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Nu e muzeul satului, ci un colț 
tihnit din stațiunea Olânești

Vizita în Olanda
a președintelui

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

încorsetați Locomotiva

HAGA — Trimisul special 
Agerpres Mircea Moarcăș, 

, transmite: In continuarea vi- 
Izitei ■ oficiale în Olanda, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit 
de Corneliu Mânescu, minis
trul afacerilor externe, și de 
celelalte persoane oficiale ro
mâne, a luat parte joi la un 
dejun oferit de ministrul de 
externe al Olandei, Joseph 
Luns, la reședința acestuia. 
Au participat primul ministru 
al Olandei,'Piet de Jong, pre
cum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Olandei.

După-amiază, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Olan
dei, a avut loc semnarea unor 
documente oficiale, la care au 
fost de față cei doi prim-mi- 
niștri, miniștrii de externe, 
precum și membrii celor două 
delegații participante la con
vorbiri. Corneliu Mănescu și

Joseph Luns au semnat Acor
dul privind cooperarea econo
mică, industrială și tehnică 
precum și un Acord veterinar 
între cele două țări. Totodată, 
a avut loc schimbarea instru
mentelor de ratificare a Acor
dului cultural, semnet la 
București la 13 ianuarie 19B7.

După semnarea documente
lor, ministrul de externe 
olandez a declarat: Constat 
cu satisfacție că semnînd e- 
ceste acorduri, am pășit într-o 
nouă etapă a relațiilor dintre 
țările noastre. îmi exprim 
bucuria ci am putut semna 
aceste documente cu prilejul 
vizitei în Olanda a premieru
lui Maurer. Sînt convins — a 
încheiat el — că prezența la 
Haga a înalților oaspeți ro
mâni va da acestor documen
te o și mai mare importanță.

Ministrul de externe român 
și-a exprimat, la rîndul său,

(Continuare în pag. a VI-a)
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Obligatoriu și nesilit de nimeni

instrucțiunilor te

e

lea au dezertat încă doi elevi. Ga- 
x-rilă Ioana a părăsit școala în 
ultimul trimestru al clasei a VH-a. 
Ce spune familia ? Intr-una din 
zilele trecute am bătut, cu gestul 
devenit profesional oamenilor 
școlii, la poarta cetățeanului Ga- 
vrilâ Gheorghe. Zîmbetul plin 
de satisfacție al mamei explica 
dramul propriei sale fiice în ano
nimat. Oferă totuși, o „conso
lare" școlii:

— La anul are să vină. Vrea

Absolvenții școlilor I
profesionale I

sînt cotați
I
I
I
I

La capătul celor 3 sau 4 ani 
de școală, ultimul examen — la 
care emoțiile sînt mai evidente 
— atribuie ucenicilor o mare 
calitate: muncitor calificat.
Ne-am obișnuit cu sărbătoarea 
primirii absolvenților, și — deși 
se repetă de la an la an, mo
mentul este la fel de emoționant. 
Ce se-ntîmplă cu proaspeții 
muncitori, care este ritmul evo
luției lor — iată două proble
me pe care le-am urmărit în ca
drul anchetei întreprinse în rîn- 
duj a peste 150 de tineri de la 
Uzinele de mașini electrice din 
București.

I
I
I
I
I
I

„Acomodare11 și un 
examen care se repetă

I
Cuvîntul „acomodare" a inter

venit de multe ori în discuțiile 
purtate. Despre ce anume este 
vorba? La absolvire, elevii sus
țin examen în fața unei comisii 
formată din cadre competente ale 
uzinei și școlii: probă teoreti
că și practică. Apoi sînt reparti
zați și încadrați, pentru 3 luni, 
în aceeași categorie — a IlI-a — 
pentru... acomodare. Este greu 
de presupus că dacă în anii de 
școală n-ai reușit să-ți însușești 
meseria în condițiile cînd lucrezi 
la același loc de muncă unde 
ai făcut practica de ucenic vei

pre

I
I
I
I
I
I
Ideveni în „trei luni" un 

muncitor. Și totuși dacă așa 
vede legea, așa se face.

— Credem — ne spuneau 
joritatea tinerilor cu care 
discutat că aceasta 1 
nu-și are sensul. Practica o efec
tuăm în uzină sub îndrumarea 
maiștrilor și muncitorilor; în ul- 
timpul trimestru sîntem reparti
zați chiar la utilajele ce urmea
ză să ne fie încredințate, atunci ■ 
de ce mai este nevoie de 3 luni I 
pentru acomodare?

Normal, ar trebui ca din pri
ma zi a vieții de muncitor ti
nerii să intre în drepturile lor.

— Acomodarea — preciza Ion 
Petcu — duce la plafonare și ne 
lipsește de elementul stimula
tiv. în școală am avut colegi 
care absentau, trăgeau de cîte un 
cinci ca să nu rămînă corigenți 
sau repetenți, dar la absolvire, 
toți am fost cotați la același 
nivel „a treia" și cred că nu 
este logic. Propun ca în locul 
notelor de la examenul de ab
solvire, să se dea categoria de în
cadrare. Este examenul care a- 
testă că sîntem calificați și ca a-

ma-
am 

perioadă
I
I
i

i
i
i
I
I
I

trei luni absolvenții tre- 
susțină un nou examen, 
încadrarea definitivă".

i
LIDIA POPESCU I

(Continuare tn pag. a V-a) I

torul școlii Stan Ștefan, merita 
sancțiunea unei legi severe. Dar, 
ca un nou „omagiu" adus omu
lui școlii, forurile în drept au 
considerat că cele două părți tre
buie să-și dea mîna în fața... co
misiei de împăciuire.

La Maia, raionul Urziceni co
misia comunală de școlarizare 
a redat claselor 6 din cei 14 ne
școlarizați.

La Liceul din Fierbinți numă
rul neșcolarizaților, la clasele 
V—VIII, este cu doi mai mare 
decît cifra care apare în situația 
raionului : 5.

După trimestrul al doilea al 
aceluiași an, situația statistică a 
secției regionale de învățămînt 
București operează cu două cate
gorii :

1) Neșcolarizați
a) la clasele I—IV — 88 : că

sătoriți — 8 ; bolnavi — 56 ; de
pășire vîrstă școlară — 9 ; rea- 
voință — 20.

S-ar putea să aibă dreptate. 
Dar Gavrilă Ioana a depășit de 
acum vîrsta școlară.

Munca cu familiile recalcitran
te se numește, totuși, muncă de 
lămurire. Nu discutăm calitatea 
termenului. Dar de cele mai 
multe ori, tentativele muncii de 
lămurire duc la profunde nedu
meriri, Familia „cavalerului fără 
lege" are lin
fronda familiei îndelung vizitate 
ia forme foarte puțin cetățenești. 
Brutalitatea lui Gheorghe Pân
dele din Vlădeni. față de direc-

AL. DUMITRACHE

(Continuare in pag. a Il-a)
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sute de lito-
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desena zil- 
turistică a 

pe plecările

orgoliu imens.
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDE?;!

La V! letoni, raionul Ploiești, a- 
■C! fookar trrrut a început cu 
cferva rito mai devreme... la por- 
rto crier 10 _cav>tori fără lege". 
O cccs^.e comunal*, de școlari
zase a dștișat grațiile unora din
tre ei. An rimas dincolo de înda
toririle tor, ‘2. Pe trimestrul al trei-

Mă = i.=m intr-o capita - 
om vreo 
Am fost 

U.T.C.
Dacă am 

vă rog să-mi sdu- 
MtL Sincer,

Urma să se discute si
tuația a doi tineri care se 
iubeau — sau se iubise
ră (nefilnd la ședință 
n-am Înțeles exact) și 
care acum se aflau în 
conflict. Un conflict care 
îndurerase (legitim) pe 
tovarășii lor de muncă, 
dornici să-i Împace. Ale
seseră aceas:ă cale : cele 
două ,.părti“ vor declara 
in ședință de ce nu se 
mai înțeleg, iar partici
panta- îsi vor da părerea. 
Motivele pentru care 
n-am vrut să particip re
ies. cred, din dialogul de 
mai jos. purtat cu secre
tarul :

— Cei de la ședință 
sînt toți, prieteni cu «îm- 
pricinatii" ?

