILIAȘI

tul că în raionul Băi- 
lești, din cele 25 săli 
de clasă propuse a se 
construi în acest an 
10 sînt deja gata, 3 în 
stadiul de finisare, iar 
12 la acoperiș. De a- 
semenea, în raionul 
Oltețu 20 de săli de

clasă din cele 26 sînt 
în faza de finisare. O 
contribuție de seamă 
la realizarea acestor o- 
biective au adus și ce- 
'ățenii prin numeroa
sele acțiuni de mun- 
:ă voluntar-patriotică.

Nu peste tot însă 
lucrurile stau la fel. 
In raionul Filiași, de 
pildă, numai 21 la su
tă din numărul clase
lor propuse sa fie da
te în folosință sînt în 
stadiu de finisare. Ce
lorlalte nici măcar nu 
li s-a pus piatra de 
temelie.

Și totuși școlile îșl 
deschid porțile în lu
na septembrie /

ION MARIA

!
în prodigioasa activitate edi
torială din ultimul timp Editura 
tineretului și-a asumat, se pare, 
îndatorirea lăudabilă de a 
zenta cititorilor, mai tineri 
deosebi, pe unii scriitori de 
lent din trecut, ale căror opere, 
în ediții de mult epuizate, fără 

a fi intrat în patrimoniul clasic 
al literaturii noastre, sînt totuși 
remarcabile în anume sensuri. 
Acești artiști de o strălucire se
cundară au constituit atmosfera 
culturală a trecutului nostru — 
păstrători ai unor tradiții valo
roase sau partizani ai înnoirilor, 
atmosferă atît de necesară evo
luției unui popor și dezvoltării 
unor creatori de geniu. Astfel de 
autori, răspun- 
zînd ideal gu
stului mediu al 
unei epoci, — 
cele mai multe 
din scrierile lor 
perimîndu-se o- 
dată cu ea, de
vin substanța e- 
pică a istoriei 
literare, căreia îi 
oferă, între alte
le, și posibilita
tea unei caracte
rizări definitorii 
a perioadei res
pective.

Mărturie arti
stică a unor e- 
poci trecute, a- 
ceste opere con
țin însă și va
lori care-și pot 
prelungi pereni
tatea prin gene
rații, demon- 
strind continui
tatea sau transformarea 
idealuri artistice și 
De aceea ne apare cu 
mai dificilă alcătuirea 
ediții de opere — inerent — 
alese din astfel de scriitori, in- 
cluzînd criterii multiple de se
lecție — pentru a corespunde 
gusturilor artistice și idealurilor 
umane actuale, dar năzuind să 
fie totuși reprezentative pentru 
autorii respectivi.

Iar — din acest punct de ve
dere — editarea recentă a unoi 
plachete (părînd, prin forma lor 
mai degrabă ale unor debutanți) 
din scrierile lui Cincinat Pave
lescu și Al. O. Teodoreanu înve
derează selecții nu numai lipsite 
de criterii estetice adecvate tim
pului nostru, dar și, mai grav, 
nereprezentative, puțind forma, 
numai prin ele, imagini denatu
rate ale acestor autori în conștiin
ța generațiilor tinere.

Că numele lui Cincinat Pave
lescu a fost indisolubil legat în 
literatura noastTă de specia epi
gramei, pe care el a ilustrat-o ca 
nimeni altul prin verva sa seînte- 
ietoare și mai ales printr-o uimi
toare facultate de improvizație 
— faptul este prea cunoscut; 
însă a limita cunoașterea acestui 
înzestrat poet liric numai la a- 
tîtea, adăugind abia o vagă alu- 

8zie la colaborarea sa cu poetul 
A. Macedonski la scrierea piesei 
Saul — cum face prefațatorul 
recentei ediții, este astăzi cu to
tul insuficient pentru conturarea 
personalității acestui veritabil 
„trubadur modem" — cum a 
fost denumit deseori. Căci, într- 
adevăr, Cincinat Pavelescu a 
fost un poet de talent multilate
ral, cultivînd, în cei peste 40 de 
ani de activitate, poezia lirică și 
epigrama satirică, poemul epic și 
tragedia în versuri, liedul și ro
manța — unele devenite celebre 
prin muzica lui Ionel Femic și 
a altora, madrigalul și epitala- 
mul, alături de proza memoria
listică cea mai savuroasă. Iar, la 
mai mult de trei decenii de la 
moartea sa, deci cînd pentru o 
întreagă generație de cititori este 
necunoscut, Cincinat Pavelescu 
ar fi meritat, credem, o selecție 

H mai riguroasă, și mai amplă din 
| toate scrierile sale, și, în orice

pre- 
în- 
ta-

caz, mai mult decît o prefață o- 
magială, un studiu introductiv 
bogat documentat, ca o fișă de 
istoric literară, din care cititorul 
actual să-și formeze o imagine 
reală a locului pe caro il ocupă 
acest scriitor în cultura româ
nească. Dar chiar și în forma 
actuală, această reeditare în fond 
a vechiului volum de epigrame 
este nesatisfăcătoare. In afara 
numeroaselor greșeli de tipar — 
dar nu numai de tipar, ci dato
rate evident și editorului — se
lecția nu a operat îndeajuns de 
critic ; se puteau înlătura îrică 
cel puțin 10 catrene — unele a 
căror „poantă“ umoristică și-au 
pierdut azi efectul (ca cea des
pre „scriitori“ — de fapt, func
ționarii de la ministere), altele 
facînd concesii simțului moral în
doielnic (ca cele despre căpita
nul Nicu — „pește") etc, extir
pare ce ar fi putut fi compensată

SELECȚII

ZENTATIVE
unor 

sociale, 
atît 

unor

din belșug prin valorificarea fon
dului de manuscrise inedite afla
te la Biblioteca Academiei, sau 
prin cercetarea publicațiilor la 
care Cincinat a colaborat și 
unde au fost uitate unele epi
grame reușite — cum sînt cele 
închinate prozatorului poet T. 
Arghezi, jurnalistului I. L. Cara- 
giale, poetului Al. Macedonski, 
sau chiar lui însuși. în sfîrșit, su
mara prefață la care am referit 
deja, accentuînd asupra vieții de 
magistrat a lui Cincinat Pave- 
lescu, de un interes secundar în 
înțelegerea poetului, încearcă 
să-l absolve pe cel reeditat azi 
de relațiile sale în așa-zisa „lume 
mare" (afirmate ca existente, la 
p. 8) prezentîndu-ni-1 drept „un 
năpăstuit al regimului burghezo- 
moșieresc“ (p. 6), interpretare cel 
puțin eronată a scriitorului care 
s-a bucurat de toate semnele glo
riei timpului său, pînă la partici
parea la mesele Palatului și ti
tlul de laureat al premiului na
țional de poezie pe anul 1928 — 
interpretare ce se extinde, cu 
consecințe discutabile, și asupra 
îngrijirii ediției actuale, prin o- 
miterea din „dedicațiile“ epigra
melor a numelor și situațiilor 
care le-au prilejuit.

Dar dacă, în definitiv, putem 
accepta la Cincinat Pavelescu ca 
o coordonată esențială spiritul e- 
pigramatic și deci justifica într-un 
sens recenta ediție — în ceea ce 
privește volumul Hronicul Măs
căriciului Vălătuc, Editura tine
retului a înfăptuit o denaturare 
flagrantă pentru cititorii săi a 
imaginii scriitorului Al. O. Teo- 
doreanu. Intenționînd o selecție 
din întreaga operă în proză a 
autorului, editorul a reunit în 
această cărticică, într-un mod ar
bitrar, unele din cele mai diverse 
scrieri din variate volume, sub 
acest titlu mai cunoscut, care 
însă a aparținut unui valoros vo
lum unitar sub aspect tematic și 
stilistic (reținînd din el numai 
Inelul Marghiolitei). Și de n-am 
lua în seamă totuși această misti
ficare a cititorului neavizat, mi
nuscula antologie nu este nici pe 
departe reprezentativă pentru 
scriitorul de un fin talent umo
ristic care a fost Al. O. Teodo-

BOCANCI ÎN STRATUL DE FLORI...
(Urmare din pag. 1) 

păsare față de cei din jur. 
Aproape că a devenit o 
poveste cu cocoșul roșu să 
poți înfățișa ca fapt auten
tic cind un tinăr ajuta o 
femeie să se urce în tram
vaiul aglomerat sau îi o- 
feră loc. Mostrele păreriloi 
emise în asemenea situații 
sînt elocvente. „Dacă nu 
poate, să stea acasă" — a 
ripostat St D. muncitoj 
la „Autobuzul" atunci cînd 
i s-a atras atenția că a îm 
nins pe scara tramvaiului r 
remeie obligînd-o să rămîn-’ 
în stație.

Uneori incidentele pro
vocate în tramvai și auto
buze au și o nuanță tra- 
gi-oomică denunțînd nu 
numai lipsa de politețe, ci 
și de cultură, falsul spirit 
In autobuzul 31 am fost

I martorul următoarei con
versații : Taxatoarea : „eu

I am anunțat o dată că s-a 
schimbat traseul“. Un pa
sager : „s-a și scris și în „In
formația". Alt pasager : 
„dar nu toți citesc „In
formația“- Unii citesc ro
mane". Primul pasager : 
„ce romane, vrei să mă 
iei peste picior, să-ți fie 
rușine I" Și de aici a în
ceput „Jignitul" și „spiri
tualul" au terminat cearta 
ținînd fiecare în mină 
cîte o chitanță ce înscria 
amenda dată pentru tulbu
rarea ordinei publice.

