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în întreprinderile cons

tructoare de marini din 
Oltenia se obțin însemnate 
rezultate pe linia economi
sirii materialelor feroase 
si neferoase. La tjzina ,.E- 
lectroputere“. de pildă, 
s-au economisit mai mult 
de 250 tnne oțel și dife
rite profite metalice.

La tizinn mecanică d>n 
Tumu Severin. gospodara 
raționala a tablei de oțel 
folosită în construcția na
șelor și a vagoanelor pen
tru calc ferată s-a concre
tizat în 223 tone metal e- 
conomisît. cantitate 
depășește jumătate 
angajamentul anual,
cantitatea do metal econo
misit de la începutul anu
lui, constructorii de ma
șini agricole din Crafova. 
pot realiza 57 semănători 
universale cu 825 prăsi
toare de porumb.

Economiile de materiale 
realizate de la începutul 
anului. în întreprinderile 
constructoare de mașini 
din legiunea Oltenia de
pășesc 600 tone,

(Agerpres)
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DE JEIUA ÎNVĂȚĂTORULUI“

V J m
Proletari din toate țările, uniți-vă !

WScinteia
VW

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LANȚUL SLĂBICIUNILOR"

REFLECTAT lN Tinărul lăcătuș Ionescu 
Francisc, unul din frun
tașii secției de construc
ții metalice al U. M. Ti

mișoara.
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OGLINDA MOBILEI

zz ILVA
La Sighetul Marmației, în mo

dernul Combinat de industriali
zare a lemnului, mobila elegantă 
păstrează în fibrele ei aroma pă
durilor. In urmă cu oîteva luni 
despre combinat te scria că 
, bate pasul pe loc..." Ritmul a 
ist găsit (pentru prima oară s-au 

realizat sarcinile de plan) dar 
c i minusuri într-un punct extrem 
dt sensibil — CALITATEA. Din 
ce -^*-ste 400 de beneficiari, o 
pa. .«-aii trimis „impresii!«“ pe 
care ® parcurgem împreună cu 
ing. Ion Ormeny, șeful serviciu
lui C.T.C. : „...mobila este ne
corespunzătoare — nu acceptăm 
plata ramei de 4 779 lei“ (O.C.L. 
Calafat! ; „...să nu ne mai trimi
teți mobilă în aceste condițiuni" 
(O.C.L. .Alexandria). Scrisori, te
legrame, localități diferite. Pro
blema aceeași: unele garnituri 
de mobilă sînt necorespunzătoare 
calitativ.

Struna 
rămas

principală a 
dezacordată

de mobilă are ne- 
Pînă

Creatorul 
voie de materie primă, 
acum — spune ing. Ionel Pop — 
directorul combinatului — aveam 
11 furnizori. Primeam materie 
primă din regiunile unde se 
transporta lemnul maramureșean.

0 nouă

stațiune

hidrotermală

La Praid, în regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară s-a deschis 
o nouă stațiune hidrotermală 'cu 
ape sărate .și radioactive). Stați
unea posedă între altele un izvor 
dc apă termala radioactivă de 
mare debit, care fișneșfe de la o 
adincime de 2 600 metri și are o 
temperatură de 42 grade Celsius. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
această sursă de apă este una 
dintre cele mai mari de acest gen 
din țară. Apele de la Praid sînt 
îecomandate în tratarea unor a- 
fecțiuni ale coloanei vertebrale, 
sciaticii, spondilozei, herniei de 
disc, reumatismului, precum și în 
unele boli ginecologice.

(Agerp’et)
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PE ZI

Ml-e teamă ca nn cumva aă 
omit sau să ocolesc un adevăr, 
legați de persoana și persona
litatea omului do la catedră 
prin fiii șl fiicele noastre, dra
gostea șl respectul I Ic datorăm 
dc pc vremea cînd noi înșine 
no aflam la vîrsta zmeelor și 
praștiei. Cu alte cuvinte — șl 
anume cu acelea pe caro le do
rim în stare să ne exprime toa-

LJ»

w

13 nlncerllatea unul nentiment 
generator de calde șl consecvent 
pnre emoții — la 30 iunie fle
care dintre noi ne întilnlm cu 
Iubirea dinții, cu acea marc Iu
bire la care revii totdeauna și-o 
găsești neîntinată. Cu ani în 
urmă, elev fiind Încă, țin minte 
că m-am încumetat să rostesc 
citcva cuvinte la o serbare de 
sfîrșlt de an școlar, încercînd să 
răspund la întrebarea „ce dato
răm dascălilor noștri 7" Am 
vorbit cu toată înflăcărarea ce
lor 16 sau 17 ani și. după un 
timp, cînd am chibzuit că am 
spus totul, am încheiat. Am co- 
borît de pe scenă cu convinge
rea că n-am uitat nimic, fericit 
că am... epuizat o temă atît de 
dificilă. Aveam o singură scu
ză : cran» foarte tînăr. Azi știu 
bine că o atare întrebare ar 
putea face obiectul unei Intense 
meditații pentru o viață sau 
pentru citcva vieți. Prefer vor
belor un gest : acela de a mă 
apleca în fața tuturor dascăli
lor mei, solemn șl adine înflo
rat, așa cum te aplcoi atunci 
cînd vrei să spui „mulțumesc" 
dar glasul nu te mai ajută și cu
vintele îți par sărace și banale.

11 cunosc dc mult, îl înconjur 
de mult cu o statornică afecți
une pe acest om de la catedră. 
L-am cunoscut întîia oară prin 
anul '37 mi sc pare, unul din
tre acel ani cînd statisticile 
vremii numărau la noi pest? un 
milion de copii lipsiți de posi
bilitatea dc a învăța, unul din
tre acei ani pc care îi avea 
în vedere Sadoveanu cînd scria 
despre învățători și profesori ca 
despre niște „apostoli ce îndu
rau sărăcia și batjocura, trecînd 
prin vifor de nemulțumiri și 
vorbe grele“. Condițiilor vitre
ge ale învățămîntului dc odini
oară, el le opunea o luptă 
neostenită, plină dc demnita
te, care îi situa pe poziția unui 
intelectual înaintat, il . 
do politica partidului comunist 
în care descoperea 
ideal, singura cale pentru 
vedea înfăptuită cu adevărat 
nobila misiune. El însuși 
al lui Basile Drăgoescu, 
Haret, Creangă sau al 
mare și generos dascăl. î 
cum să ajungă un „Domnu Vu- 
cea" sau un Marius Chicoș Ros- 
togan. S-a zbătut biciuit de 
„viforul nemulțumirii" dar nu 
s-a prăbușit, nu s-a plecat, nn 
s-a resemnat.

E astăzi profesorul

terizează pe aeropor
tul „Mihail Kogălni- 
ceanu", ceea ce în
seamnă că celor 
35000 de turiști li 
se adaugă în 
zi alții 1 500. 
teaptă ca în 
transporturile 
să se dubleze.
lurile din stațiuni și 
campingurile amena
jate la Mamaia, Efo
rie Nord și Costinești, 
sînt pregătite să-i în- 
tîmpine pe toți noii 
veniți, sînt pregătite 
locurile de prome-

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru).

Un cal de căldură 
a cuprins în ultima 
vreme stațiunile ro
mânești, risipite de-a 
lungul celor 50 de ki
lometri de litoral, 
spre mulțumirea tu
riștilor români și stră
ini care vin în 
care dimineață 
plajă la întilnirea 
soarele. La ora 
ceasta, 35 000 de 
meni tși petrec 
canța la mare. Odată 
pe oră, un avion a-

fiecare 
Se aș- 
curînd 
zilnice 
Hote-

nadă cu cele două 
milioane și jumătate 
de flori care le îm
podobesc, cu cei 
80 000 de trandafiri 
și 350 000 de arbori 
și arbuști.

Sînt pregătite re
staurantele „Miorița“ 
din Mamaia și „Ialo
mița“ din Eforie 
Nord, care prepară 
bucate specific do
brogene, plăcinte, 
chebab, produse de 
simigerie, pui la fri
gare, crap la proțap 
etc.

■■'Afie
pe 
cu 
a- 

oa- 
va-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Ministerul a stabilit ca în tri
mestrul III principalul furnizor 
să fie D.R.E.F. Maramureș, dar... 
In locul vorbelor ni se arată cea 
mai recentă minută, datată 12 
iunie : C.I.L. solicită 1340 m.c. 
cherestea fag de 25 mm., 
D.R.E.F. oferă (I 1 1) 800 m.c. în 
grosime de 25 mm (restul... — 
grosime de 50 mm). Cherestea 
de 30 mm., nici un m.c. Ni se 
dau și alte date : restanțele din 
acest an la buștenii pentru deru
lare reprezintă producția fabricii 
de placaj pe două luni.

— Justificările — continuă to
varășul director — nu sînt înte
meiate. La I.F. Sighet exista 
bușteni de anul trecut amenin
țați să se sufoce. Din raionul 
Lăpuș după vechiul procedeu se 
trimite cea mai bună materie 
primă la C.I.L. Gherla, deși a- 
cesta ar putea fi aprovizionat din 
Hunedoara. Două surse apropiate 
Tg. Lăpuș și Baia Sprie-Cavnic- 
Sighet nu sînt valorificate, așa că 
primim bușteni de pe valea Izei 
care fac ocolul țării — Strîmbu 
Băiuți, Groși, Tg. Lăpuș, stația 
Gîlgău — cu mașina ; apoi pe 
drum de fier — Dej, Beclean, 
Salva-Vișeu... Sighet. Cu toate

NU CAUTAȚI
Ce este fericirea ? Dicționarul 

definește fericirea ca o stare de 
mulțumire intensă și deplină, 
datorată mai ales satisfacerii u- 
nei năzuințe. Fericirea nu este 
rodul unei întîmplări, ea nu este 
un destin, omul fiind acela care 
răspunde de fericirea lui. Practic 
este nefericit acela care nu știe 
să se realizeze ca om căci în 
fond ești fericit atunci cînd ți-ai 
realizat acele idealuri la care ai 
năzuit cu toată ființa ta. Mulți 
oameni se consideră fericiți o 
dată cu terminarea unei școli, 
cu alegerea profesiunii sau cu 
încheierea unei căsătorii. In fond 
acest fel de a privi fericirea ne 
arata o limitare, o nefolosire to
tală a tuturor posibilităților o- 
menești. Motoarele vitale acțio
nează cu puteri îmjumătățite. Te 
trezești tîrziu ca puteai face mai 
mult. Și starea pe care o credeai 
de fericire îți apare, pe bună 
dreptate înjumătățită. Un singur 
pas nefăcut la timp spre împli
nirea reală și te vei simți mai 
devreme sau mai tîrziu nefericit 

Desigur în a vorbi despre fe
ricirea sau nefericirea unuia sau

altuia delimitările sînt absolut 
necesare. Cineva, un om în vîr- 
stă, afirma că ar fi fost fericit 
dacă atunci cînd avea 20 de ani 
ar fi avut condiții normale de 
studiu și muncă. Mi-aș și putut 
— spunea el — realiza năzuin
țele mele profesionale, n-ar fi 
trebuit să abandonez studiile și 
să intru să muncesc în condiții 
jignitoare pentru a-mi întreține 
o familie grea căreia i s-a adău
gat mai tîrziu prin căsătoria mea 
o altă familie. Au venit mai pe 
urmă copiii. Sînt astăzi un om 
fericit ? Da și nu. Da, pentru că 
duc alături de alți oameni o via
ță omenească, pentru că copiilor 
mei le sînt deschise porțile tutu
ror profesiilor. Nu, pentru că pe 
de o parte vitregia altor vremuri 
mi-au împiedicat drumul spre 
profesia spre care rîvneam și 
pentru că nici eu n-am făcut tot 
ceea ce omenește era posibil.

Confesiunea acestui om diso
ciază noțiunea de fericire, de îm
plinire personală pe fundalul u-

Apus de soare pe Dunăre

apropia

propriul 
a-și

LA BAZA POLITICII

Așa cum reiese din Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia cu privire la majorarea sa
lariilor mici, această nouă măsură 
a fost posibilă datorită creșterii avu
ției naționale, a puterii economice 
a țării. Creșterea continuă a poten
țialului economic al țării, asigură 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de viață ale oamenilor muncii, 
acesta fiind scopul fundamental al 
politicii partidului nostru.

Exemplele citate în noua Hotă- 
rîre sînt edificatoare : în primul an 
al cincinalului — 1966 — produc
ția industrială a crescut cu 11,7 la 
sută față de 1965. In primele 5 
luni ale acestui an cu 13,7 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. In anul 1966 producția a- 
gricolă a fost cu 10,3 la sută mai 
mare ca în anul 1965. Eforturile 
unite ale oamenilor muncii în în
făptuirea politicii economice a par-

RESPONSABILUL CU

FERICIREA IN AFARA
PERSOANEI DV!

tidulul, au creat posibilitatea ca 
majorarea salariilor mici stabilită în 
prevederile planului cincinal, să fie 
aplicată cu mult timp înainte.

Noua Hotărîre a partidului nostru 
se încadrează în planul larg de ri
dicare pe o treaptă superioară a 
nivelului de trai a tuturor catego
riilor de salariați. Este o dovadă 
certă a aplicării în viață a hotărî- 
rilor Congresului al IX-lea al par
tidului. Redactorii și reporterii 
ziarului nostru au stat de vor
bă cu numeroși oameni ai muncii 
în legătură cu noua hotărîre a par
tidului. Oameni ai muncii din cele 
mai diverse sectoare de activitate 
manifestă satisfacția lor deplină 
pentru această hotărîre, nouă do
vadă a grijii partidului pentru cei 
ce muncesc. Toți au apreciat că 
acestei hotărîri trebuie să i se răs
pundă prin muncă, prin realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, prin 
realizarea unor produse de calitate 
superioară.