— Unii da. alții nu...
— Si cunosc ei cauzele, 

în intimitatea lor ?
— Le vor afla în șe

dință.
— Credeți că acolo se 

poate vorbi orice ?
— De ce nu. noi alcă-

tuim cu toții, o mare fa
milie si n-avem secrete— 

In truc it eu credeam că 
în relațiile de natură 
afectivă pot exista secrete 
chiar si într-o mid fa
milie. nu numai intr-una 
mare, m-am abținut de Ia 
curiozitatea de a vedea 

.cum se discută public 
lucruri atît de delicate. 
Mai ales, imaginindu-mi 
că se vor găsi lesne vor
băreți (cum să nu gă
sești ?...) care, după su
perficiala ..documentare", 
vor fi gata să trază con
cluzii. să ofere lecții de 
morală, principii — dar 
ce să nu ofere ?—

Poate am greșit atunci 
Dar sigur aș greși acum, 
dacă m-as grăbi cu o con
cluzie : .nu interveniti in 
viața altora... Lăsati-i 
să-si rezolve problemele 
singuri. menajați-Ie tai
nele..."

Nu. Nu despre aceasta 
e vorba. De cînd e lumea, 
oamenii — mai ales cei 
tineri — au simțit nevoia 
să ceară sfaturi în afară, 
pentru problemele lor 
proprii. Uneori recurg la 
părinți. Alteori la prie
teni. Iar tovarășul de 
muncă, colegul, prin pre-

zența 
preajma ta. este destinat, 
poate, mai mult ca alții, 
să-ți devină confident, 
fiindcă ai avut timp să-i 
cunoști bine, sâ-ti dai 
seama d2câ si cit poți 
conta pe el—

Atunci ? Unde era gre
șeala inițiatorilor ședin
ței ? Cred, că era șir 
de greșeli. Mai initi. mi-e 
imposibil .să-mi imaginez 
confidente in colectiv. Șe
dința poate fi. eventual, 
un fel de judecată— Chiar 
dacă nu în accepția rigidă 
și severă a termenului, a 
discuta cu asistentă în- 
se anină a judeca— Să ju
deci ce ? Să zicem o com
portare brutală, huligani
că. o sfidare a unor nor
me de morală publică ? 
Normal în asemenea 
cazuri. nu de studiul 
complex al problemei, nu 
de nuanțe și persuaziune 
se simte nevoia în primul 
rînd. cit mai degrabă, de 
o atitudine hotărită. cen- 
zuratoare... Dar atunci 
cînd este vorba de rapor-

Sezonul estival al li
toralului a făcut 
ca fluxul și re

fluxul mării să se trans
mită intr-un fel și a- 
gențiilor O.N.T. Omul 
venit la mare simte ne
voia, după ce a depus 
primele jertfe pe alta
rul... soarelui, să revita- 
lizeze odihna prin „pri
menirea aerului", prin- 
tr-o excursie. Țara soa
relui, care adună zilnic 
mii și mii de oameni — 
este, oricit de paradoxal 
s-ar părea, un port din 
care pleacă zilnic, cu a- 
ceeași exactitate, fie in 
regiunea Dobrogea, fie 
în afara ei, fie peste ho
tare, zeci și 
ranzi.

Dacă am 
nic o hartă 
țării bazată 
și sosirile din porturile 
odihnei — stațiunile 
Mării Negre am putea 
spune, precum romanii 
altădată, că toate dru
murile pleacă și se reîn
torc pe litoral. Limbajul 
cifrelor, cind e vorba de 
odihnă, de multiplele ei 
ipostaze, se apropie de

poezie și nu se poate să 
nu-i gustăm plăcerile. 
Statisticile arată că în 
medie intr-un sezon es
tival vin pe litoral 
280 (fOO de oameni. Ace
leași statistici spun insă 
că, de-a lungul întregu
lui sezon, de pe litoral 
se deplasează in excursii 
— in tară și in străină
tate — intre 10—15 000 
de oameni. Adică o ade
vărată întrecere pe care 
nimeni, in afară de sta
tistici. n-o urmărește, in
tre fluxul și refluxul 
mării și fluxul și re
fluxul excursioniștilor.

O.N.T.-ul, hotărit, in 
sfirșit, să-și manifeste 
prezenta în secolul vite
zei, a devenit un adevă
rat aeropoart al odihnei. 
Turistul străin, venit pe 
litoralul românesc, poa
te fi in decurs de 24 de 
ore oaspetele locurilor 
de domnie ale lui Ste
fan cel Mare și al fai
moaselor sale ctitorii, 
poate fi oaspetele Țării 
Oașului, dar in același 
timp și al Rucureștiului, 
Cairo-ului și Instanbulu. 
lui. Aeroportul odihnei

este mereu deschis pen
tru sosiri și plecări. Nici 
măcar buletinele meteo
rologice nu-l pot închi
de pentru că atunci cind 
acestea anunță ploaie 
se dublează capacitatea 
„carelor" O.N.T. și cresc 
cererile pentru Deltă. 
Pentru că, dacă in ori
ce excursie, Zeul soare
lui este implorat pentru 
a ți cit mai generos, din 
cine are norocul să 
prindă o excursie pe 
ploaie in Deltă va fi pur 
și simplu subjugat de 
frumusețile pe care este 
în stare să le creeze na
tura prin punerea în 
mișcare — ca intr-un 
veritabil pastel — a în
tregii ei vieți atit de li
niștită pînă aici.

In aprecierea frumu
seților și calităților lito
ralului nostru trebuie 
să luăm, neapărat in con
siderație — alături de 
apă. soare si nisip —

C. PRIESCU 
AT. TOMA



AZI ARTICOLE ÎNSEMNĂRI

LA FIECARE 1000 LITRI MOTORINĂ CONSUMATĂ,

ECONOMII PENTRU 0 ZI DE LUCRU A UNUI TRACTOR

1968

12000 OBIECTIVE DEVENITE
re „goale“ 
/or deveni REALITATE
productive
Alături de folosirea la ma- 

imum a capacității tractoa- 
elor și mașinilor agricole, o 
arcină principală a mecani- 
atorilor este și reducerea sis- 
ematică a prețului de cost al 
ucrărilor efectuate. Rezer
vele, în această direcție, sint 
iractic nelimitate. Care este 
iportul tineretului la obține- 
ea unor indicatori cît mai 
eduși ai prețului de cost în 
tațiunile de mașini și trac- 
oare ? Rezultatele obținute 
eprezintă un plafon maxim ? 
Dacă nu, unde „stau aScunse" 
ezervele și ce pot face tinerii 
jentru valorificarea lor ? lată 
ntrebări pe care numeroși ti- 
leri le-au pus în adunările 
generale ale organizației și în 
tedințels de producție. Răs
punsul — rezultatul unui stu
diu atent al eficacității eco
nomice a „amănuntelor" ne
glijate de multe ori — l-au 
dat tot ei cu sprijinul specia
liștilor, cînd au pus în discu
ție valoroasa inițiativă a tine
rilor mecanizatori de la 
S.M.T. Cogealac.

La S.M.T., Surduc, raionul 
Zalău, de pildă, s-a făcut o 
analiză la nivelul unor brigăzi 
— cele din Cuceu, Mirșid, 
Greaca și alte cîteva. S-au 
depistat, astfel, supraconsu- 
murile nejustificate. Anul 
trecut, spre exemplu, la cele 
130 tractoare ale stațiunii 
s-au înregistrat peste 12 000 
ore de funcționare fără efect 
economic pozitiv ceea ce e- 
chivalează cu irosirea ne justi
ficată a 34 500 litri motorina 
și a peste 1 000 litri ulei. Un 
calcul al pierderilor de carbu
ranți și lubrifianți datorită 
proastei gospodăriri ar ma
jora și mai mult cifrele amin
tite.

De fapt, pe unde „se 
scurgeau" carburanții nepro
ductivi ? în adunarea organi
zației U.T.C. de la brigada 
nr. 8 din Mirșid se .sublinia, 
că în primele trei luni ale 
acestui an s-au înregistrat 306 
ore funcționate în gol, con- 
sumîndu-se, fără rost, 1367 li
tri motorină. La brigăzile din 
Cuceu, din Jac etc., pentru 
suprafețe mici se deplasau 
circa 10 km cite 4—5 trac
toare. Terminau lucru în scurt 
timp , 
spre al 
cu nemiluita timp 
lucru și carburanți. Sesizîn- 
du-se aceste neajunsuri în or
ganizare s-au luat măsurile 
cuvenite pentru lichidarea lor. 
Și, deplasările inutile au și 
alt pretext și anume remedie
rile. Pentru reparații mici 
tractoarele mergeau la sediul 
stațiunii. Toate acestea au 
„concurat" la ridicarea prețu
lui de cost al fiecărui nectar 
arătură normală executată.