...Cu ceartă, fără ceartă,
1 în sfîrșit, tînărul nostru 

coboară din tramvai. De 
cele mai multe ori e gră
bit, e foarte grăbit îneît 

. nici nu se mai uită pe 
unde calcă și trece cu pi-

I cioarele peste flori, peste

peluzele ce ornează arte
rele de circulație ale ora
șului. Oricine privește în 
dreptul stațiilor I.T.B. din 
Berceni, Balta Albă, Dru
mul Taberei etc. (și chiar 
din centrul orașului peste 
drum de Patria — de pil
dă) văd flori și arbuști 
stîlciți de pași nepăsători 
sau mîini neloiale. Este 
într-adevăr neloial să rupi, 
să distrugi florile și plan
tele cu care mîini harnice 
au pictat orașul spre bucu
ria și zîmbetul tuturor. 
Iar dacă cineva e îndem
nat să spună : „ei, ce costă 
acolo o floare, două se 
pot da și cîteva cifre care 
vor demonstra contrariul. 
Anual se cheltuiesc sute 
de mii de lei pentru re
facerea spațiilor verzi dis
truse sau a altor strică
ciuni, cauzate oazelor de

frumusețe vegetală ale Ca-, 
pitalei. Anul acesta, în. ra
ionul 30 Decembrie — un 
singur exemplu — au fost 
alocate peste trei milioane 
lei pentru amenajări" și în
frumusețări noi în zonele 
de verdeață ; se cheltu
iesc sume mari pentru ca 
frumosul să fie cotidian, 
pentru a ne simți bine a- 
tunci cînd deschidem ușa 
casei și am pășit în stradă.

Nepăsarea transformată 
între o manie a distruge
rii sau o putem numi auto
distrugerii (fiindcă a știrbi 
ceva din jurul nostru, a- 
colo unde muncim, unde 
trăim, și ne distrăm, în
seamnă a strica ceva din 
ceea ce ne reprerintă), cu
prinde o arie largă. Holu
rile cinematografelor cu 
pereți scrijeliți, fotoliile de 
spectatori cu plușul rupt,

cabinele telefonice dete
riorate, cărțile din biblio
tecă cu file lipsă, sînt doai 
cîteva exemple ce grăiesc 
despre minusurile Ia capi
tolul bun simț și grijă 
față de ceea ce aparține 
tuturor.

Uneori, tînărul care 
„sfințește" locul manife- 
stînd atitudini care vădesc 
lipsa de preocupări pozi
tive își găsește „distrac
ția" în fapte care conțin 
într-o măsură mai mică sau 
mai mare o ilegalitate, o 
sfidare a normelor de 
conduită cetățenească, a- 
jungînd chiar la huliga
nism I. L. și P. A., elevi la 
liceul „Matei Basarab" au 
acostat într-o seară o stu
dentă. La secția de mili
ție unde au fost invitați 
să-și explice gestul au 
dat din colț în colț pre-

textînd pînă la urmă în 
felul următor: „n-am 
vrut să-i facem nimic rău, 
ne-am distrat puțin...“

Acest soi de întîmplări 
sînt dese și se petrec — 
sub privirile celor mai în 
vîrstă, oamenii care pot fi 
chiar pedagogii de acasă 
sau de la școală ai unor 
asemenea tineri — pe ori
care din bulevardele ora
șului. Unii dintre acești 
„eroi" ai bulevardelor își 
fac chiar un titlu de glo
rie în a demonstra „ami- 

j cilor" actele de care sînt 
1 capabili și vor să se im- 
, pună mai a'.es prin „origi- 
j nalitate". A făcut înconju

rul orașului faptul petre
cut nu de mult la Cine
matograful „Popular". Doi 

I tineri au încercat o di
stracție nouă, alarmînd, 
în timpul spectacolului, pu

blicul din sală strigînd: 
foc I

Asemenea fapte, după 
gravitatea lor, sînt pedep
site de lege. Dar dincolo 
de sancțiunile ce se dau, 
rămîn încă nebăgați în 
seamă numeroși făptași ai 
actelor ce urîțesc înfățișa
rea morală a orașului, știr
besc prestigiul tuturor ce
lorlalți locuitori ai săi. 
Gesturile lor își au expli
cația de cele mai multe 
ori în lipsa de preocupări 
și umplere generoasă a 
timpului liber. Să-i ajutăml 
Trăgîndu-i de mînecă a- 
tunci cînd calcă peste ron
dul de flori, arătîndu-le 
direcția bibliotecii, a stadi
onului, a cinematografelor, 
a casei de cultură, a par
cul ui...

A 
reanu. Cîteva schițe (O escapa
dă, Spre zări albastre, Pietate) 
sint chiar cu totul minore, ținînd 
de caracterul anecdotic, cel mai 
caduc al operei sale, la care s-ar 
fi putut renunța cu folos pentru 
altele de o originalitate evidentă, 
cum sînt multe mai ales în cele 
două volume Tămîie și Otravă 
(1934—1936). Dar, așa cum o do
vedește și prefața, i s-a căutat lui 
Al. O. Teodoreanu o descendență 
din Momentele lui Caragiale, 
pînă la „acceptarea tutelei maes
trului" și chiar „pastișarea" pro
cedeelor sale (p. 8). Viziune ero
nată, însă, care generalizează un 
aspect marginal al scrierilor sale 
— cum observase încă G. Căli- 
nescu — Al. O Teodoreanu nea- 
vînd spiritul critic necesar pentru 
a fi un bun pictor moralist. Scrii
torul însuși, de altfel, lucid ana
list al artei sale, notase odată că 
se vrea un cronicar al vieții di

urne, din care 
reține „actuali
tăți care du
rează", „desprin
se din noianul 
faptelor diverse". 
Și, într-adevăr, 
pentru cine con
sideră azi în
treaga operă a 
scriitorului mol
dovean cu o per- 

, cepție artistică 
proaspătă, se im
pune constata
rea că ceea ce 
rezistă timpului, 
și ca valoare li
terară, sînt toc
mai imaginile 
sugestive, com
plexe ale dezvol
tării societății 
românești între 
cele două răz- R 
boaie mondiale, H 

pertinente la Bcu observații r---------- .
raporturile tradiție — moderni- I 
zare și cultură — civilizație. Așa 
sînt cronicile Giovinezza și Non
sens unic — despre mizeria co
merțului ambulant și normele de 
circulație din Bucureștii de altă
dată. A doua capitală, S.O.S. Iași 
S.O.S., Nu dau turcii (aceasta 
din urmă inclusă în ediția de 
față) și altele — înfățișînd pro
bleme culturale, morale, edilitare 
ale „cetății somnambulice" de pe 
malul Bahluiului, sau încercarea 
de teoretizare Cartea și săpunul 
— a cărei concluzie expresă este 
larg semnificativă pentru autor : 
„Cultura românească a mers în g 
progresie geometrică, civilizația, I 
în progresie aritmetică“.

Dacă vom adăuga Ia acestea o E 
tendință irezistibilă spre zefle
mea și calambur — izvorul ne
număratelor sale parodii poetice 
(volumul Vin și apă) și motivul 
îneîntării transcrierii graiului ar
delenesc (La Blaj ș.a.) sau al a- 
cidelor sale epigrame de celebri
tate orală, multe al concepției 
„inutilitariste" a lui O. Wilde pe 
care-l admiră, și, apoi, un spirit 
epicurean, înrudit cu Anatole 
France, care a creat și faima cu
linară și oenologică a lui Păsto
rel Teodoreanu — credem a fi 
indicat acele cîteva trăsături e- 
sențiale ale scriitorului de care 
ar fi trebuit să se țină seama în 
alcătuirea unei noi ediții și în 
interpretarea operei.

Căci, dacă este neîndoios fap
tul că unor astfel de scriitori de 
mărimi secundare — ca Cincinat 
Pavelescu, Al. O. Teodoreanu și. 
alții nu li se poate acorda un 
spațiu tipografic prea mare și 
prea des, și ded este imperioasă 
editarea lor în opere alese, rigu
ros selectate, și neapărat repre
zentative, este de asemenea de 
netăgăduit necesitatea, mai ales 
acum — în lipsa unui Tratat de 
istorie literară atotcuprinzător 
șr la îndemîna oricui — a unor 
studii introductive substanțial do
cumentate și cu interpretări e- 
sențiale, care să releve, din un
ghiul de vedere al timpului nbs- 
tru, valoarea și-iocul fiecărui au- I 
tor în cultura românească.

MARCEL DUȚA I
........

I Pe cullu/ht. cur tuf i ale
1 cooperativei agricole Subă-
Ioam, regiunea Bacău, aviația 

utilitară execută tratamente 
chimice:
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1 concursul de admitere In facultăți

BAROMETRUL ÎNSCRIERILOR
• SPORT • SPORT » SPORT © SPORT ©

Trei *ile ne despart de eveni
mentul universitar al începerii 
cnnrurcptul de admitere Va fi. 
cum am ma| scris ți cu alte ©- 
carii, un concurs ..strîns". o 
competiție intelectuala unde, fi
rește. ca în orice competiție, 
iabutcțte cel mai hun.

S-au terminat examenele stu
dențești ț| încep acelea ale can- 
dldaților la studenți*. Secreta
riatele facnltățilo- au devenit 
acum adevărate comandamente 
ale concursului. Se desfășoară 
înscrierile. 1 a locuri vialbile. 
buletine laconic»' consemnează 
zilnic mersul înscrierilor : cile 
locuri, ciți candidați.

Un microinterviu telefonic cu 
secretarii unor facultăți bucn- 
rrștene ne-a limpezit ți nouă si
tuația „la ri" a înscrierilor. In
stitutul de petrol rare și reo- 
loțric ne comunici : la ora ac
tuali Facultatce de tehnologia 
și chimizarea țițeiului este cea 
mai solicitata .1 candidați pe 
un loc. în restul facultăților se 
asto^ptă noi înscrieri. Matema
tica nu inspăimîntă pe candi
dați. deși, deocamdată, numărul 
înscrișilor depășește doar cu o 
sută numărul locurilor scoase 
in concurs. Solicitările pentru 
înscriere, de ieri, dau certitudi
nea că vor fi și anul acesta 
mai mulți candidați pe un loc. 
Agronomia a fost vizitată în 
aceste zile de aproape 1 000 de 
candidați care au cerut înscrie
rea pentru cele M<1 dc locuri. 
Sînt așteptați cei din provincie, 
din localități mai îndepărtate 
care, de obicei, se înscriu în ul
timele arie.