„Pentru mine — ne 
declara muncitoarea E-

caterina Preia de la
I.C.I.L. Cluj — lucrurile 
sînt cît so poate de clare; 
muncind mereu bine, vom 
trăi din ce în ce mai 
bine, iar eu cred din toa
tă inima în politica’parti
dului. Noua Hotărîre e 
încă o dovada în plus la 
toate cele de pînă acum. 
Și pînă acum cîștigam 
bine întrucît lucram în 
acord. După aplicarea noii 
Hotărîri, salariul meu va 
crește simțitor“. Tot la 
această întreprindere — 
după cum ne spunea 
Csilak Alexandru, șeful 
serviciului de organizare 
a muncii, 540 de munci- 

beneficia

(Continuare fn pag.

i elev 
al lui 

altui 
n-avea

copiilor

a IH-a)

realiza

nor realități sociale. In plus a- 
duce discuției noastre un factor 
esențial : efortul personal în rea
lizarea năzuințelor individuale.

La Baia Mare am întîlnit un 
grup de tineri care serbau un 
eveniment : absolvirea școlii teh
nice financiare. Mulțumirea care 
li se citea în priviri, în felul în 
care vorbeau, în planurile de vii
tor pe care și le mărturiseau do
vedeau, într-un cuvînt, că ei

trăiau acea stare rivnită de spi
rit care este a fericirii. Popescu 
Valentin, unul dintre proaspeții 
absolvenți ne spunea : „Mă în
trebați dacă sînt un om fe
ricit. Desigur. Dar fericirea nu 
este starea de spirit care te aș
teaptă la capătul unui drum ci 
bucuria pe care o trăiești în per
manentă cînd vezi că eforturile 
pe care le investești zi de zi nu 
rămîn fără roade, că ele te apro-

pie de realizarea a ceea ce ți-ai 
propus. Astăzi eu și colegii mei 
sîntem fericiți că am văzut îm
plinit unul din visele noastre. 
Dar fericirea este un proces di
namic. Ceea ce te mulțumește 
azi, mîine va fi cauza nemulțu
mirii tale. De aceea noi ne gîn- 
dim deja la ceea ce trebuie să 
facem. Unii dintro noi și-au pro
pus deja să urmeze facultatea de 
științe economice la cursurile 
fără frecvență, alții se pregătesc

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI ȘT. I. CÄNESCÜ

(Continuare in pag. a 11-a)

prezenta hotărîre. Ei vor ___
venituri suplimentare de peste o ju
mătate de milion lei anual.

Una din categoriile de oameni ai 
muncii cu salarii mici care se va 
bucura de prevederile noii hotărîri 
o constituie și vînzătorii din comer
țul socialist. La magazinul cu auto
servire nr. 69 din Deva, un redactor 
al nostru a stat de vorbă cu vînză- 
toarea Terezia Fazekaș.

— Salariul meu, spunea 
Fazekaș, va crește cu 7 la 
jungînd astfel la 800 lei.

Cea mai emoționată era __  _
nara Maria Sebeștin, proaspăt ab
solventă a unei școli profesionale.

— Eu voi beneficia — ne de
clara ea — de o creștere a sala
riului de 19,7 la sută.

Da la Brașov, și Iași, de la Med
gidia și Sighet, din Craiova și Ti
mișoara, din toate orașele țării, co
respondenții ne-au transmis rînduri 
emoționante despre bucuria cu care 
a fost primită noua hotărîre care 
se adaugă altor hotărîri, din ultima 
vreme, cu privire Ia majorarea pen
siilor, reducerea prețurilor cu a- 
mănuntul la aproape 600 de arti
cole de larg consum, mărirea sala
riilor lucrătorilor din căile ferate 
etc., toate în scopul ca viața oa
menilor să fie mereu mai îmbelșu
gată, mai fericită.

Pretutindeni oamenii și-au expri
mat hotărîrea de a munci tot mai 
bine, pentru a mări producția și 
productivitatea muncii, a reduce 
continuu prețul de cost, de a rea
liza în toate sectoarele produse de 
calitate, chezășie sigură pentru noi 
măsuri privind creșterea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc.

Terezia 
sută a-

însă tî-

Aspect din cartierul Țiglina din Galați
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Invitație Io lectură ffntr-o 
librărie din. Deva)

„Lanțul 
slăbiciunilor” 

(Urmare din pag. I)

m&suril? stabilite de minister a- 
nomalia nu a fost înlăturată, și 
pe drept cuvînt, conducerea com
binatului își exprimă îngrijora
rea pentru soarta planului pe se
mestrul II. Golurile în producție, 
asalturile influențează în mare 
măsură calitatea produselor. Dar 
iată și o altă problemă. Ca s-a- 
jungă din vagon în fabricație 
cheresteaua este manipulată de 
11 ori, pierzînd o parte din pro
prietăți- Dacă acest lucru s-ar 
face cu autostivuitoare numărul 
operațiilor s-ar reduce la trei, 
s-ar economisi peste 1 000 000 lei 
și circa 45—50 de muncitori au
xiliari ar deveni direct produc
tivi. Combinatul nu are aseme
nea utilaje.

...19 iunie, sectorul de curbat, 
schimbul II. De 2 ore, 22 de oa
meni nu lucrează.

— Electrocarul este defect — 
spune maistrul secției. GRIGOR 
VASELE, și n-avem cu ce scoate 
din uscător cele 12 containere cu 
material. Necazurile sînt vechi. 
Materialul iese uscat, și crapă la 
curbare. Vineri și sîmbătă s-a 
scos materialul ars, s-au rebutat 
106 spătare de scaun, azi... 56.

După cum se vede, o seamă 
de neajunsuri de ordin intern.

Nu poate fi contestat faptul 
că se iau măsuri pentru înlătura
rea lor : s-a completat necesarul 
de cadre inginerești, s-a asigurat 
asistența tehnică în toate schim
burile, cazurile de indisciplină 
sînt tot mai rare, se experimen
tează procedee modeme, printre 
care finisajul cu teleflex... In a- 
cest complex de măsuri un loc 
de frunte trebuie să-l ocupe...

Răspunderea 
perională

Tn noaptea de 19 iunie am vi
zitat atelierul montaj din cadrul 
fabricii de mobilă corp. Mai 
multe lăzi pentru studio-ul „Ilva" 
pe care tînărul Apșan Tivadar, 
aplicase ștampila C.T.C. urmau 
să fie predate. Dar iată ce „ga
rantase" recepționerul : lăzi cu 
tapițeria de o culoare și lezarda 
de alta, lezarde prinse incorect, 
unele deja desfăcute pe la col
țuri, ciupituri vizibile. A doua 
zi. tînăra Maria Ardelean ne in
formează că sînt de retușat des
tul de multe rupturi și zgîrieturi 
la mobila-oorp. Secretarul orga
nizației U.T.C. de la montaj-re- 
tuș ambalat dă o ciudată expli
cație cauzelor..." poate din gra
bă... !' Mergem și-n atelierul de 
tapițerie, condus de maistrul 
Toth Leon. Privite de departe 
divanele „Ilva" încîntă ochiul 
prin coloritul țesăturilor. Dar 
execuția ? Tighele neuniforme, 
din loc în loc întrerupte, în in
terior neglijențe. Și maistrul, cel 
salarizat pentru îndrumarea co
lectivului, încearcă să găsească 
„cauze", să-și ia angajamente... 
La ce folosesc acestea ?

— Principala bătălie — re
marca directorul combinatului — 
trebuie dusă împotriva neglijen
ței, a lipsei de răspundere, de 
care dau dovadă unii muncitori, 
maiștri, ingineri, pentru crearea 
unei puternice opinii

Colectivul este tinăr (media 
vârstei — 26 de ani). Organizația 
U.T.C. are în momentul de față 
1000 membri. Există aici 10 
membri în comitetul orășenesc al 
U.T.C., un membru in comitetul 
regional, al căror ajutor nu se 
face simțit pe măsura cerințelor. 
S-au întreprins unele acțiuni eh- 
ciente, îndeosebi pe linia întânru 
disciplinei — a prezenței la lu
cru. Disciplina va trebui insă 
privită sub toate aspectele 
în primul rînd. al respectării pro
cesului tehnologic, îngrijirii uti
lajelor.

Lemnul ciută atunci cind se 
află in mâini pricepute. Multe 
încă se dovedesc stângace. lata 
de ce propunem conducem com
binatului, să găsească forme cit 
nu, variate pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesionala.

Sînt perioade tn istoria Htera- 
turii, mai adesea scurte dar in
tense, dnd critica literară se o- 
cupă, cel puțin aparent cu pre
dilecție de sine, de rosturile ei 
intrinsece, decît de obiectul ei, 
opera artistică. O analiză, poate 
nu chiar atit de superficială, ar 
constata ca pe una din cauze-lo 
acestei autoanalize stăruitoare pe 
aceea care ține de opțiunea, 
veche, dar mereu actualizată, 
care se întreabă dacă critica este 
ori nu operă de creație. însumând 
răspunsurile care s-au dat ace
stei chestiuni, concluzia cea mai 
pertinentă ce s-ar putea extrage 
ar fi că întreprinderea critică este 
creație, dar depinde cine o face 
și cum o face.

Un alt adevăr, de-acum axio
matic. este acela după care pe
rioadelor de intensă emulație 
critică le corespund, în planul 
creației artistice, opere de înaltă 
valoare. Această determinare, pe 
lîngă faptul că înscrie critica în 
sfera largă a creației ca pe un 
factor hotărî tor, permite eviden
țierea și a altui înțeles. Sesizind 
efervescența actelor critice supe
rioare vom putea, plecînd de la 
această observație, să ne gindim 
și nicidecum să aplicăm dogma
tic, ceea ce în știință se cheamă 
așteptarea matematică. Simultan 
sau post factum, o teorie critică 

[ elevată — și prin aceasta e bine 
i să se înțeleagă poate în primul 

rînd una care surprinde o filia
ție neistovită și o propune — 
cheamă opera sau operele care 
s-o certifice. Un exemplu clasic 
la îndemînă e cel al sintezei și 
direcției maioresciene. Cu cele 
cîteva poezii scrise pînă atunci, 
Eminescu nu putea indica decît 
o direcție, simptom suficient pen
tru viziunea criticului de a intui 
o evoluție. Că în echipa pe care 
criticul o socotea în măsură să-și 
asume noua răspundere îl găsim 
punctat și pe Bodnărescu nu-i 
de natură să alarmeze decît spi
ritele înguste. Generozitatea, fa
cultate inerentă unui critic de 
vocație, poate acorda credit unui 
număr relații- mare de autori, că 
aceștia nu-1 fac solvabil în aur 
nu-i decît vina lor sau neputința 
lor. Criticul însă avea ochiul lu
cid și cînd s-a ivit Coșbuc, încă 
înainte ca acesta să-și adune pri
mul volum, îl revendică noii di
recții, lucru pe care marele diag
nostician îl va face și cu Goga. 
In exemplul lui Maiorescu vedem 
și o nouă metodologică, oricînd 
aplicabilă, și ea ar însemna ceea 
ce am înțelege prin beneficiul 
cutezanței de a vorbi la concret. 
Mai explicit spus, putința (pentru 
că e vorba de o tărie spirituală 
și de o ordine) de a lucra aplicat, 
la opere date, afirmîndu-le sau 
infirmîndu-le, extrăgîndu-Ie vir
tuțile și pe temeiul lor ridicînd 
demonstrații pentru altele, poate 

superioare. Orice critic serios, ana- 
lizînd, fie și o capodoperă, țin
tește. chiar și tacit, prin însăși 
analiza lui să determine o alta 
cel puțin tot atît de valoroasă. 
Condus de asemenea principii

•vizate șl 
creației, 
topta totdeauna cărțile mari ca 
abin pe marginea lor să-și ridice 
teoria, ci. mai înțelept, va vedea 
într-un ciclu de poezii o viitoare 
structură poetică, într-un număr 
restrîns de nuvele pe romancie
rul dc cutare lip de mai tîrziu, 
va dilata probabil promisiunile 
unei cărți cu scopul nemărturisit, 
dar vizibil, de a atrage atenția 
autorului că va trebui, cu a doua 
ori a treia carte să le valideze, 
gest prin care va incita totodată 
resursele latente alo altor autori. 
Toate acestea devin notabile nu
mai dacă pleacă de la daturi 
concrete, de la amănunțirea fap
telor, conținute în opere. A lău
da buna intenție și a escamota 
realizarea artistică, a vorbi la 
modul general înseamnă a face 
un deserviciu (în planul artistic) 
alît autorului respectiv, cît și 
literaturii în general prin întreți
nerea unor confuzii. Se întîlnesc 
încă destule articole, care ar pu-

.... .în 
mai degrabă 

morale 
faptul,

(toți tinerii I)

generoase tn planul 
criticul nu va mai aș-

tea fi numite de bun simț, 
care se vorbește 
despre calitățile 
autorilor, despre 
pildă, că tinerii , 
nu pot crea opere bune de
cît dacă, ori dacă..., fără a-i numi 
pe acești tineri și, mai rău, fără 
a pleca de la analiza creației lor 
atîta cîtă este ; de eficiența ace
stor operațiuni te poți îndoi fără 
reticențe. Orice asemenea sfat 
devine o moralizare dogmatică, 
respinsă, pentru că nu se susține 
pe exemple vii. Asemenea sfa
turi nu incită, nu ambiționează, 
nu răscolesc energiile interi
oare ; viciul lor este sterilitatea. 
Prin natura ei, critica literară nu 
poate fi decît la obiect, funcțio
nalitatea ei de aici pleacă. Nu
mai printr-o analiză subtilă și 
înscriindu-1 la o dominantă, G. 
Călinescu îl impusese pe tînărul 
de acum cîțiva ani Marin So- 
rescu în rîndul artiștilor cerți ai 
literaturii noi. Tot el spunea des
pre un alt poet contemporan, de 
asemenea în urma unor extracții 
la obiect, că „n-a mușcat adine 
din fructe crude" iar despre al
tul că „n-a dat pe gît o înghiți
tură de flăcări". Simple meta
fore ? Nicidecum. Ele erau im
puse de înseși operele respective 
și pe lîngă învățămintele pe care 
le-au tras probabil cei doi autori 
din ele, „metaforele“ conțin în- 
tr-adevăr și forță de incitație ge
nerală. A da pe gît o înghiți
tură de flăcări echivalează cu o 
tentativă răspicată, dramatică, de 
a te statornici deplin pe tărîmul 
artei. Un autor conștient reține 
parabola ca atare și dacă n-a tre
cut va trece, temporar, printr-o 
criză în urma căreia va dobîndi 
o nouă limpezime.