Preluînd inițiativa tinerilor 
de la S.M.T. Cogealac, regiu
nea Dohrogea, mecanizatorii 
de la S.M.T. Surduc și-au 
propus ca la fiecare 1 000 li
tri de motorină consumați să 
realizeze economii pentru cel 
puțin o zi de lucru a unui 
tractor. Eliminîndu-se depla
sările în gol, cele nerațional 
făcute în cîmp, mersul stațio
nar al tractoarelor etc. s-d cal
culat că se pot economisi 
cel puțin 28 500 litri mo
torină și 1 150 litri de ulei. 
Măsurile stabilite anticipează 
-succesul •

— evidența consumurilor 
se va face pe lucrări și meca
nizatori ;

— se vor amenaja depozi
tele de carburanți, iar ali
mentarea se va face prin că
dere ;

— se elimină deplasări inu
tile pentru remedierea defec
țiunilor ușoare care se pot 
face la brigăzi;

— mecanicul care efectu
ează o lucrare de reparație 
răspunde pentru calitatea ei 
o anumită perioadă;

— ascuțirea organelor ac
tive se va face la timp și la 
locul de producție.

Inițiativa mecanizatorilor 
de la S.M.T. Cogealac se ex
tinde și în alte stațiuni de 
mașini și tractoare din re
giune. La S.M.T. Aiud, în 
fiecare brigadă a fost efec
tuat un studiu și s-au stabilit 
căile concrete pentru aplica
rea inițiativei. In organizațiile 
U.T.C. au avut loc dezbateri 
care pregătesc adunarea me
canizatorilor din întreaga sta
țiune.

si porneau, in convoi, 
ilte „bucățele** irosind

bun de

IOAN RUSU
corespondentul 

„Scînteii tineretului** 
pentru regiunea Cluj

Inițiativa tinerilor mecanizatori de 
la S.M.T. Cogealac a constituit pentru 
întregul nostru colectiv de muncă o va
loroasă sugestie pentru a analiza pro
priile posibilități — și nu numai de a le 
analiza, ci și de a acționa — pentru re
ducerea consumului normat de carbu
ranți pe lucrări prin măsuri organiza
torice și tehnice. Din studiul efectuat 
am constatat că obiectivul propus ca 
sarcină de realizat de către tinerii de 
la S.M.T. Cogealac, adică la fiecare 1 000 
litri motorină consumată, realizarea 
unei economii pentru o zi de lucru a 
unui tractor, poate constitui sarcină de 
îndeplinire a fiecărui tînâr mecanizator 
și în stațiunea noastră de mașini și 
tractoare. Căile prin care putem acțio
na pentru îndeplinirea acestui obiectiv 
cu influență directă asupra prețului de 
cost al producției ? — aprovizionarea 
in circuit a brigăzilor cu carburanți, lu- 
brifianți și piese de schimb, reducerea 
deplasărilor în gol a tractoarelor, rea- 
menajarea depozitelor de carburanți 
astfel îneît aici să se poată efectua ali
mentarea prin cădere, excluzînd găle
țile etc.

De la adunarea generală a organiza
ției U.T.C. din stațiune în care am dis
cutat problema economiei de motorină 
au trecut aproape două luni. Avem 
acum realizări concrete. în campania 
de primăvară și în cele două decade 
parcurse din luna iunie, în cadrul sta
țiunii s-au economisit aproape două va
goane și jumătate de motorină — mai 
mult chiar decît prevăzusem. Și. acest 
succes, noi îl considerăm doar un în
ceput. Ne simțim în stare de mai mult. 
Cert este că, în cea mai mare parte,

avem acum posibilitatea supravegherii 
robinetelor prin care se scurgea motori
na. Deși e greu, totuși, pînă la urmă 
vom reuși ca și ultima picătură s-o fa
cem să se scurgă numai pe conducta ce 
leagă rezervorul de camera de ardere 
a motorului. De pildă. în ultimele două 
luni și jumătate nici un tractor — ex
cluzînd pe cele planificate — n-au mai 
venit de la brigăzi la S.M.T. pentru re
medieri. Socotind numai la nivelul nu
mărului de ore funcționate în aceeași 
perioadă a anului trecut pentru scopul 
amintit, rezultă că s-au economisit cam 
2 000 litri motorină.

Evidențele ce se țin la brigăzile de 
tractoare mai reflectă încă un lucru și 
anume că pe fiecare hectar arătură 
normală executată în perioada urmă
toare preluării inițiativei tinerilor de Ia 
S.M.T. Cogealac s-a înregistrat o eco
nomie de 0,050—0,120 litri motorină 
comparativ cu consumul normat. Trac
toriștii din brigada condusă de PETRE 
DUMITRU au luat inițiativa ca în fie
care dimineață să execute ir.:re;.r.erea 
mașinilor; să realizeze astfe cuplurile 
îneît să se folosească cit mai bine pu
terea tractoarelor : să realizeze în braz
dă cel puțin 85 la sută dir. orele de 
funcționare stabilite ca sarcină de pian 
pentru fiecare tractor. Doved:ndu-*f 
efectul economic, inițiativa lor a fo«t 
repede generalizată în toate brigăzile 
stațiunii. Tractoriști ca Nîeo’ae Mun- 
teanu ce mai înainte realizau consu
muri exagerate de motorină numai 
pentru câ nu întrețineau corespunzător 
tractoarele au fost obligați de colecti
vele în care lucrau ca in fiecare dimi-

neață să pună la punct mașinile cu 
care lucrau. Cu aproape o treime a scă
zut consumul de motorină pentru exe
cutarea aceluiași volum de lucrări nu
mai ca urmare a întreținerilor zilnice 
aplicate.

în cadrul acțiunii ce se desfășoară de 
către întregul colectiv de muncă al sta
țiunii noastre de mașini și tractoare, 
Remus Opreanu, pentru economisirea 
de materiale, reducerea consumului de 
piese noi de schimb ocupă, de aseme
nea, un loc important. Prin recondițio- 
narea acelor defecte s-a realizat în a- 
ceastă perioadă economii de piese însu
mând o valoare de aproape 10 000 iei. 
Pentru ca realizările să crească și în 
acest sens s-a făcut propunerea — de 
acum, putîndu-se vorbi de faptă — ca 
ateliere mobile, dotate cu tot ce este 
necesar : strung, aparat de sudură etc. 
să treacă zilnic pe la fiecare brigadă 
de tractoare, pentru ca să ajute pe me
canicii de atelier, permanentizați ad pe 
timpul campaniilor agricole, în execu
tarea operațiilor de remedieri și repa
rații.

Din obiectivele stabilite în adunarea 
generală U.T.C. în care ne-am analizat 
propriile posibilități de reducere a pre
țului de cost prin prisma inițiativei 
mecanizatorilor de la S.M.T. Cogealac, 
toți tinerii — și în primul rând membrii 
biroului organizației de bază — iși fac 
o problemă : o problemă de a cărei 
realizare se preocupă minut de minut. 
Avem certitudinea că economiile ce se 
ver realiza vor depăși cu mult calcu- 
» făcute inițial.

curînd, la poa- 
Măgurei Codlei 

au început lucrări de 
defrișare. Cei peste 13 000 
locuitori ai orașului pre
gătesc în timpul liber 
condițiile pentru un nou 
punct de atracție turis
tică : lacul care va ocupa 
actuala vale a ștrandului 
pe o suprafață de 700 
m.p. și va avea 12 m. a- 
dincime. Pînă în anul vii
tor totul va fi pus la 
punct: intre cele două 
lacuri, terenuri de volei, 
tenis, un camping. In pă
dure, vile cochete. Ceva 
mai sus, intre pomii se
culari, un modern restau
rant, poteci care în
deamnă la plimbare... Si 
aldturi de toate acestea 
șalupe cu motor, bărci cu 
pinze vor purta oaspeții 
pe luciul noului lac.

I* F.

La Comitetul orășenesc Galați al U. T. C.

INTERVIU DESPRE 
O ZI DE ODIHNĂ

Simhilă iulie, orele 
10 Afară, o Mvll tori
dă, uscată fi inSDUfitoare. 
Vmbra era căutată co ceva 
salvator. Și aiăi la Galați 
era ?i mai și. La Comite
tul orășenesc Galați al 
U.T.C., o răcoare recon
fortantă.

— Mîine este duminică, 
zi dedicată odihnei, dis
tracției. Ce acțiuni ați or
ganizat pentru tinerii ora
șului ? am întrebat.