Nu ne îndoim că. din 
dc absolvenți ai liceelor, nume
roși sînt aceia care vor ..bate" 
la porțile facultăților. Dar de 
ce așteaptă ultima si pentru 
înscriere ? O atragere a atenției 
este necesară. înscrierea la con
curs se desfășoară, e drept, pînă 
in preziua examenului, inchipu- 
iți-vă însă dacă cei mai mulți 
vor suprasolicita această ultimă 
zi, ce se va intîmpla la secreta
riatele facultăților. Deci, notați : 
să fie folosite toate cele trei zile 
care au mal rămas pentru în
scriere. Secretariatele au un 
orar corespunzător în aceste 
zile.

miile

L. L.
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Izi Casa de culturii a studenților „Grigore Preoteasa” din Capi
talii iși desfășoară activitatea un centru de îndrumare al absolven
ților < are doresc să se înscrie la concursul de admitere in facul
tăți. Panoul cu dinamica înscrierilor — afișat aici — ii înștiințează 

operativ ciți candidați concurează la fiecare facultate

(Urmare din pag. I)

Gazetari bucurețteni de toate 
vîrstele au ținut să fie „prezenți" 
în seara zilei de 25 iunie, la ul
tima expunere din prima parte a 
ciclului „Din istoria muzicii de 
jazz". organizat la Casa ziariștilor 
din Capitală. Deopotrivă, specta
torii. ca și criticul de artă Geor- 
ge Sbîrcea, autorul expuneri
lor. precum și tînăra solistă voca
lă Aura Urzioeanu, au trăit reve
lația acestei seri intitulată „Re
învierea jazz-ului clasic".

Oferind celor tineri — un ghid 
pentru înțeleg, rea muzicii de 
jazz, cunoscătorilor — date în 
plus despre jazz și marii lui in
terpreți, muzicologul George 
Sbîrcea a adăugat expunerii sale, 
făcută cu pasiune și spirit, o

CONSTRUIT
UN... PROFESOR

„Mașinii 
a polari- 
an școlar 

ctrnfie a 
membrilor cercului de 
cibernetică — elevi 
ai Liceului „Unirea” 
lin Brașov. Este drept, 
ide ea de a construi un 
robot care „să exami
neze” datează de mai 
multă vreme, dar pî
nă n-au construit ma
șini mai simple „ci- 
berneticienii“ n-au a- 
cut curajul să încea
pă o lucrare de pro
porții moi mari. Anul 
acesta însă, s-au hotă- 
rit: după o concepție 
originală vor executa 
o construcție proprie 
dare, folosind circuite 
'istabile. basculante, 

va putea fi folosită în 
examinarea elevilor. 
Membrii cercului au 
întocmit planșele, 
le-au îmbunătățit du
pă îndrumările to
varășului profesor 
F rancisc M u ranszky
— conducătorul cer
bului, au făcut pröbel'7 
după care au trecut la 
construcția propriu zi
să. A fost o muncă 
grea, cetind mereu 
cunoștințe noi, o deo
sebită îndemînare și 
pricepere; și dacă 
băieții au excelat în 
executarea schemelor, 
toată lumea a recu
noscut întiietatea fe
telor în montarea cir-

Construirea 
examinator" 
zat în aceri 
întreaga

cuitelor electrice. As
tăzi, robotul funcțio
nează cu exactitate... 
electronică. Elevii 
n-au fost examinați 
cu ajutorul său ; au 
învățat in schimb 
cum se face o progra
mare cum se interpre
tează rezultatele, au 
descoperit și ce îmbu
nătățiri trebuie aduse 
mașinii pentru a nu se 
lăsa... trasă pe sfoară 
de candidații insufi
cient pregătiți.

Cercul de ciberne
tică a întrunit anul 
acesta 51 de elevi în 
două grupe : începă
tori și avansați, iar 
de-a lungul celor 4 ani 
de existență a fost 
frecventat de aproape 
100 de elevi. După 
absolvire, cei mai 
mulți s-au îndreptat 
spre facultățile de 
profil : electronică,
mașini de calcul, au
tomatică etc. Numai 
dintre membrii cercu
lui care au terminat 
liceul în acest an pa
tru fete se pregătesc 
pentru studiul mași
nilor de calcul, 2 elevi 
pentru electronică, al
ții pentru automatică, 
electromecanică etc. 
Interesul pentru aces
te profesiuni, primele 
noțiuni asupra pătrun
derii ciberneticii 
viața modernă, pre
cum

în

yf primele de-

ilustrație plastică și sonoră dintre 
cric mai interesante ; pe scena 

‘Casei ziariștilor, unde s-au des
fășurat lunar aceste expuneri în- 
cepînd din luna aprilie, au urcat 
pe rind compozitorul Richard 
Oschanitschi. balerina Cecilia 
Hoppe și, la ultima întîlnire, tî
năra interpretă a muzicii de jazz 
Aura Urziceanu.

Ca și în seara amintită, dese
ori au fost prezentate filme ine
dite, care au adus pe ecran chi
purile marilor interpreți ai aces
tei muzici.

Succesul acestei seri, a între
gului ciclu, se datorește, bine 
înțeles, pasiunii lui George Sbîr
cea pentru muzica de jazz. După 
seria de articole publicate în re
vista ..Tribuna" și ciclul de emi
siuni de la Radio pe această 
temă, după cartea „Jazz-ul, o po
veste cu negri" (în pregătire pen
tru Editura muzicală"), G. Sbîr
cea adaugă — prin expunerile 
sale de la Casa ziariștilor — la 
interesanta și valoroasa sa acti
vitate de critic de artă și confe
rențiar. cu o remarcabilă putere 
de comunicare — o activitate 
utilă.

La revedere muzică de jazz... 
pînă la toamnă, cînd, la Casa 
ziariștilor, ciclul se va relua.

— Ce înțelegi prin minRl ușoare ? Cele 
pe care orice portar cu o brumă de expe
riență le poate reține fără efort, sau min
gile aparent ușoare, mingile „false", cu 
efect invizibil, care-ți fug din mină la 
cea mai mică ezitare ?

în decalogul portarului perfect — 
dacă așa ceva ar exista...

Decalogul, sau portarul ?
— Și unul si altul ! Deci, în acest deca

log imaginar, primul punct ar suna apro
ximativ așa : „Orice minge care se în
dreaptă spre poartă, trebuie parată cu
siguranță maximă !" El, tocmai la punc
tul ăsta elementar, am scrîntit-o în clte- 
va rînduri ... De ce ? Pentru că. foarte de 
timpuriu mi-am format, cred, undeva, in 
subconștient, o ima
gine greșită despre 
gradul de dificultate 
al diverselor șuturi 
pe poartă, un fel de 
scară valorică. în 
care șuturile slabe 
ocupau un loc cu to
tul neînsemnat. Or. 
vorba nu știu cărui 
general sau om poli
tic de pe 
„Singurul 
bun este 
mort !'* — 
traducere 
ra minge 
este mingea 
tă... N-o 
toată viața 
gol pe care

prinderi de muncă 
le-au dobîndit aici, 
în cerc, în contactul 
cu literatura de spe
cialitate dar mai ales 
cu ideile îndrăznețe, 
cu pasiunea inițiatoru
lui și animatorului ac
tivității lor — profe
sorul Muranszki.

Și totuși, cercul — 
după cite cunoaștem 
unic în liceele din 
țară — nu se bucură 
de o atenție deosebi
tă, de sprijin material 
și științific din partea 
societăților de mate
matică și fizică și 
chiar a Ministerului 
învățământului. So
cietatea de matemati
că promite de mai 
mult de un an că ca 
trimite un specialist 
să constate dacă cer
cul... este intr-adevăr 
de cibernetică ; Mini
sterul Invăfămîntului 
confirmă intenția so
cietății și recomandă 
ca activitatea... să fie 
continuată. Cercul nu 
este sprijinit cu meca
nisme, materiale, nu 
este susținut nici mă
car moralmente, prin 
recunoașterea utilității 
activității sale. Nu este 
păcat să fie ignorată 
existența acestui cerc 
valoros chiar și nu
mai prin noutatea 
lui ?

FLAVIA BUREF

timpuri, 
dușman 

dușmanul 
adică. In 
- singu- 

sigură, 
bloca- 

să uit 
faimosul 
mi l-a 

înscris Varga — de 
fapt, mi l-am înscris cu mina mea — în 
1960, pe „23 August" (C.C.A.—Dinamo 3-3). 
Fusese un fel de șut centrare, însă ane
mic, fără vlagă și fără nici o speranță — 
căci în preajmă nu se afla nici un atacant 
dinamovist... Am văzut mingea rostogolin- 
du-ae cuminte pe gazon, ca o bilă pe cati
feaua verde a mesei de biliard, m-am a- 
plecat s-o culeg și, în același timp, mi-am 
zis că n-ar strica să-i fac observație lui 
Jenei, de ce nu-și ține locul... Balonul m-a 
izbit in vîrful degetelor, a deviat fulgeră
tor. iar eu m-am pierdut cu desăvîrșire, 
cum se zăpăcește un „tocilar" întrebat în 
ce se varsă Delta Dunării ! Pină să mă 
dezmeticesc era 0—1 pentru noi — un gol 
care a înlemnit și publicul și pe adversari 
— ca să nu mai vorbesc de ai noștri... Sau, 
în 1955, în campionat, cu Știința Timișoara, 
cînd am lăsat mingea să-mi șuiere pe la 
urechi și să se ducă drept în piciorul lui 
Dinulescu . ..Dinu“ trage, eu prind, alu
nec, scap — și, a doua oară, timișoreanul 
nu mai greșește ! Sau. în același an, la 
Varșovia, la Festival, unde singurul gol 
primit de echipa noastră în 450 de minu
te mi-a fost marcat dintr-o „bîlbîială“, în 
partida cu F. C. Beerschet, o formație a- 
nonimă, din prima ligă a Belgiei... De alt
fel, după cum se știe, noi am cîștigat tur
neul, întrecînd cu același scor (1—0) pe 
bulgari, pe polonezi și — în finală — pe 
unguri — mult rîvnita revanșă, după is-

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
ȘCOALA PROFESIONALA

M. VIDBAȘCU
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torla din 1953 ! în meciul acela, in prima 
repriză, am apărat două „bombe" alo lui 
Tlchy, care m-au zguduit ca niște șocuri 
electrice... Dar, fiindcă tot sîntem la ca
pitolul erorilor, vreau să evoc încă două 
episoade dc tristă memorie pentru mine. 
Jucam „acasă" cu Dinamo-Brașov, acum 
vreo doisprezece ani, in returul campio
natului. Prind o minge înalta și, vftzîndu-1 
pe Tătaru liber ca pasărea cerului, mă 
grăbesc să degajez foarte precis, de 
altminteri oferindu-i un gol „pe tavă" 
...Iată, insă, că arbitrul cred că era 
Zaharia Drăghlcl — fluieră prelung și se 
îndreaptă în fugă spre careul nostru ! Ce 
se întîmplase ? In focul fazei, uitasem că 
n-am dreptul să degajez decît după ce 

bat mingea dc pă- 
mînt... Sînt sancțio
nat — pe bună drep
tate cu lovitură li
beră indirectă; mă 
enervez fără rost, și 
Florcscu „împușca" 
un șut în stînga, sub 
bara transversală. 
Am egalat abia cu 
trei minute înainte 
de sfirșit prin... Tă
taru ! ! !