A ocoli produse artistice numai 
pentru că ți se par slabe sau sînt 
slabe, ori, și mai grav, pentru 
că se înscriu aparent într-o mo
dalitate. chipurile compromisă, nu 
poate fi un gest lăudabil. Pe 
marginea unei cărți proaste se 
pot clădi raționamente intere-

NU CAUTAȚI

ale 
do

RESPONSABILUL
CU FERICIREA

IN AFARA
PERSOANEI DV

(Urmare din pag. I)

să-și întemeieze un cămin. De
sigur sînt foarte multe de făcut, 
desigur că fiecare om va fi fe
ricit în felul său dar niciodată 
fără eforturi deosebite de a pune 
în valoare tot ceea ce cred că 
poartă în el. Fericirea nu e o 
stare trecătoare, ea nu poate fi 
trecătoare ci trebuie s-o stator
nicim în viața noastră ca efect al 
muncii noastre de zi cu zi.

Taloș Vasile din comuna 
bou ne arată că și-a văzut 
deplinite idealurile tinereții, că 
fericirea face casă bună in că
minul lui de mult timp dar că 
momentele cele mai fericite din 
viață i le-au adus copiii : „Nimic 
în lume nu mă face mai fericit 
decît copiii care se adună în ju
rul meu cînd mă întorc din mină 
ne spune el. în fond, eu capul 
familiei, răspund de fericirea tu
turor și fiecare în parte de feri
cirea mea căci cel mai mic nea
juns al unui membru al familiei 
noastre ne adună îngrijorați, pe 
toți, în jurul lui".

în-

că-

!

Majoritatea tinerilor ne-au răs- 
{)uns că responsabili cu fericirea 
er sînt ei înșiși dar nu pot să 

nu țină seama și de cei din jur, 
căci dacă pentru fericirea lor 
ar călca în picioare fericirea al
tora ar fi niște oameni egoiști 
și într-un fel nefericiți. Și totuși 
sînt și astfel de oameni care 
pentru o clipă calcă în picioare 
fericirea și demnitatea altora.

întâlnești și astăzi tineri care 
probabil că auzind de pesimism 
s-au gîndit să ia lucrurile în tra
gic și să devină și ei pesimiști. 
La întrebarea noastră răspunsul 
a fost de data aceasta altul — 
nu sînt fericit (ă). Ardelean Car
men Maria din Zalău susținea 
ferm că n-a fost și nu va fi 
niciodată fericită. De ce ? Pen
tru că e prea mare „neîncre
derea" oamenilor în ea și, 
fire sensibilă, acest fel de a fi 
tratată îi lezează amorul propriu. 
De fapt toți .„nefericiții" de azi 
caută să arunce vina nefericirii 
în spinarea altora fără să vadă 
că ei înșiși sînt autorii acestei

Spectacol festiv
artistice

CONSTANȚA (do la 
corespondentul nos
tru).

Școala populară de 
artă din Constanța, 
Instituție dc învăță- 
mint artistic de masă, 
caro școlarizează In
terpreti. instructori 
pentru formațiile ar
tistice do amatori, a 
prezentat Inni scara 
In fața a peste 500 do 
Invitați nn spectacol 
festiv intitulat „Tine
rețe“. Spcotacolnl

al formațiilor 
amatori 

fost realizat cu con
cursul a poate 100 din 
elevii care au urinat 
cursurile școlii în a- 
nul 1906—07.

în ultimele trei luni 
promoția absolvenți
lor din anul acesta a 
Școlii populare de 
artă din Constanța a 
susținut spectacole în 
dlverso localități dlu 
regiune : Mihall Ko- 
gălniccanu, Valu Tra- 
lan, Negru Vodă. 
Medgidia, Topralsar șl

rămîne o simplă tentație.
G. SUCIU

In vacantă

»ante și elabora fugestii utile ; o 
altă carte se dovedește după o 
privire atentă a se disocia de mo
dalitatea, să-i zicem compromisă, 
la care o înglobează o aparență. 
Un autor este jignit cînd este 
încadrat superficial la o formulă 
cu care el nu simpatizează, cînd 
este apreciat sau depreciat în 
bloc ; mai nedumerit răinîne cînd 
citește expresii oa, de pildă, unii 
tineri și el nu poate ști dacă 
criticul se referă, în judecata lui 
generalizatoare, cumva și la el. 
Òrice autor oare și-a pus intim în
trebările creației are ambiția de 
n ascunde, fie doar și în cîteva 
din paginile sale, o nuanță perso
nală, o răsfrîngere a lumii prin 
sine, mizează pe revelația subtex- 
tului. iar un critic îi devine soli
dar doar atunci cînd a făcut e- 
fortul de a-1 descoperi. Abia 
după această operație autorul 
începe să se încreadă în sfatul 
criticului său. Vor fi și cazuri cînd 
criticul trebuie să extirpe, și nu 
doar prin evitare, o operă fie 
nocivă, fie nerealizată (e aproape 
același lucru), dar gestul lui va 
fi înțeles loial, acela de a sacri
fica o carte pentru a clădi un au
tor. Fără o depresurare de jude
cățile vagi, generalizatoare, apli
cabile după caz tuturor și nimă
nui, fără o critică la obiect, so
lidaritatea dintre autor și critic 
va
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Cosele de cultură ale tinere
tului, cluburile întreprinderilor 
căminele culturale de la sate, 
oferă tineretului prin formele va
riate, de care dispun, tot atîtea 
modalități de instrucție și edu
cație ? Organizația U.T.C. folo
sește la ora actuală aceste lăca
șuri de cultură, instrument cu 
largi posibilități, pentru a desfă
șura în rîndurile membrilor săi, 
dezideratul pe care și-l propune 
chiar casa de cultură ?

Iată întrebări la care se răs
punde :

„Uneori da, de multe ori nu !“ 
Consemnăm mai jos unele din 
sugestiile tinerilor, ale unor ac
tiviști ai organizației noastre. Tov. 
Minai Buștină, secretar U.T.C. 
cu probleme de propagandă la 
raionul 16 Februarie:

„întreprinderile, școlile și in
stituțiile din raionul nostru cu
prind 18 000 uteciști. Cu toate 
acestea, la casa de cultură a ti
neretului, sîmbăta trecută au ve
nit 30 de tineri. Casa de cultu
ră, pentru ei, cu programul ac
tual, nu mai corespunde dorin
țelor. Acțiunile noastre sînt de 
cele mai multe ori șablonizate 
fiindcă nu ai cum să organizezi 
ceva mai bun. Trebuie „să ne 
orientăm". Aceasta înseamnă de 
obicei „descurcă-te cum poți 1“ 
lucru care perpetuează provizo
ratul, pe care, să fim sinceri, 
tineretul nu-l mai acceptă de 
mult I De aceea cînd e vorba de 
pteferință, și nu de mobilizare, 
tînărul abandonează programul 
casei de cultură, mergînd să pe
treacă, timpul liber în altă par
te : la teatru, la film, la televi
zor.

Ca să putem „concura", folo
sind poate nepotrivit acest ter
men, cu celelalte mijlooce de 
culturalizare, trebuie să dăm o 
folosire mai eficace bazei mate
riale a casei de cultură. S-o 
facem, prin programele noastre, 
cît mai rentabilă. Or, majoritatea 
acțiunilor noastre se organizează 
cu intrarea liberă. „Intrare li
beră" — spun unii tineri — în
seamnă că e ceva formal, nu ne 
ducem 1“. Artiști profesioniști, 
nu putem aduce întotdeauna din 
aceeași cauză: fondurile".

„Vorbind de fonduri, ne refe
rim nu numai la activitățile ca
sei de cultură, ne spunea tova
rășul Ghiță Constantin, secretar 
cu problemele de școli. Organi
zăm diverse concursuri, olimpiade 
pe meserii. Recent s-a încheiat 
concursul dintre întreprinderile 
constructoare de mașini: U.M.A.S., 
U.M.E.B., Electrotehnica, Ascen
sorul, Atelierele R.M.R., care a 
antrenat 400 tineri concurenți, 
eșalonați pe trei faze. Dar nici o 
fază n-a fost dotată cu premii, 
din cauza aceleeași lipse de fon
duri. Ca să creăm fonduri pen
tru aceste concursuri, am orga
nizat acțiuni cultural-artistice bi
ne pregătite, cu intrare, la între
prinderile care aveau cluburi.

nefericiri. Să privim retrospectiv 
viața eroinei noastre și o să no 
lămurim imediat Este o fire care 
suferă mai ales de mania „per
secuției". în afară de aceasta 
este de o anumită „sensibilitate" 
(la vederea unui tînăr mai chi
peș sau cu buzunarul doldora 
inima începe să-i bată mai re
pede și poate leșina subit). La 
cei 22 de ani pe care-i are ar 
putea să fie utilă societății dar 
profesiunea pe care și-a însușit-o 
în școala profesională a fost a- 
bandonată. După ocuparea cîtor- 
va posturi >a gîndit să se mute 
la Baia Mare unde ar putea 
găsi „fericirea". A căutat-o prin 
holul restaurantului „București" 
la ore tîrzii. In ultimul timp a 
făcut mai multe „deplasări" de 
acest fel pentru a se distra cu 
toate că-i o fire melancolică. 
A.C.M. este una dintre puținele

Se modifică

forma globului

terestru ?

S-au strîns fonduri, dar 
tea au fost virate conform 
în contul sindicatului. (Ni 
eliberat hîrtii, „doveditoare“).

Dacă nu ne-ar încorseta „in
dicațiile contabilicești“, am avea 
destule posibilități de a inbună- 
tăți baza materială. La barajul 
Ciurel, prin muncă patriotică, a- 
menajăm un ștrand al tineretului, 
care va fi al... sfatului popular. 
Tot din cauză că organizația 
U.T.C. nu poate acumula fon-

aces-
legii, 
s-au

un lucru care le frînează acti
vitatea, este dubla conducere a 
acestora ; pe de o parte activi
tățile sînt stabilite de noi, iar 
baza materială, partea adminis
trativă, se află la sfat. Un exem
plu elocvent. Magnetofonul, ra
dioul, pikupul — indispensabile 
activității culturale, fiind consi
derate articole de lux, nu avem 
voie, conform unei decizii a sfa
tului, să le cumpărăm, decît cu 
aprobarea unui vicepreședinte
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duri. O încăpere, la subsolul ca
sei de cultură am închiriat-o ti
nerilor de la I.O.R. pentru lecții 
de judo ; n-am fi putut face noi, 
direct, acest lucru ? Aveam și 
fonduri și o priză mai mare în 
rîndul tinerilor“.

...Răsfoim programul de acti
vități cultural-artistice al căminu
lui cultural din Ciorogîrla. Foar
te încărcat. Conferințe simpo
zioane, audiții, seri de întrebări 
și răspunsuri. In fiecare zi cîte 
ceva /

Pe luna trecută toate sînt 
bifate, adică au fost realizate I 
Cit de temeinic, cit de formal, 
nu ne putem da seama ? Dar un 
lucru e clar. Majoritatea acțiuni
lor culturale organizate de ti
neri s-au mutat de la cămin, 
în sala de mese a școlii profe
sionale S.M.T. din sat. Fiindcă 
organizînd. tinerilor la cămin cî- 
teva baluri, după ce au plătit 
toate taxele inclusiv chiria sălii, 
le-au mai rămas 12 lei I Alteori 
au rămas și datori, datorie care 
nu putea fi acoperită decît prin 
chetă publică. De atunci, ca să 
nu se mai complice lucrurile, 
cele mai multe din acțiunile or
ganizației U.T.C. din comună se 
desfășoară la cantină, în ciuda 
restricțiilor Sanepidului.

...In biroul tovarășului Ion 
Boncotă — prim-secretar al Co
mitetului raional „Grivița roșie" 
al U.T.C. Discutăm despre greu
tăți.

„O serie de instrucțiuni și de
cizii ale sfatului popular nu ne 
dau voie să utilizăm din fondul 
extrabugetar bani pentru un bu
chet de flori pe care să-l înmî- 
năm incitaților noștri la întîlnirile 
cu tineretul.

în privința caselor de cultură,

Sfatului popular al Capitalei, în 
baza unui referat întocmit de 
Comitetul raional de cultură și 
artă. Astfel că pe o cerere de 
cumpărare a unui pikup se pun 
trei vize, apoi la bancă, apoi la 
magazin. Așa se face că baza 
materială a casei de cultură nu 
ține pasul cu mijloacele de infor
mare și instrucție și cu cerințele 
publicului, mă refer în special 
la partea tehnică. Acum cîtva 
timp am invitat pe Nicolae 
Herlea, dar cînd s-a văzut 
ce mijloace de amplificare a- 
vem — ne-a refuzat poli
ticos. în concluzie ne trebuie 
mai multă independență pentru 
a folosi rațional o bază mate
rială Pentru fiecare hîrtie, pen
tru fiecare cui, este nevoie de o 
aprobare. Apoi nu este bine ca 
pe o distanță de 400 metri să 
fie două case de cultură (a tine
retului și a sfatului raional) cu 
același program. Serile de dans 
sînt aceleași; la noi cîntă Con
stantin Drăghici, dincolo Doina 
Badea. 2 orchestre, 3 directori, 
5 metodiști, 6 paznici etc. e și 
o chestiune, dacă vreți, economi
că, cînd cel care vin sînt totuși 
puțini la număr".