O precizare: interlocu
torii noștri Alex. Nicules- 
cu, instructor cu propa
ganda, locțiitorul secreta
rului ce răspunde de ace
leași probleme (plecat in 
concediu) și Niculai Mi
ron, instructor cu proble
mele organizatorice. Oa
menii scot niște dosare 
din care extrag niște pla
nuri. Un moment de tă
cere, de căutare.

— Mîine rupe tăce
rea Alex. Niculescu — un 
grup de tineri de la Șan
tierul naval și din organi
zațiile din comerț, vreo 
300, fac o excursie la Su- 
lina cu vaporul.

Urmează un moment de 
tăcere. Apoi...

— La Casa de cultură 
orășenească Țiglina are 
loc un simpozion: „Tur
cia" — memorial de că
lătorie. vorbește un... că
lător.

Mai caută și descoperă:
— Organizația U.T.C.

„Export lemn" (60 de ute-
........... ___J cu 2 micro- 

~ pădurea Girboa- 
a-

ciști) pleacă 
buze la păd\ 
vele. E foarte frumos 
colo...

— Altceva ?
— Altceva ?!
Cam asta-i tot. Despre 

altceva n-am aflat nimic 
de la cei doi activiști. 
N-am aflat nici care-i 
meritul comitetului oră
șenesc, în organizarea lu
crurilor povestite. Să insis
tăm asupra „gamei va

riate", de activități dumini
cale pent»u tineret, se 
vede nu-i cazul.

— Baze sportive, estra
de aveți in oraș ?

— Destule. Avem 2 te
renuri de fotbal — Dună
rea și Portul roșu — de 
care nu ne putem apropia. 
Se antrenează și joacă a- 

„jucătorii 
5 terenuri 

avem 
cînd. 
volei,

colo numai 
mari**. Mai sint 
de fotbal unde 
acces din cînd 
Sini și terenuri 
baschet, handbal...

— Văd că aveți 
sportive: ce acțiuni

mai
iff 
de

baze
*_____ __ __  spor

tive sînt organizate, mîine ?
— Mîine, nu! Nici-o 

acțiune sportivă !
Niciuna. Da, acesta e 

adevărul’ de pe numeroa
sele terenuri și baze spor
tive, de pe estrade (nici 
acțiuni culturale pe? es
trade, în parcuri nu erau 
prevăzute pentru... această 
duminică) lipseau 'tinerii,

hpsea tinerețea pentru ci 
și dm activitatea tcxcrâși- 
lor de la Comitetul 
șenesc Galați ai U.T.C. up- 
sea fahtezia.

— Ciți tineri aveți m 
oraș

— Numai uteciști in țvr 
de 2-5 de mii!

Deci, din 25000, crto 
400-500 aveau — de ce «d 
nu recunoaștem — o ocu
pație plăcută, utilă, recon
fortantă în această dumi
nici.

— Dar restul? Covirși- 
torul rest de zeci de mii 
de tineri ce fac ?

— Fiecare ce crea... 
Unii merg la plajă, la Du
năre, alții în altă parte...

Intrerupem aici dialogul. 
Realitățile sint conclu
dente. Nu crem, desigur 
nici sd minimalizăm nici 
să tragem concluzii defi
nitorii asupra activității în 
ansamblu a comitetului 
orășenesc U.T.C., numai 
în urma acestor constatări. 
Ar fi greșit. Să zicem că 
i-am găsit intr-o ,^i pro
astă". Chiar au spus-o. 
Și ca să se justifice au în- 
firat cîteva acțiuni ce se 
cor organiza în viitor. U- 
nele interesante. Dar prea 
puține in raport cu numă
rul mare al tinerilor din 
oraș. Motiv de meditație 
fi de acțiune.

VASILE CÂBULEA

(Urmare din pag. I)

b) la clasele V—VIII : 
102 ; depășire vîrstă șco
lară — 18 ; bolnavi — 31 ; 
căsătoriți — 20 ; rea-voin- 
ță — as.

De altfel, capitolul rea- 
voință începe abia acum :

2) Elevi în situația de 
repetenție din cauza ab
sențelor

a) Clasele I—IV — 215.
b) clasele V—VIII —

1862.
Situația la sfîrșitul anu

lui nu a fost încă stabi
lită la nivelul regiunii.

Așadar există familii 
care îi opresc pe copii să 
meargă la școală, uneori 
încurajîndu-le lenea. în a- 
semenea situații — rare 
dacă le judecăm după nu
mărul elevilor care nu vin 
la școală — școala este 
pusă în imposibilitatea de 
a-și exercita dreptul sau 
firesc. Pe de altă parte 
abaterile nesancționate și 
nesancționabile înlesnesc 
abaterile viitoare.

Tradiția școlii româneș
ti, exigență în scopul cul
tivării cu competență a 
posibilităților reale ale co
pilului, excelenta bază 
materială a școlii actuale, 
numărul tot mai mare de 
cadre tinere și calificate

intr-un sistem de învăță
mînt superior pentru un 
învățămînt general de ca- 
litate — toate acestea dau 
școlii dreptul la o muncă 
la nivelul posibili taților 
sale. Cînd școala, con
știentă de menirea ei, 
refuză consecințele spec
trului fals al cifrelor, re
zultatele nu trebuie cântă
rite exact prin ceea ce ele 
au refuzat. La Școala ge
nerală Dor-Mărunt sat, ra
ionul Lehliu, la sfîrșitul pri
mului trimestru al anului 
școlar 1966—1967 s-a în
registrat un număr de 127 
corigenți din numărul to
tal de 490 elevi. Un con
siliu pedagogic furtunos, 
precedat de controlul 
unei brigăzi raionale, a 
dezbătut cauzele rezulta
telor slabe. La întrebarea : 
„de ce unii elevi ajung în 
clasa a VH-a cu un nivel 
redus de cunoștințe ?", 
răspunsul tovarășei profe
soare Elena Diaconescu: 
„Sînt trecuți cu indulgență 
pentru a se evita neșcola- 
rizarea" a stârnit, nu știm 
de ce, neumulțumiri. Răs
punsul conținea o doză 
mare de adevăr, mult mai 
mare decît „justețea" unei 
pripite recomandări a orga
nului raional de îndruma
re și control : „Dacă pînă

Cînd estl h munte, fi este soare te simfl fi mai acasă...

CARNET DE LI CRI
Interiocutorul meu de astăzi 

are 26 de ani și este cel mai 
tînâr doctor în științe matemati
ce din țară. Cu totul opus „tipa
rului" învățat din prejudecata, 
este un tânăr deschis, vesel, care 
discută cu vioiciune și cu o in
contestabilă mândrie despre obiec
tul pasiunii și studiului sân : ma
tematica. în treacăt fie spus, 
convinsa de necesitatea acestei 
discuții, am x'emt spre ea timo
rată de totala mea incapacitate 
școlară la ..materia- — altfel tul
burătoare și de-a dreptul poetică 
— a abstracțiunii exacte. S-a do
vedit însă câ este atit de adevă
rată influența matematicii asupra 
universului nostru spiritual con
temporan — incit m-am surprins 
discutând cu aplomb și având 
opinii.

— Pentru că, tovarășe Botez — 
este evidentă ..matematizarea" 
științelor contemporane, a între
gii noastre civilizații. Nu cred că 
este vorba de o ..nouă religie" fe- 
tișizantă. doar s-ar părea că este 
strict exact că astăzi nu se poate 
concepe avansarea unei cercetări, 
indiferent de domeniu — unii in
clud chiar pe cel estetic — fără 

— noul umanism, 
loa Barba, dacă-an

țiîlor deci o valoare strict de în
trebuințare. De asemenea — re- 
ferindu-mă la spectaculozitatea 
de care vorbeați — este la fel de 
greșit a reduce problemele ma
tematicii modeme — la cîteva 
aspecte mult discutate în litera
tura de popularizare, ca inteli
gența artificială — cibernetica, 
mașinile de calcul etc. automati
zări ; aplicații de covârșitoare im
portanță, desigur, dar care nu 
reusesc sâ epuizeze nici o mică 
parte a conținutului real al știin
ței matematice modeme. Pentru 
că matematica nu este numai o 
metodă de maximă importanță, 
ci și o activitate ireductibilă care 
creează valori culturale autono
me — universuri specifice. Ma-

M ll

Nocturni la Reșița

OBLIGATORIU Șl NESILIT

DE NIMENI

ei
de stil « anei epoci m 

corolar peMaje specifice 
•cuMtițu țtnnțnice.

— Epoca noastră are ritm, lu
ciditate. o nouă mitologie: de- 
mitizarea și atâtea altele...