Al doilea episod, 
oarecum asemănă
tor : cu suedezii, la 
București, în 
E 1—0 pentru 
poți și, pe un 
al lor, primesc 
gea în mijlocul 
reului, îl văd tot pe 

Tătaru nemarcat, alerg pină la linia de 
16 și-1 „deschid" din mînă, pripit, 
fără precizie. Johanson ajunge primul la 
balon ; eu, in loc să-mi reiau postul, cu 
viteză maximă, fac cițiva pași de-a îndă- 
rătelea, uitindu-mă, ca vrăjit, cum sue
dezul își pregătește șutul și trage calm, 
cu boltă, de la treizeci de metri — și min
gea plutește frumos, peste mine, cade pe 
linia porții și se duce țopăind de bucurie 
drept în mijlocul plasei !

— Nu crezi că există, totuși, un procen
taj inevitabil de „accidente" de acest gen, 
in cariera oricărui mare portar ?

— Inevitabil ? Nu știu, nu sînt convins... 
Vezi, cineva mi-a povestit odată sfîrșitul 
lui Manolete, celebrul toreador : după ce 
luptase cu succes în peste o mie de cori
de, în toate arenele Spaniei și Mexicu
lui, a fost străpuns de cornul unui taur 
de Miura, căruia îi dăduse lovitura de 
grație. Se vede treaba că spada n-a pă
truns exact unde trebuia... Taurul a că
zut în genunchi, Manolete s-a grăbit să 
salute publicul care-1 ovaționa — dar, în 
spasmul de pe urmă, animalul a făcut un 
salt și Manolete s-a prăbușit pentru tot
deauna... Așa că, te rog să mă crezi : pe 
arena gazonată, cu două porți și douăzeci 
și doi de „toreadori“, singurul „taur“ bun 
este mingea blocată !

1957. 
oas- 
atac 

min- 
ca-

Focșani, str. Ștefan cel Mare tir. 12, regiunea Galati 
Telefon 14.04

ANUNȚA
între 1—10 iulie a.c. se va ține la sediul școlii, concursul 

de admitere in anul I pentru următoarele meserii :
— confecționeri îmbrăcăminte din țesături
— lăcătuși mecanici (întreținere și reparații) tricotaje con

fecții.
La concursul de admitere se pot înscrie băieți și fete, ab

solvenți ai școlii generale de 8 sau 7 ani, în virstă pînă la 
18 ani împliniți între 1 ianuarie — 31 decembrie 1967, cu do
miciliul părinților in localitățile din regiunea Galați.

înscrierile candidaților se fac pină la data de 30 iunie, pe 
baza unei cereri însoțite de următoarele acte :

— certificat de naștere în copie legalizată ;
— certificat de absolvire (in original) a școlii generale 

de 8 sau 7 ani ;
— „fișa copilului de la 0—15 ani“ sau certificat medical ;
— buletin de analiza sîngelui, efectuată cu maximum 3 

săptămini înainte de concurs și rezultatul examenului radio
logie pulmonar, efectuât cu cel mult 3 luni înainte de con
curs.

Concursul de admitere constă din următoarele probe :
a) limba română — scris și oral
b) matematică — scris și oral
în tot timpul desfășurării concursului de admitere, can- 

didații vor avea asupra lor buletinul de identitate și legiti
mația de examen.

Relații suplimentare se pot lua zilnic de la secretariatul 
școlii — telefon 14 04 Focșani.

în numărul viitor, capitolul : 
UN SEZON CU PERIPEȚII

Ghiț es cu- 
Cio cîl tea-

Pavlov-
s-au

Pe Valea Bicazului. 
Foto: AGERPRES

cit organizațiile U.T.C. ? „Cupa 
tineretului" ne-a dat satisfacții 
tocmai pentru ci organizațiile 
de bază U.T.C. s-au ocupat ele 
însele nu numai de „mobilizarea" 
tinerelului ci de alcătuirea acti
vităților în fiecare secție, după 
condițiile practice dc timp de 
care dispuneau tinerii".

Am continuat ancheta și în alte 
întreprinderi. Activitatea sportivă 
de la Fabrica 
dova" a făcut 
lize recente a 
ncsc U.T.C'. și 
nese U.C.F.S. 
încă măsurile. Concluziile vizează 
însă deficiențe ce țin de stilul de 
muncă. Tovarășul Mlhai Culea, 
membru al comitetului de partid 
la Fabrica de tricotaje „Moldo
va", ne semnala paralelismele 
între organizarea activităților 
sportive și de către organizația 
U.T.C. și de către asociația spor
tivă. Faptul că președintele aso
ciației sportive pe întreprindere 
este și membru al 
comitetului U.T.C. 
nu rezolvă decît 
parțial satisfacerea 
cerințelor întregului 
tineret.

Puncte de ve
dere interesante 
s-au conturat și în 
discuțiile avute la 
Comitetul orășe
nesc Iași al U.T.C. 
și la Consiliu! oră
șenesc U.C.F.S.

— Dacă despre 
o anumită colaborare se poate, 
totuși, vorbi la nivelul orașului, 
în organizații 
practic nici 
— ne spune 
caru, secretar 
orășenesc al U.T.C. Sistemul ac
tual de alcătuire a asociațiilor 
sau cluburilor sportive impune, 
și e bine că se întîmpla așa — 
ca 
spre
Pentru sportul de 
găsit însă formula 
optimă, care să descătușeze ener
giile.

Unde fac sport tinerii ? — a 
fost o altă întrebare conturată în 
ancheta întreprinsă în mai multe 
întreprinderi. Este cunoscut fap
tul că în Iași se desfășoară un 
vast plan de sistematizare. Exis
tă toate condițiile ca baza spor
tivă existentă să fie îmbunătățită. 
Edililor orașului li se impune

de tricotaje „Mol- 
obiectul unei ana- 
coinitelului orășe- 
a consiliului orășc- 
Nu s-au formulat

însă, mai mult ca în oricare aît 
de 
ca 

„în

centru regional, un efort 
perspectivă mult mai mare 
pînă acum. Sistematizarea 
loturi“ a eliminat unele baze sim
ple. Nimic criticabil, cu o con
diție : sâ creăm altele în loc. Am 
studiat la Consiliul regional 
U.C.F.S. o situație a bazelor 
sportive complexe și simple din 
oraș, a terenurilor pe care se 
mai poate construi. Cu siguran
ță, studiată și avizată de foruri
le competente, această Situație 
se va transforma, la timp. în di
verse terenuri și săli. Tineretul 
este dispus să construiască prin 
munca patriotică toi ce se poate 
construi. A făcut-o și pină acum. 
Uneori, insă, s-a risipit o inesti
mabilă energie umană și timp 
pentru realizarea unui obiectiv 
neobiectiv ales (vezi cazul tere
nului dc sport di!) zona indus
trială a orașului). Se mai întirn- 
plă și alte anomalii. Cu tonte 
că raportul dintre doritorii de 
sport și locul în care să-l practi
ce este neechitabil încă, unele 
baze dispar, se transformă miste-

7®7
pfurmm

ea nu există 
nu 
tov.

al

atenția să sé 
sportul de

Și
poate exista 
Gh. Prisă- 
comitetului

concentreze 
performanță, 

masă nu s-a 
organizatorică

SCURTE ȘTIRI
La Varșovia : șahiștii 

romàni conduc

• La Varșovia a 
început meciul ami
cal de șah dintre re
prezentativele Româ
niei și Poloniei, In- 
tîlnirea se dispută 
tur-retur, la 12 mese 
(9 băieți și 3 fete).

După partidele din 
tur echipa României 
conduce cu 5—2 (5). 
O comportare bună 
au avut șahistele ro
mânce, care au reali
zat 2,5 puncte din 
trei posibile. Alexan- 

i a învin
s-o pe Radzikovskaia, 

a Teodo- 
cîștigat la 

iar Elisabeta 
Polihroniade a remi
zat cu Helvig.

Ungureanu l-a în
vins pe Balczerowski. 
Partidele 
Kostro, 
Doda și 
Grombcetvski 
încheiat remiză. Res
tul partidelor s-au în
trerupt.

Astăzi, semifinalele 
Cupei României la 

fotbal

Itrei posibile, 
dra Nicolau

•
Za , o
mează astăzi, penul
timul „act” : semifi
nalele „Cupei Româ
niei”. La Bacău, Ra
pid București, cam
pioana țării, va juca 
cu Foresta Fălti
ceni iar la Hunedoa
ra, Steaua va întîlni 
pe C.F.R. Timișoara. 
Jocurile încep la ora 
17. Finala se va des
fășura la 2 iulie 
Capitală

Sezonul oficial 
fotbal progra-

Ne vizitează 
„Dukla“-Praga

in

• Simbătă își 
începe turneul 
țara noastră echipa 
de fotbal ~ 
Praga. Fotbaliștii ce
hoslovaci vor întîlni 
la Constanța echipa 
Farul. După 
joc Dukla va .. . 
la 5 iulie în Capitală 
în compania echipei 
Rapid sau Steaua.

va 
în

Dukla

acest 
evolua

in-

Boxeri români 
la Balaton și in Italia

• Activitatea 
ternațională de 
continuă. In
de 7, 8 și 9 iulie, 6 
ptigiliști români 
participa la 
internațional de la 
Balaton. Au fost se
lecționați să facă de
plasarea în R. P. Un
gară, M. Lumezeanu, 
A. Simion, O. Silber- 
man, Al. Popa, Gh. 
Călin și I. Sănătescu. 
In zilele de 15 și 17 
iulie la Galați și 
Brăila are loc dubla 
întîlnire internațio
nală dintre echipele 
de juniori ale Româ
niei și Ungariei. ” 
chipa de tineret 
țării (boxeri pînă 
20 ani) va evolua la 
25 și 28 iulie la Flo
rența și probabil 
Roma în compania e- 
chipel similare a Ita
liei. Printre selecțio- 
nahili se află l. Ni- 
colau, P. Nedelcea, 
G. Pometcu, O. Go- 
rea, O. Silberman, 
A. lancu și I. Alexe.