Raidul nostru scoate în evi
dență preocuparea de a oferi ti
nerilor în multe cazuri, acțiuni 
mai potrivite vîrstei și pretenției 
lor, dar în același timp și ob
stacolele care stau în calea orga
nizării lor. Un sistem funcționă
resc, complicat frînează inițiativa 
celor angajați în munca cultu
rală și este cert din spusele lor 
că o simplificare și o mai mare 
libertate de ' 
organizarea 
ar satisface 
pe tineri.

mișcare a U.T.C. în 
activităților culturale 
și atrage mai lesne

ION MARCOVICI

care cred că tot ce zboa- 
mănîncă. Se vaită că este

tinere 
ră se_____
nefericită sau că n-a fost nicio
dată fericită fără a-și analiza 
propriile fapte, fără ca să vadă 
pe adevăratul vinovat al neferi
cirii ei. Sub masca aceasta se 
ascunde omul căruia nu-i pasă 
de nimic.

Și Debreczeni Maria și Spil- 
ler Judita ambele din Baia 
Mare ne-au declarat că sînt ne
fericite și plictisite de viață.

Prietene nedespărțite ele sînt 
nelipsitele restaurantului și ba
rului unde-și petrec ziua și noap
tea în compania diverșilor băr
bați, sentimentaliști grăbiți. D. M. 
este întreținută de tatăl ei la 
vîrsta de 26 de ani cu toate că 
tatăl a crescut nu mai puțin de 
6 copii. Nu vrea să muncească 
spunînd că munca e prea grea 
pentru ea. în ultimii trei ani a

lucrat nouă luni — foarte mult 
dacă ne gîndim cît de mult dis
prețuiește munca I S. I. are nu
mai 24 de ani. Locuiește împreu
nă cu mama sa care arc o pen
sie lunară de 300 de lei. A fost 
căsătorită cu un ofițer în Tecuci 
care a părăsit-o din 1963 învi
novățind-o pe drept de adulter. 
S-a reîntors la Baia Mare. N-a 
vrut să muncească spunînd că i 
se cuvine o viață mai ușoară. 
De recăsătorit nici gînd că atunci 
ar trebui să aibă grijă do soț și 
aceasta ar leza-o în „libertatea 
personală" la care ține foarte 
mult, fără ca s-o înțeleagă. Se 
crede că este victima altora care 
n-o înțeleg. Cum ar vrea să fie 
înțeleasă și respectată dacă ea 
însăși nu știe să se respecte ? Ce 
vrea oare de la viață cînd nu-i 
dă nimic ?

Fericirea se cucerește pas cu
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Se știe de mult că pe Pămtnt nu triș
tă zone imobile. Pe globul terestru st 
înregistrează incontinuu vibrații tn dife
rite sensuri și de diverse valori, precum 
și deplasări orizontale ale suprafeței. 
Dar aceste
Terrei, duc oare la schimbarea 
cei" sale forme de geoid ?

Sub influența ipotezelor lui Kant și 
Laplace, asupra originii Pămintului, oa
menii de știință au emis încă în seco
lul trecut, teoria contracției, după care 
globul terestru răcindu-se, își micșorea
ză volumul. Această răcire ar fi dus la 
increțirea scoarței solide de la supra
fața Pămintului. Ca o haină rămasă 
prea largă, suprafața Terrei a căutat 
să se „acomodeze" părții interioare, în- 
crețindu-se, cutindu-se.

Dacă acest fenomen a fost poate po
sibil cindva, în prezent el nu se mai 
produce în nici un caz. Cercetările fă
cute cu ajutorul radioactivității în ulti
mul timp au demonstrat nu numai că 
actualmente Pâmîntul nu se mai răceș
te ci dimpotrivă se încălzește și-și mă
rește volumul; raza Pămintului devine 
mai mare iar oontinentele se îndepăr
tează de centrul Pămintului.

Geofizicienii, calculînd raza terestră 
— la diferite vîrste ale globului — au 
ajuns chiar la concluzia uimitoare că, 
în urmă cu 4 miliqane de ani, planeta 
noastră ar fi fost de două ori mai mică 
decît astăzi I Această dilatare a globu
lui terestru ar fi răspunzătoare și de 
schimbarea poziției unor continente. 
Australia, de pildă, înainte de a se 
„stabili" in actualul ei loc ar fi făcut 
un adevărat tur al Polului Sud, Antarc' 
tica s-ar fi „plimbat" mult pînă să-și e 
limiteze poziția tn extremul sud, 
bătrîna Europă s-ar fi separat „de-at 
în urmă cu 170 milioane de ani de q , 
tinentul nord-american.

Dar scoarța solidă a planetei noastre 
prezintă și deformări periodice asemă
nătoare unor mișcări respiratorii. Fe
nomenul mareelor terestre, denumit 
astfel prin analogie cu cel propriu hi- 
drosferei a fost pus în evidență cu aju
torul unor gravimetre ultrasensibile. 
S-a constatat astfel că: „pulsațiile" 
scoarței pămîntești sînt de ordinul frac
țiunilor de centimetri, ele puțind totuși 
provoca, in timp, modificări geofizice 
sensibile. Oamenii de știință sovietici 
au calculat astfel, că datorită mișcărilor 
de „flux" și „reflux" ale scoarței teres
tre munții Caucaz cresc cu o viteză de 
16 mm anual, iar in alte zone ale 
scoarței pămîntești masivele se înalță 
chiar cu 25—30 milimetri pe an.

Un alt factor care duce la modifica
rea formei globului terestru este cel 
geodtnamic, adică al rotației Pămintu- ț 
lui în jurul axei. S-a demonstrat exis- I 
tența unei variații — e drept extrem .' 
de lente — a vitezei de rotire a globul ■ 
determinată în special de trecerea t 
la flux la reflux. Modificările de f&m'f 
ale globului, determinate de regsrfmi 
de rotație duc la apariția unor variații 
în ce privește lungimea ecuatorului și 
a paralelelor Pămintului.

Ca urmare a încetinirii rotației Pă- 
mîntului în jurul axei sale, durata zi
lelor terestre s-a mărit cu a mia parte 
dlntr-o secundă in 12 ani din 1843 pînă 
în 1963. Dar se pare că viteza de roti
re a globului terestru are tendința să 
se încetinească, pentru că din martie 
1963 pînă in 1965 durata zilelor teres
tre s-a mărit cu 6/100 dintr-o secundă 1 

Definirea de geoid a formei Pămin
tului nefiind prea precisă, mulți geofi
zicieni propun pe cea a corpului care 
in geometrie poartă numele de elipsoid 
triaxial. Această formă ce se obține a- 
păsînd circumferințele unui sferoid, 
este in conformitate cu actualele modi
ficări ale Terrei. Ecuatorul terestru nu 
este nici acum un cerc perfect dar tur- 
tirea lui se va accentua în viitor. Emis
fera boreală va fi din ce în ce mai 
„înaltă*1 decît cea australă iar polul 
nordic își va mări distanța față de cen
trul Pămintului, în comparație cu po
lul sudic.

Studierea modificărilor formei globu
lui terestru are și un interes practic 
deosebit. Iată un singur exemplu : avind 
in vedere că traiectoria sateliților arti
ficiali este influențată și de concentra
rea maselor terestre și de „turtirea" lor 
se va putea releva, astfel, prezența con
centrațiilor' metalice mai dense sau mai 

’ puțin dense in interiorul Pămintului și 
atunci multe alte bogății vor intra in 
mina oamenilor.

.mișcări" permanente ale
,clasi-

E ROȘIANU

întregii vieți, 
ne spunea că 

‘ se

pas de-a lungul 
Lorenz Margareta 
mare parte din fericirea ei 
datorește societății noastre care 
i-a schimbat viața în bine. Erau 
7 copii la părinți într-un sat din 
apropierea orașului Baia Mare. 
Căsâtorindu-se s-a instalat în 
Baia Mare unde și-a construit 
împreună cu soțul o casă 
care a simțit bucuriile 
cirii — nașterea primului 
(astăzi soră la Spitalul 
șenesc 
sătorită). A luat în piept greută
țile vieții și le-a învins. Alături 
de soț și-a făurit o viață lipsită 
de grija zilei de mîine — feri
cirea nu i-a ocolit iar căminul 
lor este un exemplu de demnita
te omenească. Acum la fericirea 
lor se va mai adăuga încă o 
bucurie — venirea primului ne
pot pe lume. Acesta este numai

și la rîndul ei

și în 
feri- 

copil 
oră- 
că-

un exemplu din nenumăratele 
asemănătoare.

Se spune că toți oamenii ne
fericiți sînt nefericiți in felul lor 
și că numai oamenii fericiți se 
aseamănă. Intrutotul adevărat. 
Căci fericirea dincolo de datele 
concrete din care emană, e sta
rea de spirit care indică mulțu
mirea personală a realizării Laie 
omenești, e mulțumirea care o- 
bligă la mai mult Fericirea, în 
contextul nostru social care a a- 
bolit pentru totdeauna inechita
tea socială este, în ultimă instan
ță, bucuria de a ști că toate fa
cultățile tale vitale — toate re
sursele tale fizice și intelectuale 
— sînt mobilizate și lucrează din 
plin pentru afirmarea ta plenară 
ca om. Fericirea începe din mo
mentul în care, uitîndu-te în 
urmă la ceea ce ai realizat nu 
te încearcă nici un regret,



Introducere 
la

vacanță
Cluj (de la corespondentul 

nostru)
Emoțiile de pe coridoare 

i-au stins. Le-o luat locul 
„febro" vacanței. Dar înaintea 
vacanței mari, studenții fi 
do-irălu ou hotărit să ne mai 
Inflinea'rd odată pentru a-fi 
lua rămas bun pinii la toamnă. 
Miercuri seara, la moderna 
cantină a complexului studen
țesc din Cluj 700 de studmți 
fi cadre didactice au fost pre- 
xenți la actul inaugural ai va
canței festivitățile de înche
iere a anului universitar. Tea
tru succesele obținute, stu
denții au fost felicitați de to- 

răful loan Beu. secretar al 
mifetului regional Cluj al 

R.. pi de academicianul 
tantin Daicoviciu, recto- 
'nivergității. Frogramul 

prezentat de forma
tei de cultură a stu- 

., veselia care i-a stă- 
pe toți prevestesc o va- 

i plăcută.

Studenții bucureșteni au încheiat festiv anul universitar. Baza 
sportivă „Tei", reședința de vară a studenților, a găzduit miercuri 

scara prima acțiune de vacanță : carnavalul studenților.
In fotografie, un fragment din spectacol

Foto : C. CONSTANTIN

STUDENTI ÎN TABERELE

DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

INFORMAȚII
rim-x'icepreședinteîe Consi- 
•i dr Miniștri al Republicii 

liste România. Ilie Verdeț, 
mit joi în audiență pe am- 

Joml extraordinar și pleni- 
nnțiar al Republicii Islamice 
istan. Ahsan-ul-Huque, în le- 
iră cu plecare* sa definitivă 
România.

\ participat Vasile Gliga. ad- 
ict al ministrului afacerilor
cme.

Miercuri după amiază s-au tna- 
voiat în Capitală, venind de la 

derlin, Neculai M an caș. membru 
al C.C. al V.T.C. și Xicolae Hris- 
tache. membru supleant al C.C. 
al U.T.C. care au participat la 
lucrările Sesiunii Extraordinare 
a Comitetului Executiv al 
F.M.T.D.. consacrată examinării 
situației din Orientul Apropiat.

□e cîteva zile s-a deschis în 
1 .vilionul E din Complexul de 
expoziții din Piața Scînteii o ex
poziție de mașini de ambalat și 
de ambalaje prezentată de firme
le austriece „Hilko". „Hilcosan" 
ți „Wiener Wellpappe“. Expozi
ția se bucură de interes din par
tea vizitatorilor.

Abia s-a încheiat un an de 
stndiu. Tn holul Facultății de 
filologic din București pc un 
panou scrie ,.S-au înscris 
pină azi .." șl urmează, în(r-o 
înșiruire care se completea
ză de la o xi la alta, numele 
studenților : Anul I... Anul 
II... Anul III... Anul IV. în
scrierile acestea nu sînt 
Insă pentru viitorul an uni
versitar. Sînt înscrieri pen
tru vacanță. „La sfîrșitul a- 
cestul an universitar, în 
cursul vacanței de vară, stu
denții facultății de limbă și 
literatură română vor merge 
pe ogoarele patriei. Ei și-au 
dat cu hotărire adeziunea la 
Inițiativa de a participa la 
taberele de muncă patrioti
că destinate strîngerii recol
telor“. Iar dedesubtul aces
tor cuvinte, cîteva scurte de
clarații.

Dumitru Avram, anul IV : 
„Pentru noi, care în timpul 
anului universitar sintem 
prinși în pregătirea de zi cu 
zi. efcctunrca unui număr de 
ore de muncă pentru strîn- 
gerea recoltelor nu înseam
nă numai o modestă contri
buție la dezvoltarea indus
triei sau agriculturii nons- 
tre. ci șl reconfortarea după 
o activitate intelectuală in
tensă“.