— Iar matematica nu se dez
voltă autonom, ruptă de celelalte 
forme ale activității culturale, 
«ieri sociale, nu este un domeniu 
închis : ea „vibrează" în ritmul 
vieții moderne. Se poate vorbi 
de sincronisme, unii gânditori au 
urmărit evoluția ideilor matema
ticii ia legătură strânsă cu istoria 
gândirii omenești in general 5 
este foarte riguros dacă spunem 
că matematica exprimă — în 
forme specifice — idealul cultu
ral al unei epoci. După părerea 
mea. nota caracteristică a uma
nismului modem este „activii* 
mul- său prometeic, cum spunea 
Tudor Vianu. Intelectualul mo
dern, cu conștiința mândriei tim
pului în care trăiește, este un 
constructor prin definiție. EI nu 
se mulțumește sa interpreteze lu
mea, ci acționează asupra ei, 
schimbă lumea și se schimbă pe

— în orice caz, matematica 
devine știința marilor spectacole 
ale inteligenței omenești, încetînd 
să fie acel domeniu arid, închis, 
bănuit de profani a fi speculativ.

— Dar „marea necunoscuta" 
publicului larg suferă, sau să 
spunem, a suferit de interpretări 
și considerări false. Mulți o so
coteau o „gramatică" a aspecte
lor cantitative, în vederea aplica-

\

MIHAI

BOTEZ
tematica modernă este dominată 
de categoria structurii și nu a 
cantităților, a măsurabilului.

— în legătură cu influența a- 
supra celorlalte sectoare umanis
te de activitate, cred că, diferit 
de metoda pe care o dă — și 
de care vorbeați — există o fas
cinație a omului modern pentru 
„spiritul" matematic...

— El cuprinde în front larg 
toate științele vremurilor noastre: 
matematizarea fizicii, lingvistica 
matematică, psihologia matemati
că, schemele matematice ale mu
zicii, poeticii, și așa mai depar
te. De ce ? Rigoarea științifică a 
secolului nostru, simte nevoia de 
a-și preciza filozofia axiomatică, 
de a opera cu sisteme precis con
turate, cu „ax central". Se poate 
spune că matematica posedă ca-

la 15 februarie situația 
școlară nu se va îndrepta, 
se va întrerupe ziua mo 
todică“. O muncă începu
tă cu responsabilitate și 
sinceritate profesională a 
fost, astfel, sancționată. Pe 
trimestrul al doilea, scep
ticismul profesional a 
„sancționat" cu promova
rea în masă. Calitatea 
muncii în școla Dor-Mă- 
runt are, totuși, ca argu
ment la sfîrșitul anului 23 
elevi admiși în licee și li
ceele de specialitate, din 
27 prezenți în fața comi
siilor.

Tovarășa Rada Mocanu, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Bucu
rești afirmă că în condițiile 
existenței unui număr 
mare de neșcolarizați „exi
gența normală este consi
derată exagerare". Tova
rășul Teodor Radu, in
spector principal în Mini-

sterul Învățămîntului, se
sizează sistemul contra
dicțiilor : „Sint școli care 
slăbesc exigența, care pro
movează cu larghețe. Asta 
pentru că exigența duce 
la repetenție, repetenții 
devin neșcolarizații anului 
școlar următor. Exigența 
este totuși necesară. Noi 
nu putem da analfabeți 
cu certificate".

Insuficienta normalizare 
a școlarității este deci o 
frînă în creșterea nivelului 
calitativ al învățămîntului. 
Renunțarea la principiile 
de bază ale pedagogiei, 
promovarea obligatorie a 
elevului (deși nimeni nu o 
recomandă dar este im
pusă de teama de a nu a- 
vea neșcolarizați) dăunea
ză prestigiului școlii și ca
lității de elev.

în funcție de soluțiile 
pe care le găsesc pentru 
asigurarea școlarității și 
promovării, sînt „școli “ 
care se deosebesc atît de

alte „școli", cît și de defi
niția firească a școlii. La 
Brazi, raionul Urziceni, 
nu există nici un neșcola
rizat. Cadrele didactice 
afirmă cu mîndrie tradiția 
școlarității normalizate. 
Dar, cu tristețe, zvonul 
tradiției se prăbușește u- 
șor: pentru a evita cu 
orice preț cazurile de ne- 
școlarizare, încă de acum 
trei ani școala din Brazii 
a găsit formula, inadmisi
bilă pedagogic, a școlari
zării la domiciliu. Spora
dice deplasări la dpmici- 
liul elevilor, verificarea 
sumară, acasă, a cunoștin
țelor nepredate, notarea 
(pe ce criteriu ?) a cunoș
tințelor au asigurat pro
movarea ?

Parodierea procesului de 
învățământ, subordonarea 
lui intereselor străine șco
lii sînt formule arbitrare, 
incompatibile cu scopurile 
înalt formative ale școlii.

Tov. Marin State — in
spector metodist la secția 
raională de învățămînt Ur
ziceni, recunoaște artifi
cialitatea eforturilor : „O 
brigadă raională de șco
larizare a realizat o școla
rizare formală la Satu 
Mare".

Recuperarea eșalonată 
a elevilor neșcolarizați dă
unează calitățile învăță
mîntului. Atenția cadrelor 
didactice se va îndrepta 
aspura lor, volumul de 
muncă în clasă va fi redus 
pentru a se asigura „acli
matizarea" noului venit. 
Necesitatea promovării lui 
are consecințe în aplicarea 
sistemului de notare, șta
cheta calității muncii co- 
borînd la pragul conve
nabil al mediocrității.

★
Legea obligativității în

vățămîntului, trebuie com
pletată cu sistemul de sanc
țiuni absolut necesare ca
zurilor de (puțin spus) 
indiferență socială. Școla
rizarea s-a făcut numai 
prin munca în masa pă
rinților. Nu putem lua alte 
măsuri. Nu avem nici o 
posibilitate de îngrădire a 
celor ce se sustrag. Rămîne 
ca munca de lămurire să 
rezolve totul", (tov. Teo

dor Radu).

Același interlocutor: 
„Ar fi binevenit un amen
dament la legea obligati
vității, care să prevadă un 
sistem de sancțitșni. Odată 
cu aceasta, regulamentul 
școlii ar putea pune de 
acord cerințele vieții șco
lare cu dispozițiile legii".

Ideea măsurilor admi
nistrative o afirmă și tova
rășa Rada Mocanu : „Ca
litatea învățămîntului este 
influențată nefericit de 
situația neșcolarizaților. 
Școlile, sfaturile populare, 
precum și alte organe de 
stat au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a 
convinge o familie sau alta 
să nu se opună viitorului 
copilului lor. Nu avem 
însă ce face cu atitudinea 
unor familii. Consider că 
legea învățămîntului obli
gatoriu trebuie reactuali
zată. In forma actuală ea 
este depășită. Să fie sanc
ționați, prin lege, dușma
nii propriilor lor copii și ai 
școlii".

Normalizarea școlarității, 
acolo unde și atunci cînd 
ea are de suferit, face ne
cesară asigurarea prin lege 
a măsurilor care să împie
dice nerealizarea integrală 
a obligativității învățămîn
tului de 8 ani.

litatea de a modela fenomenele, 
reprezintă o metoda de studiu 
a modelelor, permite deci stu
dierea realității oferind posibili
tatea prin studiu de a optimiza 
aceste modele. Aceasta nu în
seamnă altceva decît numirea ro
lului activ al matematicii în „con
strucția" societății moderne. în 
legătura cu acest „spirit matema
tic" — lipsa lui, sugerează dezor
dinea în gîndire. Nu o dată, ci
tind, să zicem, o cronică litera
ră mi se întîmplă să constat că 
ea, deși este scrisă inteligent și 
posedă o mulțime de alte însușiri 
ele uită să graviteze in jurul actu
lui esențial — luminarea și ex
plicitarea operei. Ion Barbu a fost 
un foarte mare poet pentru că 
avea un foarte riguros sistem 
poetic, așa cum Vianu avea unul 
estetic. Acest sistem de referințe 
poate fi pus în valoare, schimbat, 
rotit, împins în abstracțiunea 
pură, dar el există. De altfel, în 
domeniul marilor probleme, ma
tematicianul nu este departe de 
poet. Și el este un creator de 
univers pe care-1 stăpînește, și el 
își organizează materialul pe ca
re-1 poate transforma. Atit că nu 
o dată creatorii din sfera esteticu
lui ignoră factorii care condițio
nează rigoarea.