(Agerpres)

vor 
turneul

E- 
a 

la

rios. La cantina „Justin Geor- 
gescu" a Universității, pe terenul 
de baschet și volei au apărut... 
o rampă de spălat mașini și un 
garaj particular (?!).

în cadrul anchetei noaslre s-au 
conturat propuneri, soluții po 
care le socotim util de redat :

• Organizațiile U.T.C. să se 
ocupe nemijlocit de organizarea 
sportului de masă, îndruma
rea și asistența tehnică solicitîn- 
d-o de la specialiștii din cadrul 
U.C.F.S.

• Asociațiile și cluburile 
sportive din cadrul- U.C.F.S. să 
aibă în vedere dezvoltarea spor
tului de performanță prin recru
tarea elementelor tocmai din 
rîndul celor mai talentați tineri 
care se afirmă într-o activitate 
continuă desfășurată în între
prinderi, școli, facultăți. Pentru 
aceasta este nevoie și de un stu
diu, și de măsuri corespunzătoa
re pentru crearea unor baze ma
teriale (echipament, terenuri etc) 
necesare practicării sportului de 
masă.

• Tinerii ieșeni ar organiza ei 
înșiși cu plăcere spectacole spor
tive de amploare. Toți cei cu 
care am discutat și-au amintit de 
mitingurile aviatice de anul tre
cut, de etapa finală a Sparta- 
chiadei tineretului de acum trei 
ani, concepută ca o festivitate 
de prestigiu, în nocturnă, pe sta
dionul orașului. în inițierea pe
riodică pe grupuri de organizații 
U.T.C. a unor asemenea manifes
tări s-ar angaja cu bucurie, con- 
știenți că va fi un titlu de mîn- 
drie pentru fiecare dintre ei să 
se impună în ochii orașului cu 
spectacole sportive de calitate.

• Intrînd în obligativitatea 
organizațiilor U.T.C. să se ocu
pe de antrenarea întregului ti
neret la o multilaterală activita
te sportivă — legitimarea unui 
tînăr la un lot sportiv de per
formanță va fi prilej de mîndrie 
și emulație pentru fiecare colec
tiv că POATE ȘI TREBUIE SÂ 
CREASCĂ SPORTIVI DE TA
LENT. REPREZENTATIVI ÎN 
LOTURILE REPUBLICANE.

TEATRU • CINEMA * RADIO . TELEVIZIUNE
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Regina de Naxara: Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". sala 
Comedia (14 7171), ora 19. 
Trubadurul : Teatrul de opera 
5i balet (16 48 20). ora 19.30. 
Prințesa circului : Teatrul de 
operetă (14 80 11). la Teatrul 
de vară ..23 August" ora 19.30. 
Capul de râtoi : Teatrul de 
comedie (16 64 60). ora 20. 
Henric al TV-lea : Teatrul „C. 
I Nottara". sala Magheru 
<15 93 02.. ora 19.30. Absența 
unui violoncel : Teatrul „C. I. 
Nottara". sala Studio, ora 20. 
Ca-n filme : Teatrul ..Barbu 
Delavrancea“ (12 94 23), la Tea
trul de vară Herăstrău, ora 
20. Horia ți Radn îți asumă 
riscul : Teatrul „C. Tănase“, 
sala Savoy (15 56 78), ora 19.30.

SPARTACCS — «Im pentru 
ecran panoramlo

rulează la Patria (orele 9j
12.45 : 16,30 ; 20.15).

MAIORUL $1 MOARTEA

rulează la Republica (orele 
9.15 ; 11,30 : 14 ; 17 ; 19,15 ;
21.30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13,30; 16.30; 18.45; 
21). București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

PENTRU UN PUMN DE 
DOLARI — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
Modem (orele 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15). Excelsior (o-
rele 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) .

PE GHEAȚA 8UBȚIRE — 
cinemascop — ambele serii

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
13 ; 16,30 ; 20).

PRINTRE VULTURI — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 9;
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Gri-
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15; 13.45; 16; 18,15 ; 20,30), 
Tomls (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45).

VIATA la castel
rulează la Victoria (orele 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 20,45). Melodia 
(orele 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45;
21.15) . Bucegi (orele 9,15 ; 11,45;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21).

călărețul deasupra o-
RAȘULUI

rulează la Union (orele 16,30 ; 
18 ; 20,30).

CASA RICORDI
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MONDO-CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri Noi (orele 
0—21 în continuare).

JUDEX

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

WINNETOU — ambele serii 
rulează la Dacia (orele 7,30—
20.30 în continuare).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Buzești (orele 15,30;
18) , Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ;
21), Volga (orele 8,30; 11; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21).

APE LIMPEZI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Arta (orele 8,45; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ;), Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Unirea (orele 16,30;
18).

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

JUANA GALLO
rulează la Vitan (orele 15,15 ;
18).

DOCTOR PRĂTORIUB — 
cinemascop

rulează la Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Flamura (orele 9; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

FERNAND COW BO¥
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE
rulează la Moșilor (orele 15,30;
19)

NU SÎNT DEMN DE TINE ru
lează la Doina (orele 11,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,49 ; 21,15).

ROBII
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

BUMERANGUL — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20).

MONTPARNASSE 19 
rulează la Floreasca (orele 
11,45 ; 15 ; 18 ; 20,45).

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Rahova (orele
15.30 ; 18).

SPIONUL — cinemascop 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

BANDA DE LAȘI

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18), Lumina (orele 9,15 ; 11 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20), Pacea (orele
15.45 ; 18 ; 20,15).

UN FILM CU O FATĂ 
FERMECĂTOARE

rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

IERBURI AMARE
rulează la Central (orele 
9,15 ; 15 ; 18 ; 21) și ZORBA 
GRECUL (ora 12,15).

GRĂDINI
26 iunie-—2 Iulie 1967

PRINTRE VULTURI — cinemațcop — rulează la Festival (o- 
rele 20,15) Tomis (orele 20,30).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop — ambele serii rulează 
la Capitol orele 20,30.

VIAȚA LA CASTEL — rulează la Bucegi (orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop — rulează la Arta (o- 

rele 20,30)..
JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop — rulează 

la Unirea (orele 20,30).
VIAȚĂ DIFICILA — rulează la Expoziție (orele 20,30). 
JUANA GALLO — rulează la Vitan (orele 20,30). 
DENUNȚĂTORUL — rulează la Buzești (orele 20,30).
ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA KRUZ — rulează la 

Colentina (orele 20,30).
DOCTOR PRATORIUS — cinemascop — rulează la Moșilor 

»orele 20,30).
SOȚIE FIDELA rulează la Progresul-Parc (orele 20,30). 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Aurora (orele 21). 
BANDA DE LAȘI — rulează la Lira (orele 20,30).
NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop — rulează la Raho

va (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — rulează la Stadionul 

Republicii (orele 20,15) Stadionul Dinamo (orele 20,15 Arenele 
Libertății (orele 20,15).
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PROGRAMUL I

8.20 Moment poetic ; 8.25 La 
microfon, melodia preferată ; 
9.25 Sfatul medicului : Durerile 
de cap ; 9.30 „De la munte la 
mare“ — program muzical ; 10.30 
Suita a Il-a din baletul „Călin“ 
de Alfred Mendelsohn ; 11.18
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară ; 12.25 Arii 
din operete interpretate de Ia- 
cobina Vlad ; 13.30 întîlnire cu 
melodia populară șl interpretul 
preferat ; 14.00 Soliștii Călin 
Marian și France Gali ; 14.15 De 
ce ? de unde ? de cînd ? (emi
siune pentru școlarii din clasele 
(I-IV). 15.05 Actualitatea litera
ră ; 15.20 „Pe malul mării“ — 
muzică ușoară ; 16.15 Duet din 
opera „Madame Butterfly“ de 
Puccini ; 16.30 Dialog cu ascul
tătorii. Emisiune de Corneliu 
Leu ; 16.45 „Trandafir roșu chi- 
tat“ — melodii populare ; 17.00 
Transmisiuni sportive de la se
mifinalele Cupei României la 
fotbal ; 19.30 Varietăți muzicale; 
20.30 O melodie pe adresa dum
neavoastră ; 21.05 Atențiune,
părinți ; „Frații“ — radlo-an- 
chetă de Luminița Ghivirigă ; 
22.15 „De la un cintec la altul" 
— muzică ușoară ; 22.45 Moment 
poetic. „Cititorule, cine ești 
tu?" — versuri de Rabindranath 
Tagore ; 22.50 Viața muzicală a

orașelor patriei : O vizită la 
Casa de cultură a studenților 
din Brașov.