G. Negrea, anul III : 
„Participarea la această ac
țiune a devenit o chestiune 
de conștiință. Entuziasmul 
cu care i s-a răspuns este 
de aceea firesc“.

Două păreri care puteau 
fi foarte bine semnate de 
oricare din cel înscriși. Și 
înscrierile continuă...

D. M.

Fitsn intens la seceriș

De la o zi la alta, secerișul 
cuprinde în sudul țării lanuri tot 
mai întinse. Căldura din această 
săptămînă a grăbit coacerea or
zului și griului și mecanizatorii 
și țăranii cooperatori lucrează in
tens la strângerea recoltei. Prime
le date centralizate ’.a Consiliul 
Superior al Agriculturii arată că 
în numai cîteva zile au fost re-

coltate 40 000 ha. în scurt timp 
recoltările de vară se vor desfă
șura din plin. Scurtarea perioadei 
de strìngere a recoltei, impusă 
de condițiile din acest an, este 
pe deplin posibilă prin buna or
ganizare a muncilor și folosirea 
întregii capacități a mașiniloi și 
a mijloacelor cooperativelor agri
cole.

• SPORT • SPORT • SPORT > SPORT •
A.

Miercuri seara, un locuitor al 
Gluleștiulul mi-a adus acasă o 
călimară în formă de tun : „la-o 
și uită că i-ai lăudat și spune-l 
lui Valentin Stânescu șl băieților 
lui să nu mai treacă podul Grant 
după asfințitul soarelui...“.

Joi dimineața, la ora fl, un te
lefon : „domnule, eu ce fac, 
cum mă mal duc la serviciu ?“ 
Peste două ore, tn biroul meu 
de la Casa Sclntoll, a Intrat un 
tipograf, m-a privit lung, a clă
tinat din cap și ml-a spus : 
„ieri, cînd Oltan a trimis min
gea în poarta Iul Răducanu, am 
aruncat tranzistorul în lacul 
Herăstrău. Trebuie să pun mina 
pe JamaÎBchi sau pe Dumllriu 
să-i trimit să mi-1 scoată".

Am încercat, cu telefonul, să 
dau dc urma, fie a lui Valentin 
Stănescu, fie a unuia dintre 
jucători. .,Vitejii" de peste 
Grant, despre care aflu c-au 
ținut-o numai într-un zaiafet 
după ciștlgarea campionatului, 
sînt acum de negăsit. Ion Băle- 
șu susține că au luat-o razna 
peste miriște șl se tot duc. 
Mare minune dacă n-om auzi că 
s-au regăsit cu toții la o stînă, 
într-un fund de pădure, unde 
beau țuică șl înfulecă brînză. 
Eu ? Eu ce să vă spun ? Vă 
spun că era absolut imposibil 
ca Rapidul să nu-și dea-n petec. 
Pentru ei, Foresta din Fălti
ceni nici nu exista. Dan Coe șl 
Ion Ionescu mîncau flăcări, Mo- 
troc înghițea găleți cu jăratec, 
și cu toții de la mic la mare 
salivau de plăcere la gîndul că 
se vor întîlni în finală cu Stea
ua pe care jurau s-o facă bu- 
căți-bucățele. După cîștigarea 
campionatului, toată lumea de 
la Rapid a intrat cu capul în 
nori. La o ședință cu ziariștii 
am atras atenția președintelui 
clubului că băieții în tricouri 
vișinii nu mai vor să știe de 
nimeni și nimic, că publicul 
din Giulești îi amețește și-l 
îmbrobodește. ,,Nicl-o grijă, mi 
s-a răspuns, știm noi să-i stru
nim".

Socotesc că Rapidul trebuie 
sancționat fără menajamente și 
fără întîrziere. E rușinos să a- 
slstăm la nesfîrșit la cele mai 
haotice răsturnări. Mi se răs
punde : asta e marfa, cu asta 
lucrăm. Dar cine i-a format în 

• felul acesta pe jucători ? Dum
neavoastră, cei vreo cincispreze
ce antrenori federali și dum
neavoastră cei de la cluburi. 
Ce-ați crescut, aia aveți, așa că 
Isprăviți să mai aruncați vina

de Fănuț Neagu

pe nu știu cine. Slntețl princi
palii răspunzători de nivelul 
dezastruos al fotbalului nostru. 
De-atîtea ori v-ați îmbătat cu 
apă rece șl ați aruncat cu praf 
în ochii publicului, Inciț mi-e 
lehamite să mal povestesc.

Fotbalul românesc, aflat în 
greu impas. poate fi redresat 
cu o condiție : să fie trimiși a- 
casă toți cel care au dovedit 
că nu se pricep șl-n locul lor să 
fie chemați oameni cu dragoste 
de muncă, iubitori pătimași ai 
acestui sport. Altfel nu vom 
face nimic. A venit timpul să-i 
luăm la rind pe federalii din 
Vasile Conta șl să-i întrebăm : 
dumneata ce-ai realizat în ulti
mii zece ani ? Eu, personal pot 
să enumăr pe nerăsuflate cinci 
nume care vor da din colț in

colț șl nu vor deschide gura. 
Să fie risipită o dată, pentru 
dumnezeu, această armată de 
băgători de seamă care s-au 
autointitulat pompos : specia
liști. Echipa dc elevi care în 
urmă cu doi ani a clștigat cam
pionatul școlar al orașului Bucu
rești a fost antrenată de... o 
profesoară de educație fizică. 
Spuneți-ml vă rog clți din 
„specialiștii" din Vasile Conta 
se pot mîndri cu performanța 
acestei femei ? 1

Felicitări Forestei din Fălti
ceni pentru eliminarea a rln- 
duri-rinduri de „vedete". (Aten
ție, tovarășe Lengheriu, vor a- 
pare curlnd. venind dinspre Ră- 
dășeni, dar mai ales dinspre 
București, racolerll !). Sincere 
felicitări și echipei Steaua — 
una din foarte puținele forma
ții care nu-și permit să se joa
ce de-a baba oarba cu mingea. 
Ii doresc din suflet succes în 
finală.

PE SCURT
• La Constanța a sosit valo

roasa echipă dc fotbal Dukla 
Praga. Fotbaliștii cehoslovaci 
vor juca astăzi în companis e- 
chipei Farul. La 5 iulie, în Ca
pitală, pe stadionul Republicii, 
Dukla va întîlni În nocturnă pe 
Steaua.

• Selecționatele sindicale de 
tenis de masă ale cluburilor din 
România au evoluat la Moscova 
in compania echipelor Bureve- 
stnlk La feminin jucătoarele 
românce au obținut victoria cu 
scorul de 5-2. în turneul mas
culin, primul loc a fost ocupat 
de echipa Burevestnik învingă
toare cu 5-1 in jocul cu echipa 
română.

• Helsinki 29 (Agerpres). în 
prima zi a Jocurilor Mondiale 
de atletism, care se află la cea 
de a 5-a ediție, Ron Clarke 
(Australia) a ciștigat proba de 
5 000 m. plat in 13’45". Alte re
zultate de valoare : suliță Ne- 
meth (Ungaria) 83.02 m ; lungi
me Boston (S.U.A.) 7,95 m ; 
înălțime Pcckman (Australia) 
2,13 m ; 800 m Boutler (Anglia) 
1’48" 4 10 ; 100 m plat Ijima (Ja
ponia) 10” 3/10.
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Profund
(l’rmore din pag. I)

mei. omul cu care mă întîlneso 
adesea și descopăr de fiecare 
dată ce fecunde ecouri a găsit 
în sufletul său bucuria noastră, 
a tuturor, că in România socia
listă învață toți copiii țării fără 
excepție și fără nici o îngrădi
re, ci. in general vorbind șl 
departe de noi gindul de a afir

ma că am făcut totul și nu mai 
/ loc și pentru mai bine, nive- 

atins de dezvoltarea învă- 
''\Jntnlui nostru ne situează 

printre țările avansate. Marea 
sa dragoste, școala, aflată per
manent in atenția conducerii 
partidului și statului nostru, îi 
oferă un vast cîmp de activitate 
ereatoare. Școala este chemată 
șă țină pasul cu dezvoltarea di
namică a economiei șl culturii 
socialiste, să pregătească cadre 
cu o calificare la cel mai înalt 
nivel mondial. să pregătească 
generații de oameni cu un pro
fil moral demn de civilizația 
socialistă. Ce poate fi mai înăl
țător, într-un asemenea climat, 
decit visul unui tinăr de z se 
pregăti pentru meseria de învă-

respect
țător și profesor, slujind școala 
și prin ea slujind în chipul cel 
mai direct viața, năzuința oa
menilor dc a se împlini, de a-și 
înfrumuseța destinul printr-o 
participare fără limite la viața 
socială. Omul de la catedră, azi, 
la noi, cunoaște acest înălțător 
sentiment. Sărbătoarea de acum 
își subliniază semnificația și 
prin faptul că ea consemnează 
intrarea în rîndurile puternicu
lui detașament al intelectuali
tății noastre reprezentat dc ca
drele didactice, a noii promoții, 
’67, de profesori, promoție nu- 
mărînd cîteva mii de tineri.

11 intilnesc astăzi, la sărbătoa
rea sa, pe omul de la catedră, 
prcfăcind ziua de 30 iunie în
tr-un prilej de bilanț, și, mai 
mult, intr-o ambianță proprie 
repetării unui solemn angaja
ment : acela de a-și desăvîrși 
necontenit măiestria profesiona
lă. de a transmite copiilor nu 
numai pasiune pentru carte, ci 
și toată bogăția sufletească a 
omului nou, educat în spiritul 
exigențelor vieții contemporane.

Mă plec în fața sa. salutîndu-1 
cu cel mai profund respect.

TEZA DE DOCTORAT

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Institutul de Fizică

Anunță că in ziua de 11 iulie 1967, ora 18, în sala de 
ședințe a Institutului de Fizică, Calea Victoriei nr. 114, \a 
ax ea loc susținerea publică de către tov. MUS A GEAVIT, 
cercetător principal, a tezei pentru obținerea titlului știin
țific de doctor în fizică cu titlul :

„CONTRIBLȚIUNI LA STUDIUL PROCESELOR FIZICE 
IN DIODELE CU PLASMA"

Conducător științific :
Acad. Prof. Dr. Docent EUGEN BADARAU

Referenți științifici oficiali :
— Acad. Prof. Dr. Docent Theodor V. Ionescu de la Uni

versitatea București;
— Prof. Dr. Docent Margareta Giurgea de la Universitatea 

București :
— Cont. Dr. Iovițu Popescu de la Institutul de Petrol, Gaze 

și Geologie, București.

Teza poate fi consultată la biblioteca Institutului.

— Vorbeai, ceva mai înainte, despre 
luptele de tauri...

Există în disputa fotbalistică o situație 
care sugerează — evident, fără a forța 
apropierea — dramaticul moment al lo
viturii de grație, așa-numita estocadă, în
cununarea coridei. Un executant, o „vic
timă", și mii de privitori, cu răsuflarea 
tăiată...

— Te gîndești la „11“ metri ? într-ade- 
văr, asocierea ni se pare posibilă : atunci 
cind balonul a fost așezat în punctul alb, 
cînd jucătorul advers își ia elan, iar in
tre minge și poartă n-a rămas nimic alt
ceva, decît distanța aceea infimă, pe care 
și un copil ar străbate-o in două-trei 
secunde, atunci totul este, sau pare să 
fie — pierdut. Omul care trage, joacă 
rolul matadorului, omul din poartă pe 
acela al victimei, mingea este estocul, 
spada scurtă și tăioasă, care lovește ne
cruțător. Ce-i drept, la noi, pe teren, nu 
curge singe — poate doar niște lacrimi, 
iar învinsul, spre deosebire de coridă, 
își reia locul și lupta continuă.

— Ai apărat, pare-mi-se, cîteva duzini 
de penaltiuri, unele trase chiar de „spe
cialiști“, in meciuri importante. După 
atîția ani de experiență și de reflecție, ce 
crezi : lovitura de la 11 metri este pa- 
rabilă, măcar intr-o oarecare măsură, sau 
trebuie să dăm dreptate celor ce susțin 
că un penalti bine executat inseamnă gol 
sigur ?

Interlocutorul meu stă pe gînduri, cu 
ochii ațintiți în trecut. îmi dau seama că 
nu caută un răspuns la întrebarea care, 
neîndoielnic, i s-a mai pus. Fixează, mai 
degrabă, pe imensa peliculă cu milioane 
de imagini a carierei sale, acele secvențe 
scurte și tulburătoare, adesea decisive 
pentru soarta unui meci. Sînt, probabil, 
cele mai vii amintiri ale portarului de 
fotbal...

— Știi, oricît de curios ar părea, nu 
memorez aproape nimic din ceea ce se 
petrece într-un asemenea moment... N-am 
ținut niciodată evidența penaltiurilor pe 
care le-am apărat, nu știu dacă au fost 
treizeci, patruzeci sau o sută. Despre 
unele dintre ele s-a amintit în convorbi
rea noastră, pe altele ar trebui să le 
căutăm în presa vremii... Nu pot uita, fi
rește, momente excepționale, ca acelea 
de la Varșovia, de la Bratislava, de Ia 
Taubate, în Brazilia. Nu voi uita, mai 
ales, revanșa cu Beogradski, la Belgrad, 
în octombrie 1957... îi întrecusem pe iugo
slavi la București cu 3—2, în primăvară, 
după o luptă strinsă, iar ei ne făgăduise- 
ră. mai în glumă, mai in serios, o înfrîn- 
gere la scor în meciul retur... Lucrurile 
s-au petrecut însă exact pe dos : atacul 
nostru, in mare vervă, a marcat gol după 
gol, in timp ce apărarea s-a dovedit im
batabilă. La 3—0, în minutul 70, penalti 
în favoarea gazdelor. Trage Siakovici, u- 
nul din cei mai rapizi înaintași pe care 
i-am văzut vreodată. Am încercat un 
truc, folosit cu succes și în alte situații 
similare, si mi-a reușit ! Nu-i vorbă eram 
in zi mare !