— Cred câ înțeleg ceea ce 
spuneți. Atât numai că în artă lu
crurile se petrec puțin mai com
plicat, există un abur metafizic 
al creației —- a cărui rigoare in
terioară este greu de definit. De 
altfel dumneavoastră, matemati
cienii’ metaforic vorbind, ca-n 
cunoscuta fabulă a ucenicului 
vrăjitor, dezlănțuiri forțe care a- 
poi se dispersează, eu sau fără 
voia dumneavoastră — în noi al
cătuiri. Dumneavoastră pledați 
pentru rigoare și construcție, iar 
estetica, contaminată indiscutabil 
de ele, împrumută și cețoasa — 
dar pura fascinație a abstracției 
conținută de cifre. în fond, arta 
dumneavoastră este arta simbolu
rilor.

— Dar nu numai atît. Mate
maticienii moderni se referă din 
ce în ce mai mult la sistemul de 
valori, depășind faza absolutiză
rii aspectului cantitativ — al că
rui simbol este numărul. Cred că 
rolul formației matematice pen
tru orice intelectual stă în posi
bilitatea teoretică de cîștigare a 
unei viziuni totale, prin adînci- 
rea unui punct de vedere parti
cular, posibilitate accentuată de 
matematici datorită gradului în
tins de abstractizare, de generali
zare, de sinteză. Se poate vorbi 
de un umanism modern, de un 
sistem complet de cunoștințe, ca
pabil să formeze omul, bazat pe 
matematică. Care ar fi caracte
risticile acestui umanism ?

în primul rînd necesitatea, ob
sesia, precizarea definițiilor. 
Leibnitz spunea că dacă s-ar da 
definiții, disputele ar înceta — 
grija pentru punerea coreetă a 
oricăror probleme. Apoi, obiecti
vitatea și obiectivizarea spiritu
lui, reprimarea subiectivității, a 
impresiei particulare și arbitra
re, deci crearea unei anumite 
discipline morale, care merge îm
preună cu scepticismul metodic, 
cumpănirea faptei, înclinarea 
cartesiană de a verifica totul, de-a 
nu primi nimic „de-a gata". în 
fine, o anume modestie a spiritu
lui,^ fructul cel mai de seamă al 
activității teoretice profunde.

— Cred că sînt întru totul de 
acord cu dumneavoastră, atît că 
n-am de Joc obsesia definițiilor.

— De fapt, este vorba de ne
voia de exactitate, de veracitate, 
de excluderea totală a dogmatis
mului — în spiritul relativității. 

.Dar. pentru că la începutul 
discuției l-ați citat pe Barbu, îmi 
permit să închei cu cuvintele Iui: 
„cercetarea matematică majoră 
primește, o organizare și orienta
re învecinate cu aceea a funcției 
poetice care, apropiind prin me
taforă elemente disjuncte, desfă
șoară structura identică a univer
sului sensibil. La fel... matemati- 
cile asimilează doctrinele diverse 
și slujesc scopul ridicat de a in
strui, de unitatea universului 
moral al conceptelor. în a- 
cest chip, ele încetează de a mai 
fi o laborioasă barbarie și, parti
cipând la desăvârșirea figurii ar
monioase a lumii, devin umanis
mul cel nou".

Cred că cuvintele lui Ion Bar
bu transcriu optimismul, încrede
rea în forța științei, a inteligen
ței, în puterea și talentul omului 
deci.

SMARANDA JELESCU
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Acest început e
invers decît toate

începuturile

ușor

...La început a fost un 
singur pahar de coniac, 
alături de cafea. Unul 
singur, pentru a-și do
vedi sieși și celorlalți — 
băiatul — câ e matur și 
independent — fata — 
câ e modernă și eman
cipată. întîmplarea, prie
teni „inițiați" sau, și mai 
rău, părinții l-au dus la 
o petrecere și totul a 
început ușqr, jumătate 
in glumă, s-a isprăvit 
adeseori pe de-a-ntre- 
gul serios. Alteori, to
tul pornește din cu
riozitate: mai ales că li
nele familii țin copiii în 
restaurante sau îm
preună cu oaspeții care 
chefuiesc istorisind ne
maipomenite isprăvi ba- 
chice. Exemplul direct 
al părinților care beau 
e aproape totdeauna 
contagios, mai ales în 
regiunile viticole ori po
micole unde se bea vin 
și țuică din pruncie.

Unii pretind că tine
rețea înseamnă timidita
te, neliniște, inadapta
bilitate și atunci au băut 
primul pahar de alcool 
pentru a căpăta curaj. 
Alții, printre care tine
rii muncitori — pentru 
a prinde putere. Alții, 
mai ales tinerii intelec
tuali, pentru a se eufo- 
riza sau inspira... Celor 
mai mulți nu le-a venit 
această idee — pretext 
de unul singur, ci le-a 
fost inoculată de „vete
ran i“, care au tendința 
de a face prozeliți.

Etapa de „noviciat* o- 
dată încheiată. iniția
tul continuă să „degus
te" tot mai mult și mai 
des. stabilind performan
te cu care unii se și lau
dă. Smt „băutorii", — 
cum se auto-intitulează 
— diferențiindu-se cu 
dispreț desolidarizator 
de bețivi. Treptat „bău
torii" — mușchetari ai 
paharului, din vitejie în 
viteji*', devin adesea be
țivi. începutul a fost a- 
proape totdeauna vesel, 
ușor...

rabil: medicul șef al a- 
cestei secții, dr. Ciupa- 
gea, secondat de dr. Ifriin 
ne informează că anual 
se internează circa 1 500 
persoane, dintre care, 
după tratament, doar 
10—20, nerespectînd pre
scripțiile, revin în clini
că. Dar dacă bolnavul 
colaborează cu medicul, 
stăpînindu-se luni și ani 
de zile (de fapt toată 
viața) treptat se pro
duce regenerarea lui fi
zică, psihică, putîndu-se 
reintegra în viața profe
sională și socială.

Salva-

Simplă inclinare
omenească ?

internează

V

se

Lmare
vw t*. de eico>-

••• Sfîrșitul, insă,

poate deveni tra
gic

N
T

pol după fire și grade
le de alcool: gălăgie, 
lăudăroșenie ori 
ianco; ie, sau, și 
râu, iritabilitate, 
six-, ta: e, scandal, 
ați dintre ei știu. 
Ia ce consecințe imedia
te sau mai îndepărtate, 
«e supun în fața paha
rului cu alcool ?

Doctorul Ion Biberi. în 
lucrarea sa „Alcoolis
mul* care ne-a furnizat 
interesa~ie fapte și fun
damente argumente, 
uziLzaae de noi, sperăm, 
ir fouasul cititorului, de- 
». ■ e? .•? atx&ii pcopt iu al 
□e'e- a o .stare de 
bo? lâ. scrt episod de

Aprc^_^

me- 
mai 

agre-
Dar 

oare,

dbizea
o*_.:a-.ea

Gazetarul care vizi
tează secția de dezalcoo- 
lizare de la Popești-Le- 
ordeni își dorește dacă 
nu pana lui Dante, cel 
puțin pe cea a lui Egon 
Erwin Kisch pentru a 
descrie peisajul uman o- 
ferit de cei internați aici. 
Bărbați de nici 40 de 
ani care par de 65, unii 
paralizați, alții cu min
tea întunecată, mulți 
dintre ei, în fapt pier- 
duți pentru societate. 
Priviri rătăcite, fețe 
străvezii, umbrele foști
lor „novici" și apoi 
„băutori", fantome ale 
unor trupuri cîndva Să
nătoase.

Există desigur și un 
mare coeficient recupe-

I 
E

căzut imediat pe pat și' 
a adormit A doua zi de 
dimineață nu s-a mai 
trezit: „e beat — mort“ 
rîdeau băieții și intr-a
devăr performeurul — 
puber era mort, dar nu 
beat, ci mort de-a bine- 
lea.

— Medicii Institutului 
de igienă afirmă că 
pină la 17—18 ani copiii 
și adolescenții, nu tre
buie să bea nici un strop 
de alcool, sistemul lor 
nervos fiind deosebit de 
fragil. De asemenea, 
ei au nevoie de o min
te trează, de memorie 
bună și putere de con
centrare pentru a asimi
la: ori experiențele au 
demonstrat că aceste a- 
tribute sint grav lezate 
de consumarea chiar în 
cantități mici de bău
tură. fie ea și slabă ca 
gradație alcoolică, sau 
practicată întimplător.

Armă sau otra-
vă a inteligen-

foi ?

ur-

ței slăbește' 
tea se anulează, inteli
gența în realitate e ob
nubilată.