PROGRAMUL II
9.00 Muzică de cameră de Mi- 

hail Jora ; 9,30 Noua geografie 
a patriei (emisiune pentru șco
lari) ; 10.03 Recital de pian Ru- 
dolf Kerer ; 10.15 Piese vocale 
de estradă ; 10.30 Bibliotecă de 
literatură română — Dumitru 
Radu Popescu : „Vara olteni
lor“ ; 10.45 Matineu de operă : 
„Lakmă" de Leo Delibes (frag
mente) ; 12.06 Muzică româneas
că în repertoriul formațiilor de 
peste hotare ; 13.50 Tangoul de 
altă dată ; 15,00 Recital de ope
retă Nicolae Țăranu ; 15.45 Sim
fonia în Sol major de Gaspard 
Fritz (orchestra de cameră din 
Lausanne : dirijor Jean Meylan).
16.30 Compozitori celebrii — lu
crări cunoscute : „Muzica ape
lor“ de Haendel (Suitele a II-a 
și a IlI-a) ; 17.10 Opera săptămî- 
nii : „Bărbierul din Sevilla" de 
Rossinl ; 18.00 „Te cheamă dra
gostea“ — muzică ușoară ; 20.40 
Interpreți de altă dată : George 
Niculescu Bassu. Emisiune de 
Sandu Naumescu ; 12.06 Melodii 
din opereta „Cîntărețul mexi
can" de Lopez ; 15.20 „Acordeo
nul vesel“ — muzică ușoară ;
15.30 Ani de ucenicie : • Debu
turi lirice • Poșta redacției ; 
15.50 Trei piese ușoare pentru 
pian la patru mîini de Romeo 
Alexandrescu (Maria Fotino și 
compozitorul) ; 16.30 Actualita
tea muzicală ; 18.20 Recital de 
poezie : Actori-poeți ; 18,30 Mu
zică populară ; 18.40 Opera săp- 
tămînli : „Bărbierul din Sevilla"

de Rossini (Tereza Barganza și 
Manucl Ausensi) ; 19.03 Cîntece 
cu... și fără cuvinte ; 19.30
„Plimbare prin București“ — 
muzică ușoară ; 20.00 Rapsodia 
a II-a și poemul folcloric „Pe 
Dunăre in jos" de Paul Con- 
stantinescu ; 21.30 Antena tine
retului (reluarea emisiunii din 
26 iunie) ; 21.50 Melodii prezen
tate la festivalurile de muzică 
ușoară de la Mamaia, San Remo 
și Șopot ; 22.15 Premiere de o- 
peră de-a lungul anilor : „Don 
Giovanni" de Mozart. Prezintă 
Grigore Constantlnescu ; 23.22
Seafă de muzică preclasică.

PROGRAMUL III
21.30 Teatru radiofonic. Pre

mieră Woyzzeck de Georg 
Buchner ; 22.50 Melodii pentru 
tine ; 23.22 Ciclul de lieduri 
„Frumoasa morăriță" de Franz 
Schubert (Dietrich Fischer 
Dieskau, Gerald Moore).
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18.00 Telecronica Economi

că. Rentabilizarea produselor; 
18.30 Clubul tinereții. „Ne-am 
tăiat în suflet temple". — Emi
siune de Dorel Dorian ; 19,30
Telejurnalul de seară ; 20.00
Cronica discului ;20.30 Față în 
față. Compozitori și cîntăreți ; 
21.00 Avanpremieră ; 21.15 Film 
artistic : Un cartof, doi cartofi ; 
22.50 Telejurnalul de noapte {



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Lucrările

sesiunii O.N.U.

a! României

WASHINGTON Trimisul 
special Agerpres. R. Căplescu, 
transmite : Președintele Con
siliului de Miniștri al 
blicii Socialiste România,
Ghmrghe Maurer. a sosit luni 
la Washington împreună cu Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor exteme, pentru a avea o 
întrevedere cu președintele Sta
telor Unite, Lyndon Johnson.

La primirea pe aeroport se 
aflau James Symington. amba
sador. șeful protocolului Casei 
Albe, Raymond Lislc. director 
la Direcția pentru Europa de 
e«t din Biroul pentru proble
mele europene al Departamen
tului de Stat, și alte persoane 
oficiale. Erau de față însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Am
basadei Republicii Socialiste Ro
mânia, Iosif Gheorghiu, și 
membri ai ambasadei. Coloana 
de mașini s-a îndreptat spre 
Casa .Albă.

între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România și președintele 
S.U.A. a asait loc o convorbire 
care s-a referit la dezvoltarea 
relațiilor romàno-americane, la 
probleme legate de ordinea de 
zi a actualei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale 
O.N.U.. precum și la alte j 
bleme ale situației 
naie.

Au participat din partea ro
mână Comeliu Mânescu, iar din 
partea americană Dean Rusk,

secretar de stat al S.U.A., Ni- 
cholas Katzcnbach, subsecretar 
de stat, și Walter Stoessel, ad
junct al asistentului secretarului 
de stat pentru probleme euro
pene.

Cu prilejul întrevederii, pre
ședintele S.U.A. a prezentai pre
ședintelui Consiliului dc Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia pe Hubert Humphrey, 
vicepreședinte al S.U.A., pe Ro- 
bert McNamara, ministru al 
apărării, și pe senatorii Mike 
Mansfield. liderul majorității de
mocrate, Everett Dirksen, liderul 
minorității republicane. Wil- 
liam Fulbright, președintele Co
misiei pentru relațiile externe a 
Senatului, Margaret C’ 
Smith. senator din partea 
lului Mâine, precum și pe 
McCormack, președintele 
merei reprezentanților.

După întâlnire, tovarășul 
Gheorghe Maurer a răspuns la 
întrebările puse de corespon
denți ai presei, radioului și te
leviziunii americane.

în aceeași zi, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer împreună cu 
Comeliu Mânescu s-au înapoiat 
cu avionul la New York.

Chase 
sta- 

; John 
Ca-

Ion

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
în continuarea dezbaleriloi \- 
dunăni Generale a O.N.U. con
sacrată examinării situației din 
Orientul Apropia’. în șr-lmța de 
luni dupâ-amiazâ. primul a luat 
cuvîntnl regele Hussein al Ior
daniei. Vorbitorul a cerut ictra- 
gerea trupelor izraeliene din te
ritoriile ocupate, declarînd că 
Adunarea Generală nu trebuie 
să admită cucerirea de teritorii 
ca rezultat al luptei armate.

Ministrul de externe al Yeme
nului. Mohamed Sallam. a cerut 
condamnarea Izraelului și retra
gerea necondiționată a trupelor 
sale din teritoriile ocupate.

Reprezentantul Norvegiei. Ed- 
vard Hambro, a declarat că ori
ce soluționare a problemei tre
buie sa se facă ținîndu-se cont 
de existența tuturor statelor din 

precum și ae 
r___ t__  ____ ‘1 că
nici un teritoriu nu poate fi re
vendicat ca rezultat al unei cu
ceriri. Hambro s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea prezenței 
unor forțe ale O.N.U. în Orien
tul Mijlociu.

Ministrul de externe al Izrae
lului. Abba Eban, a folosit drep
tul de replică pentru a răspunde 
regelui Hussein. Reprezentantul 
Arabiei Saudite, Jamil Baroodi, 
care a urmat la tribună, a 
pins declarațiile Iui Eban.

multc întrevederi cu premie
rul irakian Abdel Rahman 
\ref, precum și cu al ți mem

bri ai guvernului de la Bag
dad. După cum informează 
pestìi! de radio Bagdad, con
vorbirile s-au referit la unele 
aspecte ale situației internațio
nale și in mod special la evo
luția evenimentelor din Orien
tul Apropiat.

Congresul Uniunii 
Tineretului Muncii 

din Albania

această regiune, 
principiul înscris în Cartă

res-

De- 
de

27 (Agerpres). La 
deschis cel de-al

• a 
pro- 

intemațio- Realități

peruviene

BEIRUT 27 (Agerpres). 
legația siriană, condusă 
primul ministru Youssef Zeay- 
yen, care întreprinde o vizită 
oficială in Irak, a avut mai

TIRANA 
Tirana s-a
5-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncii din Albania. 
La lucrările Congresului par
ticipă 1 800 delegați, precum și 
delegații ale organizațiilor de 
tineret din alte țări. Delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Ro
mânia este condusă de Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C. 
al U.T.C.

în prima zi a lucrărilor 
luat cuvîntul Mehmet Shehu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, președintele 
liului de Miniștri, 
transmis Congresului 
Comitetului Central al parti
dului.

„Muntele
Plecarea din New iork

săracilor“
a

Ion Gheorghe Maurer
NEW YORK 27. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Luni seara, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a părăsit 
New York-ul indreptindu-se cu 
avionul spre patrie.

La aeroportul ..Kennedy" con
ducătorul delegației țării noastre 
la sesiunea extraordinară a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite a fost condus de 
Comeliu Mânescu, ministrul a- 
facerilor externe, Mircea Malița, 
adjunct al ministului afacerilor
externe, Gheorghe Diaoonescu, 
reprezentant permanent Ia 
O.N.U., și Iosif Gheorghiu, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
la Washington. Erau de față 
membri ai misiunii permanente a 
României la O.N.U.

Sosirea la Paris
PARIS 27 (Agerpres). — In 

drum spre patrie, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care a parti
cipai la lucrările sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat, a 
sosit marți la ora 10,15 (ora lo
cală) la Paris.

Consi- 
care a 
salutul

,a Tonno, afișele anunță deschiderea unei ex
poziții românești de artă populară

Necazurile electorale ale lui Pak Cijan Hi n-au luat sfirșlt oda
tă cu publicarea comunicatului care, laconic, oferea rezultatele 
votului. Cifrele înșiruite în ordine, cu respectarea canoanelor sta
tistice, aminteau bilanțurile false ale societăților în stare de fali
ment. Dar falsurile din acte nu pot rezista la confruntarea cu rea
litatea. Un comunicat mincinos a văzut lumina tiparului. Nimeni 
n-a fost dispus să-l ia in serios. Frauda electorală se desfășurare 
intr-o regie lipsită de originalitate. Urnele fuseseră împiedicate .să 
vorbească. însă strada nu putea fi stăpînifd.