— Ce truc ?
— O să-ți explic imediat. Dar stai să 

vezi, că n-am terminat cu Beogradski. 
Ratarea penaltiului i-a enervat teribil pe 
adversarii noștri, care au început să tra
gă din orice poziție măcar punctul „de o- 
noare". Am apărat absolut totul, în așa

fel îneît publicul belgrădean — extrem 
de simpatic și foarte obiectiv, totdeauna 
— iml scanda numele în timpul jocului ! 
în fine, cind mai erau vreo cinci minute 
pină la sfirșit (intre timp ajunsesem la 
4—0) unul dintre apărătorii noștri atinge 
involuntar balonul cu mina, la marginea 
careului, într-o fază confuză. Din nou lo
vitură de la 11 metri, trasă de astă dată 
de mijlocașul Antici. N-a lipsit mult 
să-mi înscriu în palmares o performanță 
unică : apărarea a două penaltiuri in a- 
ceeași repriză ! Am atins mingea, am de- 
viat-o puțin — totuși, insuficient de pu
ternic. așa că s-a rostogolit în colțul din 
dreapta. Dar spectatorii tot m-au purtat 
pe brațe, pină la vestiar, și a trebuit să

de Dan Deșliu

dau autografe vreo oră, în holul hotelu
lui...

— Cum e cu trucul ?
— Trucul ? A, da — cu Siakovici ! Hm, 

pare destul de simplu, dar numai eu știu 
cît am muncit la „figura" asta ! E clar 
că un penalti perfect — adică puternic 
și plasat — nu poate fi nici măcar res
pins. Dacă am realiza două mașini uma
ne, avînd toate atributele unui șuter și 
ale unui portar de clasă, mașina de tras 
ar marca în mod sigur mașinii de apă
rat 100 de goluri din 100 de penaltiuri... 
Dar pe teren sînt oameni, sînt particu
larități și condiții speciale — deci, lucru
rile se schimbă ! Am observat — obser
vaseră asta mulți alții, înaintea mea — 
că fiecare jucător care-și așează ba
lonul in punctul de la 11 metri, se uită 
automat spre poartă, mai precis, spre 
unul din colțurile porții, aflate in dreap
ta și în stingă portarului. întrebarea 
este : se uită la colțul in care vrea să 
tragă sau dimpotrivă, tocmai în cel în 
care nu va trage ? Așadar, pe indiciul 
acesta nu te poți bizui. Să nu uităm, insă, 
că privind spre poartă, executantul lo
viturii privește inevitabil și spre portar, 
mai ales atunci cînd își ia elan, pregă- 
tindu-se de șut. Portarul, se știe, n-are 
voie să ridice piciorul de la pămînt. cită 
vreme mingea n-a fost atinsă. Totuși, 
o mișcare ușoară, aproape imperceptibilă 
pentru public poate să facă, și pe asta 
mi-am bazat așa-zisul „truc". în momen
tul în care adversarul pornea spre min
ge, schițam o fentă cu genunchiul drept, 
ca să-i sugerez că mă pregătesc să 
plonjez în stînga, iar el, dacă „prindea 
mișcarea“, trăgea invariabil în dreapta 
si, în plus, ceva mai slab decît ar fl f•’’*’»»- 
t-o în mod normal, deoarece era sigur 
că... m-a fentat ! ! !

— Ai avut multe succese cu „șmeche
ria" asta ?

Voinescu zîmbește, amuzat. îmi dau 
seama că și azi, după atîția ani, li face 
plăcere să-și amintească de festele pe 
care le-a jucat unor „țlntași“ de elită...

— Destule, dacă stau să mă gîndesc 1 
Inclusiv atunci, la Varșovia, cînd ți-am 
spus că am văzut faza pe ecran, in sea
ra aceleiași zile... De-aia a tras polone
zul mai moale decit trebuia, și am pu
tut să rețin chiar jos, lingă bară... Pare 
extrem de simplu, dar nu-i de loc așa ! 
întreabă-mă de cite mii de ori mi-am 
așezat singur mingea lingă bara opusă, 
uneori chiar dincolo de ca, și am plon
jat, înccrcînd s-o „agăț" cu salt de pc 
loc. din mijlocul liniei porții ’ Baratki 
m-a învățat să pun și un scaun fără spă
tar intre mine și minge. Botescu mă sfă
tuia să exersez saltul pe nisip sau pe 
teren desfundat. în condiții cit mai di
ficile ; Ronnay m-a obișnuit cu semiîn
tunericul. cu antrenamentul pe înserate, 
cînd vizibilitatea scade și trebuie să te 
concentrezi la maximum : e foarte util, 
dezvoltă instinctul, reflexul, agerimea 
simțurilor...

— Tc-ai antrenat mult, în vederea a- 
părării penaltiului ?

— în permanență. Fără laudă, dar și 
fără falsă modestie, țin să spun — nu 
fiindcă acum toată lumea e pusă pe sfa
turi și pe lecții moralizatoare, ci fiindcă 
așa a fost — țin să spun că la noi, la 
„C.C.A.“, nu exista antrenament la care 
unul din jucători — inclusiv cei de re
zervă — să nu fie prezent pe teren cu 

J cel puțin treizeci de minute înainte de 
ora fixată, după cum nimeni nu pleca — 
decit in cazuri cu totul speciale — ime
diat după terminare. Petschovski, Bone. 

| Apolzan, Onisie, Voinescu erau pe teren, 
de obicei, cam cu o oră mai devreme. 

, „încălzindu-se" temeinic, lucrind mai 
cu scamă în acea direcție in care știau 
că sînt, încă, deficitari. Bone, dc pildă, 
lucra pentru viteza de reacție, Apolzan 
exersa piciorul sting, cu care pasa și 
trăgea mai nesigur, eu lucram mult 
la zid, pentru priză, lucru foarte chinui
tor, agasant, neplăcut — dar ce bine 
prindea pe teren ! în Brazilia, am văzul 
jucători — unii dintre ei foarte mari — 
antrenîndu-se două-trei ore numai pen- 

1 tru un singur gen de lovituri — de pil
dă, pentru lovituri statice... Astăzi, la noi, 
tot antrenamentul durează două ore — in 
cele mai bune cazuri ! Fără exagerare, 
sînt convins că și astăzi, la 38 de ani. 
aș fi în stare să mă antrenez cot la cot 
cu jucătorii oricăreia dintre echipele 
noastre de primă categorie.

— Asta dovedește, pe de o parte, că-ți 
păstrezi condiția fizică intactă, sau aproa
pe, iar pe de altă Darte...

— Ceea ce dovedește ,.pe partea cealal
tă" — să nu mai vorbim ! Sau. dimpo
trivă. să vorbim foarte serios, pentru c? 
mi se pare pur și simplu inadmisibil-' 
ușurința crescindă cu care este privită 
de la un timp încoace, problema antrena
mentului. de către fotbaliștii noștri frun
tași. Iar rezultatele, se văd. din păcate 
cu ochiul liber !

(în numărul viitor : 
„ÎNTÎMPLĂRI MAI MULT 

SAU MAI PUȚIN VESELE"!
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Dinu Păturică : Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“, sala Co
media (14 7171). ora 20; Aida: 
Teatrul de operă și balet 
(16 43 20). ora 19; Opinia publi
că : Teatrul de comedie (16 64 60) 
O’-a 17.30 și 20.30 ; Acest animal 
ciudat : Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru (15 93 02). ora
19.30 ; Meșterul Manole : Tea
trul „C. I- Nottara". sala Stu
dio. ora 20 ; Turcaret : Teatrul 

Barbu Delavrancea" (12 94 23), 
ora 20 ; Ca-n filme : Teatrul 

Barbu Delavrancea". la Tea
trul de vară Herăstrău, ora 20 ; 
Horia si Radu ișl asumă riscul : 
Teatrul ..C. Tănase". la Teatrul 
de vară „23 August", ora 20; 
Concert de muzică ușoară — 
Angela Zilia (Grecia) : Sala Pa
latului, ora 20.

SPARTACU8 - «In» PentrO 
ecran panoramic

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

MAIORUL si 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 GHEATA SUBȚIRE — 
cinemascop — ambele serii 

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
13 : 17.15).

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), 
Tomis (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 9,30: 11,45;
14 . 16.15 ; 18,30 ; 21).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
R ASULUI

rulează la Union (ora 15.30 ; 
18) și SOTn ÎN ORAȘ (ora 
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 
9—20 în continuare).

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

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

DENUNȚĂTORUL
rulează la Buzeștl (orele 15,30;
18) , Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ;
21). Volga (orele 8.30; 11; 13,30; 
16 18.30 ; 21)

ALBA CA ZAPADA
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).

A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop — rulează la Cosmos 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT —
rulează la Ferentari (orele

15.30 ; 18 ; 20.30).
JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30;
18).

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
13 : 20.30).

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

DOCTOR PRATORIUS — 
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 BOT
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 MORRI8VTLLE 
rulează la Moșilor (orele 15,30;
19) .

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

RIO CONCHOS
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).

GRĂDINI
28 iunie—2 iulie 1967

PRINTRE VULTURI — cinemascop — rulează la Festiva] (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).
VIAȚA DIFICILA — rulează la Expoziție (orele 20,30). 
JUANA GALLO — rulează Ia Vitan (orele 20,30). 
DENUNȚĂTORUL - rulează la Buzeștl (orele 20,30).
ULTIMA CAVALCADA 8PRE 8ANTA KRUZ — rulează la 

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

torele 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 ȘTRENGARIȚA — rulează la Stadionul 

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

TIMIDUL — rulează la 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).

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop — rulează la Pacea 
(orele 15,45 ; 18 ; 20,15).

UN FILM CU O FATA
FERMECĂTOARE

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 13 ; 20.30).

IERBURI AMARE
rulează la Central (orele
9.30 ; 12,15 ; 15), ZORBA
GRECUL (ora 18 ;) și FALS
TAFF (ora 21).

VINERI 30 iunie

PROGRAMUL I

8.20 Moment poetic — inter
pretat de Romeo Mogoș de la 
Teatrul din Constanța ; 8.25 La 
microfon, melodia preferată ;
10.30 Poemul simfonic „Cîntarea 
României" de Matei Socor ; 
11.18 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ; 
12.15 Al VUI-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori : 
Confruntări și exigențe pe sce
na concursului ; 12.25 „Album 
sonor cu dedicație" — muzică 
ușoară ; 12.45 „Moldovă, mîndră 
grădină" — muzică populară ; 
13.13 Succese ale muzicii ușoare
13.30 întîinire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
14.00 „Ochii tăi" — muzică ușoa
ră ; 14.15 Dumbrava minunată 
(emisiune pentru școlarii din 
clasele I-IV). 14.30 Refrene pu
țin cunoscute — muzică ușoară; 
15.05 Cărți care vă așteaptă • 
Dumitru M. Ion : „Iadeș" • 
Emil Bunea : „Din versurile 
unui medic de țară" • Monica 
Lazăr : „Pavel Dan" ; 15.20 Re
cital de operă Lucia Stănescu. 
16.05 O cîntăreață a plaiului 
năsăudean : Marioara Precup ; 
17.00 Ansambluri artistice de 
tineret ; 18.25 Cîntă Mihaela 
Păsărin și Danyel Gerard. 18.40 
Antena tineretului : „Fiecare 
întilnire, o iubire ?". Emisiune

anchetă de Mihai Stoian. 20.30 
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20.50 Cîntă lrina Lo- 
ghin. 21.05 Ediție radiofonică 
I. L. Caragiale ; 21.25 Melodii- 
magazin ; 22.15 „Interferențe li
rice“ — muzică ușoară ; 22.45
Moment poetic. Versuri de Leo- 
nid Dimov ; 22.50 Recital de 
vioară Mihai Constantinescu ;

PROGRAMUL II

8.20 „Plecăm voioși în tabără“
— program de cîntece pionie
rești ; 8.35 Din însemnările in
structorului artistic ; 8.45 Cîn- 
tecele și dansurile popoarelor; 
9.00 Laureați ai concursurilor 
internaționale „George Enescu“: 
Theodor Paraschivescu și 
Alexandru Petrov Ilcev ; 9,30
Start spre extraordinar. „Paha
rul de cristal“. Scenariu științi- 
fico-fantastic de Eduard Jurist. 
10.03 „Frumos ești. București“
— muzică ușoară ; 10.15 Teatru 
radiofonic : „Dosarul 3 087 n-a 
fost închis". Reportaj radiofonic 
de Manole Auneanu ; 12,25 Pa
gini din opere românești ; 12,45 
Cîntă formația Sile Vișan ; 13,00 
Album folcloric ; 15.30 Lectură 
dramatizată : „Pe drezină" de 
I. A. Bassarabescu ; 15.50 Patru 
miniaturi pentru pian de Vini- 
cius Grefiens, Cîntec voinicesc 
pentru violoncel și pian de Gri- 
gore Ghidionescu ; 16.00 Muzică 
ușoară de Radu Gheorghiu șl 
Marcel Ionescu ; 16.15 Simfonii 

de Joseph Haydn ; 18.00 Stu
dioul tinărulul interpret ; 19.30 
Program de valsuri si tangouri;
19.45 Itinerar turistic românesc; 
20.00 Seară de operă : „Rigolet- 
to" de Giuseppe Verdi — (frag
mente) ; 21.05 Soliștii Puica 
Igiroșeanu, Fabrizio Pereți, 
Margareta Pîslaru și Dean Mar
tin ; 21.30 Radlomagazinul as
cultătoarelor ; 22.00 Recital Ion 
Voicu.
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18.00 Drumuri și popasuri;
18.30 Pentru copii șl tineretul 
școlar. • Un buchet de flori (de 
Ziua învățătorului). • Pagini de 
istorie : „Lupta dreaptă a vite
jiei" ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră ; 20.00 Studioul muzical; 
20 30 Reportaj’67 „Poarta spre 
stele“ ; 21.00 Reflector; 21,15 
Film artistic : Recrutorul : 23.00 
Panoramic ; 23.15 Telejurnalul 
de noapte.