Mahmur, înseamnă în 
limba arabă plin de vin. 
Cel ce s-a îmbibat cu 
alcool are și a doua zi 
capul greu și, în conse
cință, un slab 
ment intelectual, 
dacă a băut 
tîmplător.

...Faptul 
Allan Poe 
Fitzgerald 
de whisky, iar Verlai
ne sau Mogdilliani de 
absint nu înseamnă că 
geniul e improvizabil, la 
comandă, din inteligență 
medie biciuită de alcool.

Lucidita- scandalurilor și suferi ri

randa- 
chiar 

cu-totul în-

că Edgar 
sau Scott 

au fost uciși

„Alcoolul otră-

vețte izvorul
nașterilor...

țelor inutile, crescuți a- 
desea în lipsuri și asis
tând la- decăderea mo
rală continuă a părinte
lui alcoolic, ei sînt a- 
proape întotdeauna lip
siți de educație sau pri
mesc o educație viciată. 
Vi-o amintiți pe Netoșa 
Nezvanova a lui Dosto- 
ievschi, tragedia copi
lului terorizat de beția 
tatălui și mutilat sufle
tește pe viață ? De 
mama Netoșei pe care 
viciul soțului a ucis-o?

Lăsînd de o parte li
teratura, la Tribunalul 
Capitalei ni s-a relatat 
că majoritatea cereri
lor de divorț sînt baza
te pe motivul dat 
răul obicei al unuia din
tre soți (aproape totdea
una bărbatul) de a bea, 
de brutalități prov.oca- 
te de alcool, de trai rău, 
abrutizant, la care a dus 
băutura.

de

Un insofitor

co- 
din 
de 

toți 
uri

Desigur, consumarea 
de băuturi alcoolice ca
pabile să modifice sta
rea afectivă și tonusul 
sistemului nervos apa
re ca o înclinare gene
ral omenească. La bucu
rie mare, la sărbătoare, 
s-a băut o cupă de vin 
de cind lumea. Basore
liefurile vechiului Egipt 
sau scrierile anticilor 
atestă existența vinuri
lor, a băuturilor distila
te uzitate chiar în ca
drul unor ceremoniale 
sacre. Dar chiar de pe 
atunci s-au studiat și ob
serva: consecințele, iar 
reacția n-a întârziat. La 
Cartagina legea oprea 
consumul alcoolului îna
inte de nuntă, iar roma
nii au interzis cu desă- 
vîrșire rinul femeilor și 
copiilor. Pe vremea îm
păratului Tiberiu consu
mul vinului neîndoit cu 
apă era aspru pedepsit 
Mai tîrziu, Mahomet a 
proscris alcoolul prin le
gea religioasă, iar Mar
tin Luther a demonstrat 
rezultatele lui nocive a- 
supra populației, în glo
bal itatea sa. Epoca mo
dernă a studiat exhaus
tiv consecințele pentru 
individ și societate ale 
acestei „înclinări gene
ral omeneștiM. Și ast
fel, în veacul nostru 
(după ce alcoolul a de
cimat aproape în între
gime populații ca lapo
nii sau pieile roșii și a 
produs milioane de vic
time pe tot globul) s-a 
tras definitiv semnalul 
de alarmă: ATENȚIE 
LA ALCOOL!

teneS-

— De ce bei?
Ir.'rebarea pusă stu- 

D.C. de la făcui- 
— de ::.a:e::;aLcă care 

z._a de încasare a 
tame: se inveșnicețte în 
cafe-ba.-. primește 
■tarul răspuns:

— Ml simt imediat cu 
’-° -î altul: conversația 

l00 strâlu- 
c ve. fantezia eferves- 
nrati. «ac asociații ra- 
;.oe. sînt mai spontan, 
na spiritual — intr-un 

mai inteligent.. 
taenit o modă 
! mulț: tineri

«jecruaj să discute, 
a—iîwibe ^4^ numai 
ta» wu pahar de 
mac. Dtsruțîiie

A

Sursă

de bucurii ?

O vizită intr-o clinică 
de psihiatrie ne dă răs
punsul prompt, prin dr. 
ION VIANU: „Chiar 
dacă iubitorii săi îl con
sideră astfel, referin- 
du-se la senzația iniția
lă, pasageră, alcoolul e 
un toxic extrem de dău
nător. Căci, ca toate to
xicele, el e supus legi
lor obișnuinței. Consu
mul de alcool, fie și in 
doze mici, dar practicat

Care e traiecto-
ria alcoolului
fi ce lasă pe
urmele sale ?

oraBarul .Xa-a-ga* (
10 seara. T-A.. - rj, c 

I duri sufocarrA. f 
gros de țigară, cgx 

, crescendo de la mesele 
unde se bea m-.-ae 
4 tineri, cu figuri răvă
șite, transpiră abundent 
în fața paharelor cu bău
tură tare, apostroEn- 
du-se gălăgios.

Interpelăm chelne
rul:

— Beau oe mult?
— De pe la era !

Dar ma: ales beau mu 
— Cîne-cr : ■
— C bls- r ■
— Adică?
— Vin in fiecare zi.
— Și beau ia fiecare 

zi coniac?
— Coniac, votcă, rom. 

După inspirație—
— Mult?
— Mult
„Obițnuiții* barului 

au cam 25 de ani. Au- 
tofagii propriei sănă
tăți, bani, timp afectabil 
biblioteci:. spectacole
lor. sportului, odihnei. 
..Obișnuiții” tineri ai ba
rurilor, bufetelor sau 
restaurantelor nu smt 
desigur mulți. dar poc 
deveni toți cri cărora 
părinții r.u le suprave
ghează bugetul (persc- 
nal sau afectat de fami
lie) ca și timpul atit de 
prețios dezvoltări w-.m 
om aflat la începutul 
vieții, cri care scapă 
controlului educatori
lor — fie ri profesori, 
maiștri, cooducămri de 
unități sau organizațt: 
obștești.

*
„Obișnuit :- de fată 

nu sînt îr.că sici caruri 
grave, dar nici aparte 
ca manifestări: pentru 
început, veselie mare, a-

5
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rr frică

in
să 
în 

co-
râmin 

irsă adesea serile: me- 
c a dovedit câ sta
reț de

TTTSȘ’zrzătoare 
ur.'nr faze de drogare 

câ e de sonâ du- 
"H --ei'o***. :oCal 
Tepmrar -.i. in fapt 
daar mrv^â imediat
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împiedică adesea zămis
lirea și e de bună sea
mă potrivnic marelui 
scop al naturii", scrie 
Voltaire. Și nu e neapă
rat necesar ca părinții 
(sau unul dintre ei) să 
sufere neapărat de al
coolism cronic; e sufi
cientă beția întâmplă
toare în momentul con- 
cepțiunii pentru ca fiii 
sau fiicele rezultate, să 
aibă tulburări organice 
ori mintale. Dr. 
Rusesgu relata că 
Franța copiii idioți 
alcoolicilor sînt denu
miți „copii de sîmbătă", 
fiindcă la sfîrșitul săp- 
tămînii bărbații iau lea
fa, beau și concep copii 
în stare de ebrietate. 
Statisticile reflectă ci
fre dureroase: din 97 co
pii concepuți la beție 
numai 14 au fost nor
mali iar mortalitatea lor 
atinge peste 50 la sută. 
In afară de faptul că a- 
cești_ copii devin adesea 
Ia rindul lor alcoolici, 
în cea mai mare parte 
ei îngroașă rândurile de- 
bcvenților infantili, do
vedind aproape întot
deauna o subliniată 
tendință spre vagabon
daj, criminalitate 
Biber:).

Și chiar dacă 
scapă de aceste 
e: duc in familia

Alfred 
în 
ai

(dr. I.

copiii 
tare, 

alcoo- 
ifu: cronic o viață de 

infern; mar- 
: dii primii ani de 
'.â ai violențelor,

sinistru al

alcoolului

delicvența

„Cam 8 criminali din 
10 sînt alcoolici într-un 
grad mai mult sau mai 
puțin înaintat", spun 
medicii legiști. „Majori
tatea rezoluțiilor delic- 
tuoase se iau sub influ
ența alcoolului", adau
gă juriștii. „Cel ce se 
află sub influența alcoo
lului — fie acută, fie 
cronică — nu-și mai 
poate controla faptele 
din pricina tulburărilor 
produse în sistemul ner
vos Și săvîrșește acte im
pulsive, negîndite, acte 
de distrugere, furt, huli
ganism, viol, vagabon
daj etc., explică medicii.