Coloanele nesfîrșitc dc pe bulevardele capitalei contestau ver
siunea oficială a voiului. „Victoria“ lui Pak Cijan Hi, fabricată 
in birourile poliției, era trimbițată dc slujbașii pe post dc con
deieri de la Seul, aceiași care confecționaseră și programul pom
pos intitulat ..100 de promisiuni în numele îmbunătățirii zilei de 
miine". Mulțimea care inunda străzile dezmințea in modul cel 
mai categoric frazele din ziarele care nu pot fi crezute pe cuvint. 
Cele „100 de promisiuni" n-au devenit narcoticul sperat. Valul 
protestului popular dobindea proporții neliniștitoare pentru deți
nătorii puterii. Speriați. ci au recurs la metode învechite, a căror 
ineficacitate a fost, deseori, relevații. Răfuiala a început cu opozi

In nordul împădurit al Perului. în regiunile Brca și Parinas 
sapele de foraj înaintează adine zi și noapte spre pungile de pe
trol. De ani de zile sondele acestea aparțineau companiei „Inter
național Petroieum Company“ o filială a societății nord-america
ne ..Standard Oii of New Jersey". Nu numai sondele dar chiar și 
zăcămintele petrolifere de aici din care se extrage aproape o trei
me din întreaga producție dc petrol a țării erau proprietate a- 
mericană. Neliniștea opiniei publice față de perpetuarea înstrăi
nării bogățiilor naturale ale țării și-a găsit expresie în variate 
manifestări de protest. După numeroase amînări, acum citeva 
zile, Ia presiunea forțelor patriotice din țară. Camera deputaților 
din Peru a fost nevoită să xoteze naționalizarea zăcămintelor pe
trolifere acaparate de companiile nord-americane.

în timp ce ani de zile compania americană a obținut mari 
profiluri din extracția petrolului peruvian. autoritățile de la Lima 
acumulau datorii la băncile din S.U.A., deficitul bugetar al țării 
crescimi vertiginos : 5.6 miliarde sol (210 milioane de dolari) în 
1966. Familii întregi îndurau sărăcia, în timp ce bărbații colindau 
țara în căutare de lucru.

Coborînd din munții 
împăduriți, pe coastă te 
întâmpină o priveliște de
osebită : orașele se ridică 
din nisipuri, alunecă par
că spre ocean, ducînd cu 
ele plasele goale ale pes
carilor, ca seara să se re-

tragă, tot cu ele. pline 
vîrf. Zeci de mii de pes
cari populează coasta și a- 
cestora li se adaugă alte 
mii și mii de locuitori ai 
munților care fug de să
răcie, de agricultura primi
tivă, ca să vină aici și să

ția cea mai vehementă. Adversarii socotiți primeidioși au luat dru
mul pușcăriilor. De astă dată n-au fost mulți, deoarece temnițele 
erau pline încă din perioada campaniei electorale. Unii candidați 
în loc să se întîlnească cu alegătorii au privit cerul printre zăbre
lele temniței, reflectând la ceea ce înseamnă „democrație“ în va
rianta sud-coreeană. Candidații opoziționiști care izbutiseră să-și 
păstreze libertatea înainte dc „alegeri“, au ajuns și ci în închisoa
re. deoarece au îndrăznit să denunțe falsurile electorale. Furtul de 
voturi reprezintă — la Seul — un „secret de stat“ și divulgarea 
Iui înseamnă „înaltă trădare“. Candidații furioși și gurr’ivi ristă 
o îndelungată detențiune.

Pak Cijan Hi are o pronunțată antipatie față de tineretul \‘u- 
dios. Școlile și universitățile i se par „focare de subversiune“. 
Cind elevii și studenții au ieșit în stradă protestînd împotriva 
mascaradei electorale, măsurile au fost prompte : 28 universități 
și J 28 licee închise. Dubele poliției au cunoscut o aglomerație neo
bișnuită : sute de tineri au făcut prima lor cunoștință cu pușcă
riile lui Pak Cijan Hi.

Dictatorul n-are însă, suficiente închisori pentru toți nemulțu
miri. Un popor întreg nu poate fi întemnițat. Furtuna politică a 
complicat situația lui Pak Cijan Hi. Protectorii săi de peste ho
tare. dornici să-i asigure aparențe „democratice", l-au îndemnat 
la prudența. Soarta lui Li Sin Man îi obseda. Generalul devenit 
președinte, grație baionetelor străine, s-a văzut obligat sâ bată in 
retragere. într-o declarație dată publicității la Seul a făcut o re
cunoaștere fără precedent : in nouă circumscripții electorale s-au 
firodus nereguli. Cu o mînie prefăcută a promis „aspre măsuri“ 
a adresa vinovaților. Pretindea președintele că. in fond, falsurile 

acestea fuseseră niște „cazuri izolate", în rest votarea constituind 
o mostră de democrație IOO°/o. Prin această stratagemă, Pak Cijan 
Hi nu a recoltat liniștea la care rivnea, nu a reușit sâ potolească 
furtuna nemulțumirii. „Cazurile izolate“ se dovediseră caracteris
tice pentru întreaga votare — „cea mai trucată din istoria țârii", 
potrivit opoziției.

După ce a eșuat cu cele 100 promisiuni preelectorale, Pak Ci
jan Hi a riscat din nou lansînd promisiunea nr. 101. Inutil. Vor
bele mieroase care alternează cu samavolniciile păzitorilor „ordi- 
nei“ nu pot să facă din Seul lăudata vitrină a democrației. Pak 
Cijan Hi, speriat, caută salvarea în repertoriul promisiunilor.

la sută din suprafața țării 
e cultivată, ceea ce repre
zintă 0,2 hectare pe cap 
de locuitor, deșertul întin- 
zîndu-se și acum pe mai 
multe sute de kilometri 
de-a lungul coastei Paci
ficului iar pămînturile a- 
rabile aparțin unui pumn 
de latifundiari 1 O ame
liorare rapidă a situației 
nu poate fi prevăzută atât 
timp cît se mențin actua
lele structuri și doar 4 la 
sută din bugetul statului 
este destinat agriculturii, 

în Peru nu sînt „munți 
de poveste" cu comori as
cunse, „la montana" 
echivalentul sărăciei, 
surilor de tot felul și 
ceasta-i determină chiar și 
pe turiștii pasionați să-i o- 
colească, sâ ignore frumu
sețile pădurilor virgine 
care înconjoară Amazonul. 
Pe coastă muntenii sînt a- 
trași de solzii strălucitori, 
ca banii, rotunzi ai pești
lor. de fabricile mari de 
făină de pește unde își în
chipuie că s-ar găsi un loc 
de muncă și pentru ei. Pri
mul loc în lume pe care 
Peru îl deține la produc
ția de făină de pește este 
înscris numai în statistici
le anuarelor,

este
lip- 

a-

ța de fiecare zi a pesca
rului sau muncitorului pe
ruvian. Scăderea prețului 
la făina de pește pe piața 
mondială de la 200 de 
dolari tona la 110 dolari 
a avut ca urmare închi
derea a 154 de fabrici. Să
răcia în cocioabe și șo
merii de la porțile fabri
cilor fac parte din peisajul 
orașelor. Dacă în 1950 
populația citadină repre
zenta 28 la sută, astăzi, în 
mai puțin de 20 de ani ea 
a ajuns la mai mult de 45 
la sulă, proporțional măr 
rindu-se și numărul acelo
ra care își duc viața în 
condiții de mizerie.

Jumătate din locuitorii 
Perului sînt indieni, înain
te cu secole mari creatori 
de artă în valea mănoasă 
Cuzco, astăzi populația cu 
cei mai numeroși analfa- 
beți și cea mai ieftină 
mînă de lucru. De 400 de 
ani ei așteaptă să culeagă 
roadele luptelor lor neîn
trerupte pentru reforme 
sociale și tot de 400 de 
ani visurile lor se risipesc. 
Ei sînt singurii stăpînitori 
ai înălțimilor muntoase și 
aceasta este singura lor 
bogăție.

Bogățiile adevărate au

fost concesionate monopo
lurilor străine, profiturile 
părăsind țara ca să se o- 
dihnească în seifurile băn
cilor americane. Naționa
lizarea zăcămintelor petro
lifere din nordul țării re
prezintă doar un prim 
pas. La ora actuală marile 
monopoluri ocupă poziții 
însemnate în economia pe
ruviana : un concern for
mat din capitaliști ameri
cani și peruvieni au aca
parat pescuitul. Monopo
lul „Anderson, 
and Co“ exportă bumba
cul ; monopolul 
fabrică cea mai importan
tă cantitate de zahăr și e 
proprietarul mașinilor de 
filat și de țesut din indus
tria textilă peruviană. In 
programele de luptă ale 
populației peruviene se în
scriu naționalizarea mijloa
celor de producție care a- 
parțin monopolurilor străi
ne, efectuarea unei refor
me agrare eficiente, prefa
ceri democratice în țară 
pentru asigurarea unor 
condiții omenești Je viață 
și muncă pentru că „mun
tele oamenilor săraci“ să 
devină comoara întregului 
popor peruvian.

DOINA TOPOR

Clayton

„Grace“

soarta
Deși 52

o- 
la 

din populație este 
angajată în agricultură, 
partea din produsul so
cial realizată de ea re
prezintă doar 25 la sută. 
Să nu uităm că numai 2,2

împărtășească 
rășenilor.
sută

EUGENIU OBREA-

Acvanauții
nu și în via-

• ALEXEI KOSIGHIN, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. a 
sosit în seara zilei de 26 iunie 
la Havana, într-o vizită de 
prietenie.

• CONSILIUL GATT (Acor
dul general pentru comerț și 
tarife vamale) a adoptat proto
colul privind aprobarea cereri
lor Argentinei, Irlandei, Islan- 
dei și Poloniei de a fi admise 
ca membre cu drepturi depline 
ale acestei organizații. Hotărî- 
rea Consiliului GATT urmează 
să fie supusă în termen de 60 
de zile votului celor 72 de țări 
membre ale GATT, majoritatea 
necesară fiind de două treimi 
din voturi.

Drumul complicat 
al aderării britanice

Consiliul ministerial al Pieții Comune, întrunit la Bruxelles 
la nivelul miniștrilor de externe, s-a încheiat luni seara. Con
siliul ministerial nu a putut ajunge la nici o hotărire în ce 
privește cererile de aderare la C.E.E. a celor trei țări — An
glia, Irlanda și Danemarca. Discuțiile asupra acestei chesti
uni vor fi reluate la 10 iulie odată cu intrarea in funcție a 
Comisiei unice a C.E.E. prezidată de Jean Rey.

Agenția FRANCE PRESSE relatează că și de data aceasta 
punctul de vedere al Franței nu a coincis cu cel al partene
rilor săi din Piața comună asupra adeziunii Angliei la 
C.E.E. In declarația sa, ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville. a relevat că înainte ca Marea Brita- 
nie să se prezinte în fața Consiliului ministerial pentru a-și 
susține cererea sa, este necesar ca această problemă să fie 
discutată sub toate aspectele de cei șase miniștri de externe.