• Știri Insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Întrevederea președintelui 
Consiliului de Ministri

al României 
cu președintele Franței

PARIS 28. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Gheorgliiu. trans
mite : Miercuri dupâ-amiază, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
a avut la Palatul Elyscc o între
vedere cu președintele Republi
cii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle.

întrevederea, care a durat o 
oră, s-a desfășurat într-o atmos
fera călduroasa, hi spiritul rela
țiilor tradiționale româno-fran- 
ceze. în cursul întrevederii s-a 
procedat la un schimb de vederi 
privind situația din Orientul A-

propiat și alte aspecte ale actua
lității internationale, au fost a- 
bordate probleme privind rela
țiile dintre România și Franța.

La sosirea la Palatul Elysée, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României a fost întim- 
pinat de directorul de cabinet al 
președintelui republicii, Xavier 
de la Chevalerie. Un detașa
ment al gărzii republicane a dat 
onorul primului ministru român.

După întrevedere, primul mi
nistru al României a răspuns la 
întrebările corespondenților de 
presă francezi și străini.

Lucrările sesiunii
0. N. U.

NEW YORK 29. — Trimisul 
special Agerpres. R. Câplescu, 
transmite : în ședința de miercuri 
după-amiază a Adunării Gene
rale a O.N.U., ministrul de ex
terne al Braziliei, Jose de Ma- 
galhaes Pinto, care a luat primul 
cuvîntul, a declarat că actuala 
criză din Orientul Mijlociu de
curge, potrivit părerii țării sale, 
din existența de aproape doua 
decenii a stării de beligerantă 
intre Izrael și țările arabe. El a 
enumerat principiile care, în con
cepția delegației braziliene, tre
buie să stea la baza unei regle
mentări, recunoașterea statului 
izraelian, un angajament formal 
din partea sa de a nu încorpora 
la teritoriul său național regiunile 
ocupate în urma recentelor ope
rațiuni militare și în consecință 
retragerea trupelor izraeliene, 
precum și inițierea de tratative 
pentru rezolvarea problemelor 
pendinte, care să ducă eventual 
Ia stabilirea de zone demilitari- 
zate.

Frank Corner, reprezentantul 
permanent al Noii Zeelande, a 
subliniat că țara sa regretă re
centa izbucnire a ostilităților. 
Declarindu-se în favoarea unei 
dezangajări a trupelor izraeliene 
și a retragerii din teritoriile arabe 
ocupate, vorbitorul a arătat că o 
asemenea acțiune trebuie să aibă 
loc ,.în contextul unei reglemen
tări care să garanteze securitatea 
atît a Izraelului, cit și a țărilor 
vecine“.

Scoțînd în evidență că în ulti
mii 20 de ani în Orientul Mijlo
ciu a avut loc o adevărată reac
ție în lanț de conflicte care 
,3-au dovedit inutile, crude și 
nu au făcut decît să adincească 
animozitatea reciprocă“, Assouan 
Usber, ministrul de externe al 
Coastei de Fildeș, s-a făcut și 
el interpretul ideii exprimate și 
de alți delegați că războiul nu 
poate rezolva nimic și că singura 
soluție o constituie o reglemen
tare negociată. El a adresat 
membrilor Adunării Generale în
demnul să contribuie la crearea 
unui climat prielnic, unui dialog 
între părți care să se dovedeas

că rodnic, exprimînd. totodată, 
opinia că nici un fel de drept 
de anexare a unor teritorii nu 
poate decurge din ocupația mili
tară.

Intr-un spirit similar a fost fă
cută și declarația reprezentantu
lui permanent al Ceylonului, Ber- 
nard P- Tilakartana, care s-a 
referit, de asemenea, la problema 
refugiaților arabi, la dreptul fie
cărui stat de a exista ca o enti
tate pobticâ și la dreptul de fo
losire a căilor maritime interna
ționale.

Președintele Adunării Gene
rale, Abdul Rahman Pazwak, a 
dat apoi cuvîntul Ia cerere, le- 
prezentantului permanent al Iu
goslaviei, Danilo Iekici, care a 
declarat că intenționează să pre
zinte un nou proiect de rezoluție, 
rezultat al -consultărilor avute cu 
delegațiile țărilor nealiniate. „Ho- 
tărîrea parlamentului izraelian de 
a aproba legislația privind a- 
nexarea părții iordaniene a ora
șului Ierusalim, act care consti
tuie o violare flagrantă a princi
piilor fundamentale ale Cartei 
Națiunilor Unite“ a făcut și mai 
urgentă necesitatea acestui proiect 
de rezoluție, a spus vorbitorul, 
care a enumerat apoi pe autori, 
reprezentanții a 15 state, printre 
care Afganistan, Ceylon, Congo 
(Brazzaville), Cipru, India, Indo
nezia, Iugoslavia, Mali, Pakistan, 
Zambia.

Proiectul de rezoluție cere re
tragerea imediată a trupelor iz
raeliene dincolo de bnia de ar
mistițiu, stabilită potrivit acordu
rilor de armistițiu din 1948. 
Proiectul cere, de asemenea, 
secretarului general să raporteze 
de urgență Adunării Generale și 
Consiliului de Securitate asupra 
aplicării de către Izrael a rezo
luției, Consiliul de Securitate 
urmînd ca, după retragerea for
țelor armate izraeliene dincolo 
de bnia de armistițiu, să ia în 
considerare problemele legate de 
situația din această regiune.

în încheiere vorbitorul a cerut 
să se acorde acestui proiect de 
rezoluție prioritate față de cele
lalte proiecte prezentate.

La 30 iunie se sărbătorește în Congo (Kinshasa) ziua proclamării independenței. Fotogra
fia noastră înfățișează un aspect din capitala țării

Noi acțiuni 
ale patrinlilor 
sud-vietnanwi

In ultimele 24 de ore, 
în Vietnamul de sud au 
fost semnalate noi ciocniri 
între trupele americane și 
unități ale forțelor patrio
tice.

După cum relatează agențiile 
de presă, prima divizie america
nă aeromobilă, mobilizații în ca
drul operației „Pershing", s-a 
ciocnit în sectorul Pliu My din 
provincia Binh Dinh cu forțe 
ale patrioților.

Lupte puternice au avut loc 
și la 35 km de Saigon, unde tru
pele guvernamentale au fost ata
cate de grupuri de patrioți. Tot
odată agenția France Prcsse 
menționează că forțelcl patrioti
ce au atacat cu obuze și mortie- 
ro pozițiile americane din apro
pierea bazei militare de la Khe 
San.

In tot cursul zilei de joi. bom
bardierele americane B-52 și-au 
continuat raidurile asupra teri
toriilor sud-vietnameze, bombar- 
dînd în special regiunile situate 
la sud de zona demilitarizată.

LA BUDAPESTA au început 
joi lucrările celui de-al 7-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară 
(K.I.S.Z.). Din țara noastră la 
Congres participă o delegație 
a Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Raportul de activitate al 
Comitetului Central al K.I.S.Z. 
a fost prezentat de Lajos Mehes, 
prim-secretar al C.C. Cel de 
al doilea punct de pe ordinea 
de zi cuprinde modificări la 
statutul Uniunii.

AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că la 28 iunie un avion 
militar american a pătruns in 
spațiul aerian al R. P. Chineze, 
în zona Insulei Hainan, din pro
vincia Guandun. în aceeași zi, 
un alt avion militar american 
a pătruns în spațiul aerian dea
supra insulelor Iunsin și Dun, 
din provincia Guandun.

Un purtător de cuvînt al Mi
nistrului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat 
să adreseze un avertisment în 
legătură cu provocările între
prinse de avioanele militare a- 
mericane.

DE ZECE ZILE continuă gre
va feroviarilor din Londra, care 
paralizează lucrările de încăr
care și descărcare a vagoanelor 
Ia toate cele 26 de stații pen
tru mărfuri ale capitalei brita
nice. Tratativele in vederea sa
tisfacerii revendicărilor greviș
tilor sint în impas. Există indi
cii că nemulțumirea feroviari
lor londonezi este tot mai mult 
împărtășită de feroviarii din în
treaga țară. O grevă generală a 
tuturor feroviarilor nu este ex
clusă.

pierdut viața joi, într-un tragic 
accident de automobil. Ea se 
îndrepta spre New Orleans unde 
urma să apară în cursul zilei in 
fața televiziunii. Mașina in 
care se afla actrița s-a ciocnit 
de un camion în plină viteză. 
Alte două persoane, care o în
soțeau pe Jayne Mansfield, au 
fost, de asemenea, ucise. *

Producția mondialăde cereale
Potrivit datelor 

F. A. O., producția 
mondială de cereale a 
cunoscut o creștere 
importantă în 1966— 
1967. Sporurile cele 
mai importante au 
fost obținute în țările 
exportatoare de cere
ale, în timp ce în zo

ne întinse din Asia 
și Africa producția a 
scăzut pentru al doi
lea an consecutiv, da
torită timpului nefa
vorabil.

Cifrele absolute in
dică o producție re
cord de cereale de 
737 milioane tone, în

comparație cu 672 mi
lioane tone în cursul 
anului precedent. 
Producția totală a ță
rilor în curs de dez
voltare a fost însă mai 
mică cu 10 milioane 
de tone decît în 1964/ 
1965, atingînd în 
196611967 abia 140 
milioane tone.

INTR-O închisoare din Dins
laken (Renania de nord-West- 
falia) a început interogarea 
fostului criminal de război 
Franz Stangl, care a fost extră
dat recent Republicii Federale 
a Germaniei de către autorită
țile braziliene. Franz Stangl 
este, potrivit mandatului de a- 
restare, responsabil de moartea 
a 300 000 de persoane în lagărul 
.nazist de la Treblinka și a cel 
puțin 62 600 de persoane în la
gărul de la Sobibor. Agenția 
France Presse menționează efi 
peste 700 000 de persoane au 
fost omorîte de naziști în tim
pul celui de-al doilea război 
mondial, în cele două lagăre.

CUNOSCUTA ACTRITÄ ame
ricană Jayne Mansfield și-a

LA ANKARA s-a deschis 
cea de-a doua conferință a or
ganismelor de stat pentru tu
rism din țările balcanice. Par
ticipă reprezentanți ai organis
melor de turism din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
Oficiul Național de Tu
rism din Republica Socialistă 
România este reprezentat de 
Nicolae Bozdog, președintele 
Colegiului O.N.T.

Cu acest prilej, vor fi ana
lizate măsurile pentru dezvol
tarea în continuare a schimbu
rilor turistice din țările bal
canice și posibilitatea de ex
tindere a colaborării în vede
rea atragerii de turiști spre a- 
ceastă regiune din Balcani.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ministrul turis
mului și informațiilor, Nihat 
Kursat.

tn Australia, pro
iectul de lege pri
vind majorarea eu 
25 la sută a taxelor, 
serviciilor poștale, 
telegrafice șl radio 
a fost respins a treia 
și ultima dată de 
senat, fapt fără pre- 
cedcnt în Istoria se
natorială din această 
țară. Așadar, opozi
ția laburistă s-a do
vedit mai puternică 
obținînd respingerea 
acestui proiect de 
lege în ciuda majo
rității de care dis
punea în Camera 
Reprezentanților gu
vernul de coaliție 
format din partidclo 
liberal șl agrarian. 
Insistența cu care 
guvernul a acționat 
pentru adoptarea a- 
ccstul proiect dove
dea că el avea maro 
însemnătate pentru 
oficialități. Observa
torii politici pun în 
legătură aceste efor
turi alo autorităților 
cu nevoia de a ob
ține un izvor supli
mentar de venituri 
care ar fi putut a- 
copcri o parte din 
cheltuielile militare 
în continuă creștere. 
Participarea Austra
liei Ia intervenția a- 
mcrlcană din Viet
namul de sud face 
necesară o lărgire a 
volumului achiziții
lor de armament din 
străinătate. In anul 
în curs e prevăzută 
cheltuirea unul mi
liard de dolari, de 
două ori mal mult 
decît fondurile alo
cate în ultimii doi 
ani. Nu este un se
cret pentru nimeni 
că bugetul austra
lian face față cu 
greu cheltuielilor 
militare șl că spori
rea cheltuielilor pen
tru armamente îm-

•

povăreasft economia 
națională. Dar nu 
este vorba doar de 
echiparea șl înar
marea celor 6 000 de 
soldați australieni 
trimiși In Vietnam, 
și alte cheltuieli ne
prevăzute încarcă 
obligațiile statului. 
..NEUE ZÜRCHER 
ZEITUNG" amintea 
ridicarea prețului la 
cele 24 do bombar
diere americane tip

rilor șl Impozitelor 
șl de Înghețarea sa
lariilor. Astfel în
treaga circulați« a 
fost paralizată în 
Sydney, NrwcMite. 
Wollongnng în urm» 
declarării grevei ce
lor 60 000 de condu
cători de autobuze 
șl trenuri electrice. 
Alte greve vor fl 
organizate de Fede
rațiile minerilor șl 
alo constructorilor

Nota 
de plată

F-lll pe care Aus
tralia le cumpără 
din S.U.A., de la 108 
milioane la 213 mi
lioane șl apoi la 250 
milioane dolari aus
tralieni. Costul ex
orbitant a) acestor 
avioano este supor
tat, bineînțeles, de 
populație prin im
pozite majorate. Au
toritățile au recurs 
și la alte majorări 
alo Impozitelor ca, 
de exemplu, a celor 
privind serviciile de 
ocrotire a sănătății.