SINGAPORE. — Clădirea parlamentului

• DELEGAȚIA de ziariști 
români, condusă de George 
Ivașcu. redactor șef al revistei 
Contemporanul care face o 
vizită de documentare în 
Franța la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe a fost pri
mită de Georges Gorse, minis
trul Informațiilor. Cu acest 
prilej a avut loc o întrevedere 
la care a asistat și dr. Victor 
Dimitriu. ambasadorul Româ
niei la Paris.

In aceeași zi, delegația a fost 
primită la Ministerul Econo
miei și Finanțelor. Delegația 
de ziariști români a vizitat, de 
asemenea, redacția ziarului 
„LE F1GARO".

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunțâ că pc teritoriul R. P. 
Chineze a fost doborît un avion 
american, care a întreprins rai
duri asupra zonei de sud a 
insulei Hainan. Agenția citată 
precizează că acesta este al 
7-lea avion doborît pe teritoriul 
chinez în perioada dintre 24 a- 
prilie 26 iunie a.c.

Primele întrebări 
care s-au pus în 
cercurile politice cu 
privire la misiunea 
lordului Alport s-au 
referit Ia inițiator. Pe 
ce bază a venit noul 
emisar la Salisbury ? 
A fost cumva solicitat 
să vină ori s-a invitat 
singur? Cu alte cu
vinte actualele „tato
nări“ sînt rezultatul 
unei cereri din partea 
lui Smith sau inițiati
va aparține în între
gime Londrei ?

Cu puțină vreme în 
urmă agențiile de 
presă au transmis — 
și faptul acesta a pro
vocat senzație — că 
Smith însuși ar fi ce
rut guvernului englez 
reluarea negocierilor 
pe baza „documentu
lui dc pe Tiger“ și că 
vizita lui Alport ar fi 
urmarea acestei ce
reri. Dar. declarații 
ulterioare ale șefului 
guvernului rhodesian 
infirmau cu totul o 
astfel dc ipoteză. In 
cadrul unei conferințe 
de presă ținută zilele 
trecute Smith a decla
rat (referindu-se în 
mod expres la vizita 
emisarului Londrei) 
că ..Anglia pierde 
vremea degeaba" și că 
„nu poate fi vorba de 
nici un fel de nego
cieri daca guvernul 
britanic se menține 
pe poziția dc a con
cepe independența 
Rhodesiei pe baza 
principiului majorită
ții". Dacă luăm de 
bune aceste afirmații 
atunci, firește. nici 
vorbă nu poate fi de 
vreo inițiativă rhode- 
siană. iar enigma s-ar 
dezlega foarte ușor : 
acțiunea a pornit dc 
la Londra.

Insă, tocmai excesi
va ușurință cu care se 
ajunge la răspuns 
pune pe cei informați 
în gardă. Oare să se 
preteze, intr-adevăr, 
Wilson la o clasică 
bătălie cu morile dc 
vînt ? Să fi redeschis

britanicii dosarul rho
desian numai așa, ca 
să se afle în treabă? 
Ce rost ar avea ca 
lordul să facă „unele 
investigații“ pe care 
le-au făcut atiția alții 
(printre ei și premie
rul Wilson) înaintea 
lui, dacă n-ar exista 
un cît de mic indiciu 
de reușită ? Avînd a- 
cestea în vedere și 
pornind de la datele 
concrete furnizate de 
agențiile de presă, sc 
poate desprinde con
cluzia că, pc de o par
te, Smith a cerut ne
gocieri. iar pc de altă 
parte a făcut declara
ții intransigente, dure.

nul rhodesian apare 
tot mai „sufocat“ și 
de aceea el caută, evi
dent, o ieșire din a- 
ceastă situație. Dar, 
prin cc mijloace ?

In această privință 
în partidul lui Smith 
există puternice di
sensiuni. Extremiștii 
dc dreapta cer procla
marea imediată a re
publicii și ruperea 
oricăror legături cu 
Londra. Aripa mode
rată se pronunță, însă, 
pentru acceptarea pro
punerilor de pe ,.Ti
ger“. Smith este între 
doua focuri și sc gin- 
dește. desigur, să se 
ralieze acelui punct

Josul lui 
lan Smith

Un eventual apel la 
negocieri al premieru
lui rhodesian, deși în 
contradicție cu poziția 
sa anterioară, ar fi, 
totuși, cit se poate de 
explicabil. Rhodesia 
cunoaște — ca urmare 
a sancțiunilor econo
mice — dificultăți 
destul de mari, mult 
mai mari decit sc cre
zuse anterior. Ele au 
fost recunoscute re
cent chiar de oficiali
tăți de la Salisbury. 
Potrivit cifrelor date 
publicității, aproxima
tiv 78 la sută din re
colta de tutun a anu
lui trecut se află incă 
in depozitele rliode- 
siene, iar întreaga re
coltă din acest an a 
fost cumpărată de stat. 
De asemenea, zahărul 
obținut din două re
colte a rămas ncvîn- 
dut. Ca atare, guver-

de vedere care să-i 
fie mai favorabil. De 
extremiști se teme în- 
trucît aceștia vor pro
clamarea republicii in 
care actualului pre
mier i-ar reveni rolul 
de președinte fără 
vreo putere executi
vă. In același timp, 
insă, dificultățile eco
nomice nu numai că 
pu s-ar atenua, ci 
chiar ar spori. Vari
anta negocierilor i-ar 
conveni mai bine, căci 
ar avea șansa de a-și 
păstra puterea și a 
scăpa în același timp 
de sancțiuni. Dar în 
acest caz și-ar ridica 
pe extremiști împo- 
trivă-1, puțind fi chiar 
destituit. De aceea se 
pare că Smith a ales 
politica „jocului du
blu“ : pc de o parte, 
pentru uzul extremist, 
declarații dure, in

transigente ; pe de 
alta, apeluri discrete 
către Marea Britanie 
pentru a relua nego
cierile.

Față de Alport, însă, 
alegerea va trebui să 
fie, pină la urmă, fă
cută. Și atunci, potri
vit săptămânalului 
TRIBUNE DES NA- 
TIONS, situația se va 
prezenta astfel : ori 
Smith alege linia 
dură, în care caz lor
dul va încerca să gru
peze în jurul guver
natorului Gibbs cle
mentele moderate din 
Rhodesia, ori Smith 
acceptă negocierile și 
in cazul acesta va în
cepe încercarea de 
forță cu „durii".

Desigur, problema 
esențială este dacă 
Marea Britanie oferă 
negocieri exclusiv pc 
baza propunerilor dc 
pe Tiger, adică in con
dițiile în care Smith 
trebuie să accepte re
gula majorității, sau 
c vorba de o nouă 
„cedare“ din partea 
Londrei, de o renun
țare la regula aminti
tă, fapt care ar frustra 
populația dc culoare 
de drepturile ei legi
time. Trimiterea lui 
Alport la Salisbury a 
întâmpinat deja seri
oase critici din partea 
stîngii laburiste care 
i-a reproșat lui Wil
son că se pregătește 
pentru o nouă seric 
de concesii.

Deși, deocamdată, 
observatorii se pro
nunță cu prudență a- 
supra șanselor tur
neului lui Alport, pe 
ici. pe colo, se stre
coară unele note dc 
scepticism. Multora 
nu le vine a crede că 
pc cărările atit de 
mult bătătorite ar fi 
răsărit intre timp co
pacul înțelepciunii 
sau ar fi crescut iarba 
fiarelor care să poată 
deschide ruginitul la
căt rhodesian.

ION D. GOIA

Unii savanți sînt din ce in ce 
mai încredințați că globul nos
tru a fost numit greșit „Terra" 
și aceasta pentru că descoperi
rea in ultimul timp a unor po
sibilități multiple de sondare a 
adincurilor oceanelor ne apro
pie de perspectiva stabilirii u- 
nor contacte nemijlocite cu 
universul subacvatic. Acvanau
ții pot descoperi imense resurse 
de bogății : materii prime, e- 
nergie. hrană și vor putea în vi
itor ajuta la descoperirea zăcă
mintelor de petrol, la lucrările 
publice, la recuperarea epave
lor. Pentru aceasta c necesară 
însă organizarea muncii in con
diții specifice, deosebite de cele 
de pe pămînt. Cele două zile și 
două nopți petrecute de acva- 
nautul francez Robert Stenuit 
la 130 ni adincirne în apele 
insulelor Bahamas au fost con
cludente : omul va putea fi lo
cuitorul apelor. Robert Stenuit 
a ajuns pc fundul oceanului 
printr-un cilindru de legătură și 
s-a adăpostit apoi intr-un cort 
pneumatic special amenajat ca 
locuință submarină. Butelii de 
oxigen și heliu înconjurau 
cortul, alimentindu-1 cu „ae
rul“ necesar. Experiența a 
reușit fără ca acvanautul 
francez să sufere de narcoza 
de azot sau ..beția marilor adin- 
cimi" determinată dc presiunile 
înalte ale gazelor inerte sau de 
decompresiune. Pentru preîntâm
pinarea dccompresiunii alți doi 
cercetători Cabarrou și Hart- 
mann după ce au locuit in fun
dal oceanului 100 de orc la o 
adincirne de 250 m au folosit 
table de decompresiune obținu
te cu ajutorul calculatoarelor 
electronice. Rezultatele încura
jatoare obținute pina acum sti
mulează activitatea acvanauților 
dar nu poate fi vorba încă de 
șederi mai îndelungate ale o- 
mului în mediul subacvatic. Ar 
mai trebui confecționate instru
mente pneumatice sau de alt 
gen care să mărească eficiența 
muncii sale, vehicule submari
ne cu care să sc poată deplasa 
ușor, aparate respiratorii mai 
perfecționate. Folosirea anima
lelor marine a dat rezultate sur
prinzătoare. Astfel expediția 
subacvatică Sea Lab a fost în
tovărășită de un delfin care le-a 
dat un real ajutor. In viitorul 
apropiat, se crede că delfinii 
sau focile vor deveni călăuze 
sau păzitori în ograda marină a 
omului.

D. T.
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