Ultimele știri din 
Canberra ilustrează 
caracterul nepopular 
al unor astfel dc 
măsuri : Ia chemarea 
Sindicatelor din A- 
ustralia, miercuri au 
fost organizate gre
ve de proteBt față 
de creșterea prețu

do centrale electrice. 
Efectul negativ al 
cheltuielilor militar» 
se oglindește șl 1 
numărul de 66' 
de șomeri Inreg 
trațl In Australia 
1 iunie. Advers 
angajării Austr 
în războiul din t 
nam atrag ate» 
că participarea 
po viitor Ia Int» 
venția america 
va avea reper« 
siunl cresclnde as 
pra bugetului au 
tralian. Dc ace« 
pături largi al 
populației se pro 
nunță pentru o poli 
tică externă austra 
liană Independentă, 
pentru Încetarea a- 
greslunil americane 
în Vietnam.

DOINA TOPOR

Demonstrații 

ale studenților britanici
Studenți și membri ai Corpului didactic de la diverse insti

tute de învățămînt superior britanice au participat miercuri în 
fața sediului parlamentului la o demonstrație de protest împotriva 
războiului din Vietnam. Printre demonstranți se aflau reprezen

tanți ai universităților și colegiilor din Walles, Liverpool, Nottin
gham, Londra.

Totodată, continuă staționarea pichetelor în fața reședinței pri
mului ministru, acțiune organizată de mișcările femeilor britanice.

Aceste manifestări au fost inițiate în cadrul „Săptămînii Viet
namului“, în curs de desfășurare în Marea Britanie.
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între două țări ve
cine din America 
Centrală s-a iscat un 
conflict original. To
tul a pornit de la în- 
căpățînarea unui a- 
gncultor pe nume 
Antonio Martinez 
Argheta care a refu
zat să plătească im
pozite autorităților

acea zonă se face 
după tradiție și nu ih 
documente oficiale. 
De astă dată, însă, 
nepotrivirea de opi
nii aproape că a 
transformat cele două 
mici țări în belige
rante.

Arestat și judecat 
de autoritățile salva-

Mărul 
discordiei
Conflict intre Honduras 
fi Salvador din cauza... 

incăpătinării unui 
agricultor

statului Salvador fi
indcă gospodăria sa, 
după cum afirmă el, 
se află pe teritoriul 
Hondurasului. In a- 
ceastâ zonă de fron
tieră, printr-un con
curs de împrejurări, 
majoritatea locuitori
lor care trăiesc de 
partea salvadoriană 
s-au născut in Hon
duras. Dar aceqsta 
nu o poate afirma 
nici unul cu certitu
dine, fiindcă demar
carea frontierei în

doriene numitul Mar
tinez Argheta a jost 
condamnat la 20 de 
ani închisoare pentru 
evaziune fiscală de
liberată și sistema
tica.

Hondurasul s-a 
simțit ofensat de pe
deapsa severă apli
cată unui cetățean 
considerat al său, și, 
prin urmare, și-a mo
bilizat trupele.

Evident, Salvado
rul a făcut același 
lucru. Președintele

Salvadorului, colone
lul Julio Rivera, a 
îmbrăcat uniforma de 
campanie și, toto
dată, a ordonat mi
nistrului de război să 
ia măsuri, cum spu
nea el, pentru a salva 
suveranitatea patriei, 

în Honduras, pre
ședintele Osvaldo Lo- 
pez Arellano primea 
un vot de încrede-e 
din partea Parla
mentului autorizîn- 
du-l să facă față si
tuației în modul cel 
mai eficient. Infante
ria și artileria ușoară 
a ambelor republici 
au ocupat poziții de 
o parte și de alta a 
zonei limitrofe, în 
timp ce avioanele 
zburau deasupra spa
țiului aflat în litigiu. 
In același timp, ve
cinii au început să fie 
cuprinși de îngrijo
rare. Guatemala și 
Venezuela au lansat 
apeluri la pace. Și 
pacea a fost în ge
nere menținută, ex
cepție făcînd unele 
ciocniri soldate cu o 
duzină de morți. De 
acum înainte, o co
misie mixtă va decide 
asupra localizării 
exacte a proprietății 
agricultorului Arghe
ta. precum și a între
gului cătun Sabaleto, 
măr al discordiei.

V. OROS 
Corespondentul A- 

gerpres la Rio de 
Janeiro.

Contraatacul a fost declanșat în zorii 
de sîmbătă. Timp de peste trei ore impor
tante forțe armate boliviene au atacat cu 
toate tipurile de arme aflate la dispoziție 
pe minerii din districtele Huanuni, Siglo 
Veinte și Catavi. Spre seară, un comunicat 
laconic dat publicității în capitala țării, 
La Paz, menționa că cele trei districte au 
fost reocupate de forțele armate. O listă 
neoficială a victimelor arăta că în cursul 
luptelor 21 de persoane au fost ucise și 70 
rănite. Majoritatea lor erau minieri și ci
vili, printre care trei copii și o femeie.

Atacai de sîmbăta 
trecută a avut meni
rea de a restabili au
toritatea guvernului 
bolivian asupra mun
citorilor care lucrează 
în minele naționaliza
te de cupru din Ca- 
tavi-Huanunl, în cen
tral țării. Nu se poate 
spune că președintele 
Boliviei. generalul 

• Rene Barrientos, a a- 
vut o săptămînă prea 
liniștită. Aflat în pli
na campanie de întă
rire a regimului său, 
grav zdruncinat în

urma greutăților eco
nomice ale țării, di
sensiunilor politice 
interne și intensifică
rii luptei de partizani, 
Barrientos a trebuit 
să facă față unor griji 
noi. Minerii din Hua
nuni au declarat re
giunea lor „zonă libe
ră" și au îndepărtat 
pe militari și polițiști. 
Acțiunea s-a extins în 
scurt timp la minele 
naționalizate din Ca
tavi, Ilallangua și San 
Jose. Cercurile oficia
le din La Paz își ex-

primau deschis teama 
ca fruntașii minerilor 
să nu preia conduce
rea minelor, îndepăr- 
tînd în felul acesta 
controlul societății de 
stat „Corporacion Mi- 
nera Boliviana" 
(COMIBOL).

Aceasta a fost pri
ma acțiune a mineri
lor împotriva guver
nului din La Paz după 
o îndelungată perioa
dă de „armistițiu ta
cit" cu autoritățile 
guvernamentale. Au
torii ei erau aceiași 
mineri care, sub con
ducerea fostului vice
președinte al țării și 
lider sindical. Juan 
Lechin, aflat în pre
zent în exil, au jucat 
un rol esențial în în
depărtarea de la pu
tere a fostului pre
ședinte Victor Paz 
Estenssoro. Ea a fost 
întreprinsă ca un 
semn de protest îm
potriva represiunilor 
declanșate dc autori
tățile militare care au 
arestat recent 40 de 
mineri fără să se fi

indicat măcar acuza
țiile ce le-au fost a- 
duse. Oferta șefului 
regimului militar bo
livian de a se orga
niza o „masă rotun
dă“ cu liderii mineri
lor pentru a se exa
mina situația din mi
nele naționalizate a 
fost respinsă. Munci
torii au declarat că 
nu vor participa la 
nici un fel de tratati
ve cu autoritățile pînă 
cînd nu vor fi puși in 
libertate tovarășii lor 
de muncă arestați, sa
lariile nu vor fi mă
rite și nu se va pune 
capăt șomajului in 
centrele miniere. Du
minică, minerii ur
mau să se întrunească 
într-un congres, inter
zis de autorități, pen
tru a examina acțiu
nile lor în viitor. 
După cum s-a văzut, 
cu numai 24 dc ore 
mai înainte, a inter
venit armata.

Ultimele evenimente 
din zonele miniere ale 
Boliviei s-au desfășu
rat pe fundalul unor

puternice conflicte 
politice interne. E- 
forturile generalului 
Barrientos de a redu
ce încordarea din țară 
prin lărgirea bazei 
politice a regimului 
său. par. cel puțin 
deocamdată, să se fi 
soldat cu un eșec. Ma
nevrele șefului stalu
lui bolivian care au 
urmărit încorporarea 
în coaliția guverna
mentală a partidului 
Falanga socialistă bo
liviana (grupare poli
tică de dreapta) și a 
„Organizației vetera
nilor războiului din 
Chaco" (o grupare 
paramilitară a Falan
gei) s-au lovit de o 
puternică opoziție din 
partea diferitelor sec
toare politice oficiale. 
Organizațiile guver
namentale țărănești, 
Partidul autentic re
voluționar și Partidul 
revoluționar de stingă 
care participă la așa- 
numitul „Front al re
voluției boliviene", 
baza politică a actua
lului guvern, și-au

manifestat dezacordul 
cu intențiile lui Bar
rientos. In fața aces
tei opoziții, șeful sta
lului a fost obligat să 
dezmintă personal in
tenția de a proceda la 
o remaniere a guver
nului său în care ur
mau să fie încorporați 
reprezentanții Falan
gei.

O necunoscută în a- 
ccst joc politic con
stituie poziția genera
lului Alfredo Ovando 
Candia, comandantul 
forțelor armate pe 
care observatorii po
litici din La Paz îl 
consideră drept ade
văratul „om forte" 
din Bolivia. Pînă a- 
cum cl s-a limitat să 
urmărească din um
bră manevrele politi
ce disperate ale lui 
Barrientos, așteptind I 
momentul propice , 
pentru a intra în ac- | 
jiune, ceea ce ar în
semna ,.o lovitură de 
palat". Ovando deține 
in mod practic con
trolul asupra tuturor 
forțelor armate, cu

excepția unei părți a 
aviației și a cîtorva o- 
lițeri superiori pre
gătiți în Panama ca- 
re-1 urmează pe ac
tualul șef al statului. 
Dc pe acum, în unele 
cercuri politice ofi
ciale a început să se 
emită părerea că difi
cultățile generalului 
Barrientos se datoresc 
„incapacității șefului 
statului de a face față 
problemelor actuale, 
situația acestuia fiind 
considerată drept „cri
tică".

De cealaltă parte a 
baricadei politice se 
»flă Partidul revolu
ționar al stingii na
ționaliste care încear
că in prezent să cre
eze un „Front națio
nal" de opoziție cu 
participarea Mișcării 
naționaliste revoluțio
nare a fostului pre
ședinte Paz Estens
soro, a Partidului de
mocrat creștin și a al
tor sectoare politice 
aflate în dezacord cu 
guvernul. Sentimente

le antiguvernamenta
le sint acum atît de 
pregnante în Bolivia 
incit, după cum ?u 
remarcat observatorii 
din La Paz. chiar șl 
unele partide politice 
de dreapta s-au văzut 
obligate „să dea un 
gir stingii" pentru a 
nu pierde relativa lor 
influență în rindurile 
alegătorilor.

S-ar putea ca ata
cul armat de sîmbăta 
trecută împotriva mi
nerilor bolivieni să 
reprezinte una din a- 
ccsto încercări, dc ul
timă oră. ale genera
lului Barrientos, pen
tru a-și salva fotoliul 
prezidențial destul de 
șubrezit. El nu dove
dește însă decît criza 
prin care trece regl- 

I mul militar din Boli
via care caută cu dis
perare o cale de ieșire 
din hățișul conflicte
lor și dificultăților 
politice șl economice.

I. RETEGAN

La Tokio a avut loc 
miercuri o conferința de pre
să a primului ministru ceylo- 
nez, Dudley Senanayake, ca
re întreprinde o vizită ofi
cială în Japonia. Vorbind des
pre întrevederile pe care le-a 
avut cu ministrul japonez de 
externe, Takeo Mild și cu mi
nistrul de finanțe, Mikio Mi
au ta, el a precizat că acestea 
au prilejuit o reexaminare a 
relațr’or economice dintre 
cele două țări.

Referindu-se la o serie de 
aspecte ale evoluției situației 
internaționale, primul ministru 
ceylonez a declarat, potrivit 
agenției Associated Press, 
că una din cele mai impor
tante condiții pentru crearea 
unei atmosfere în care sâ se 
poată examina reglementarea 
problemei vietnameze, este 
„ca Statele Unite să înceteze 
bombardamentele efectuate 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam".

Vedere din Leipzig

„STP“
amenință...»

JOHN FINLATOR, directorul Biroului pentru controlul folo
sirii abuzive a drogurilor, a declarat, într-o depoziție făcută în 
fața unei subcomisii a Camerei Reprezentanților, că, după cîte 
se pare, un nou drog, „STP“, mult mai puternic și mai primej
dios decît „LSD", și-a făcut apariția în California. Un deces pe
trecut în orașul Toronto este atribuit folosirii acestui stupefiant.

După cum a arătat Finlator, noul produs halucinogen ar fi 
din punct de vedere chimic foarte apropiat unui gaz toxic pus 
la punct de armata americană. „BZ", care acționează de o ma
nieră violentă asupra funcțiilor mintale. Fabricarea acestui 
drog in laboratoarele moderne nu prezintă nici o dificultate. 
Efectele „STP“-ului durează timp de trei pînă la patru zile, a- 
dică de opt ori mai mult decît ale„LSD“-ului. Ele sint și mai a- 
gravate de folosirea antidotului „LSD“-ului, la care cei ce folo- I 
sesc acest drog recurg adesea pentru a termina mai repede „că
lătoria lor euforică". Luat după o pastilă de „STP", antidotul 
„LSD"-ulul poate produce o paralizie a sistemului respiratoriu, 
convulsii și moartea.
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