„Majoritatea infrac
țiunilor penale — și a- 
proape toate cazurile de 
huliganism ori viol — 
pornesc de la o petre
cere inițial necondam
nabilă, dar care, luînd 
proporții, duc la con
secințe grave", ne spu
ne judecătorul Pascu 
Viorel, care ne-a furni
zat cîteva exemple de a- 
semenea fapte săvîrșite 
sub imperiul alcoolului, 
judecate și sancționate 
de Tribunalul raional 
V. I. Lenin — Bucur 
rești.

Tilică" Marin, de 21 
ani, muncitor la G.A.S. 
Sabarul, în ziua lefii a 
băut o cantitate aprecia
bilă de coniac și rom, 
după care a spart lacă
tul de la dormitorul 
mun și a furat bani 
valiza unui tovarăș 
lucru. Pînă atunci, 
îl cunoșteau ca pe
tînăr. corect, onest; în 
seara respectivă din pri
cina alcoolului a încetat 
să mai fie, plătind pen
tru aceasta cu liberta
tea sa.

Dumitrașcu Gheorghe 
a fost rugat de soția sa, 
taxatoare la I.T.B., care 
se interna în spital, să 
depună la casieria insti
tuției suma .de 335 lei, 
'încasările de pe bilete 
din acea zi. Soțul, însă, 
i-a cheltuit pe toți, în 
aceeași seară, pe bău
turi alcoolice și nu s-a 
gîndit să-i restituie cî- 
teva luni de zile pînă la 
descoperirea faptului.

Tatai Ion, de 30 ani, a 
urcat în tramvai în com
pletă stare de ebrietate, 
a insultat 
a adresat 
cuvinte 
lovit milițianul care in
tervenise. Pentru fapta 
sa huliganică a fost 
sancționat cu un an și 
jumătate închisoare co- 
recțională.

Gheorghiu Ion, de 25 
ani, după ce a băut co
niac și votcă, a invitat 
acasă o fată pe care a 
violat-o. Judecat, el a 
fost condamnat la trei 
ani închisoare corecțio- 
nală.

„Ce aduce vinul? în
treabă portarul din Mac
beth. Nas roșu și des- 
frîu“. Ca totdeauna, ma
rele Will are dreptate...

taxatoarea, 
pasagerilor 

injurioase și a

Cind reflexele nu

mai funcțio
nează.

din pricina alcoolului, 
conducătorul auto sau 
moto poate provoca ac
cidente, căci atenția lui 
scade, vederea și auzul 
se alterează. mișcările 
'ddWff^h'^sigure, judeca
ta neclară: de asemenea, 
se Ie£ăcerbează iritabi- 
litatea, impulsivitatea, 

Consecințe- 
nSflat 1 ^..Direcția

.G^heraflă a Miliției, ser-
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Strict interzis

pentru copii fi
adolescenți !
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Credința populară că 
un pahar de alcool în
tărește, că încălzește iar
na sau răcorește vara, 
câ înviorează organismul 
obosit e total infirmată 
de știință care e catego
rică: nu există băuturi 
alcoolice bune; toate 
băuturile sînt dăunătoa
re sănătății, trupului și 
vieții psihice, deși în 
grad diferit.

Alcoolul, mai ales 
luat abuziv, e un inhi
bator al nutriției gene
rale, provoacă scăde

rea zahărului în sînge, 
tulbură absorbția în or
ganism a substanțelor 
minerale, lipsește orga
nismul de vitamine, îi 
scade rezistența la dife
rite infecții. El dezvoltă 
doar temporar calorii și 
e aparent excitant, fiind
că finalmente alcoolul 
duce la depresiune, obo
seală, sleire fizică și psi
hică.

Dar cit se poate bea 
fără a fi nociv?

Diferența dintre can
titatea îngăduită și a-

buz, dintre toleranță și 
nocivitate, e condiționa- ' 
tă de către specialiști 
prin trei factori: consti
tuția individuală, canti
tatea și calitatea alcoo
lului băut. Etilicilor și 
descendenților lor, pre
cum și altor bolnavi psi
hic, alcoolul le e cu de- 
săvîrșire categoric in
terzis, pentru totdeauna 
și în orice cantitate. In 
ce privește un om sănă
tos, dr. I. Biberi ates
tă opinia unui specialist 
german care precizează:

„Cantitatea maximală 
îngăduită unui adult eu 
sistemul nervos eehili- 

' braț e de un litru de 
bere sau o jumătate de 

j sticlă de vin natural pe 
zi, pentru femei si ti
neri cantitatea indicată 
mai sus trebuie să se re
ducă la jumătate: copii
lor, băuturile alcoolice 
le sint total interzise-, 

j Dar repetarea ZILNICA, 
sau în orice caz des re
petată chiar a aceste:

I cantități permise, duce 
I treptat la alcoolism cu 
I toate consecințele lui.

Beportaj 

anchetă 

realizat 

de 
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r o-ep* nre în iperanta ci datele șt faptele tonsem- 

tărte. unde o sete sănătoasă se poate ostoi sănătos cu 
băuturi răcoritoare modeme — pepsy-cola. suc de fructe 
sau plante — ori. în lipsă, chiar un pahar aburit de apă 
rece, de la gheața..

Desigur relatările noastre au un caracter nxai ales in
formativ sau, cu vota dv„ instructiv pentru cititor, ne
motivate socialmente de un grad de periclitate publică. 
Totngi. in interesul unanim, pentru ca tineri sau vîrst- 
r.ict șâ-și păstreze intacte forțele fizice și intelectuale in
tru deplina lor valorificare, deschidem — atit pentru 
specialiști, cit și pentru toți cititorii noștri de toate vîr- 
stele sau profesiile — o discuție pe această temă.

MMMM •
viciul circulației: înpri-* 
mul semestru al acestui 
an infracțiunile de cir
culație sub influența al
coolului se cifrează la 
1123. Plus 147 acciden
te din aceeași perioa* 
dă, provocate sub in
fluența alcoolului, ceea 
ce înseamnă cam 10 la 
sută din numărul total al 
accidentelor. Procentul 
nu e foarte ridicat (față 
de 40 la sută în Belgia, 
de pildă) dar rămîne to
tuși o problemă pentru 
securitatea rutieră, de
oarece un șofer sub in
fluența alcoolului nu e 
o primejdie numai pen
tru el însuși, ci și pen
tru pietoni sau pasageri* 
Iată doar două exem
ple: la Hunedoara, Gal 
Ianoș conducea o auto- 
camionetă în viteză de
pășită, după ce băuse 
vîrtos, motiv pentru care 
nu s-a putut înscrie în- 
tr-o curbă și intrînd pe 
trotuar a lovit doi oa
meni: unul a murit pe 
loc, celălalt a fost rănit 
grav. Șoferul Sandu Gh. 
din Medgidia, fiind în 
stare de ebrietate, a în
credințat volanul auto
turismului său unui 
mecanic care, fără să 
știe să conducă și fiind 
tot beat, a răsturnat ma
șina. Din 18 pasageri, 8 
au fost răniți și inter
nați în spital.

In general, trezirea 
după alcool e tristă, pus
tiitoare, dar gîndiți-vă 
cum e, dacă în plus, se 
produce la spital sau la 
arest...

★

Laboratorul 
gic al C.F.R. 
un colectiv de 
psihologi a întocmit un 
interesant studiu, după 
ample și minuțioase cer
cetări științifice, asupra 
efectelor alcoolului la 
profesiunile feroviare — 
pornind de la premiza 
că pe plan mondial două 
treimi din accidentele 
de cale ferată se dato- 
resc alcoolului. (La noi 
în țară, de cîțiva ani, nu 
se semnalează asemenea 
cazuri).

Iată pe scurt conclus 
ziile acestui studiu:

1. în evoluția alcoole
miei, se disting două 
faze: resorbtivă și post- 
resorbtivă. Acestor două 
faze fiziologice le cores
pund pe plan psiholo
gic faza de excitație și 
faza de remisiune.

2. In faza de excitație 
se produc cele mai gra
ve tulburări psihologi
ce, micșorînd capacita
tea de lucru a persoa
nei.

3. In faza de remisiu
ne, randamentul $i com
portamentul se amelio
rează, astfel că după 6 
ore de la ingerare, sq- 
biecții revin la randa
mentul inițial. în aceas
tă fază apar fenomene
le de oboseală.

In consecință: 1. Con
sumul de alcool în tim
pul serviciului este cel 
mai periculos pentru că 
persoana urmează să e- 
xecute serviciul chiar 
în faza de excitație. 2. 
La fel de periculos este 
și consumul de alcool 
imediat înaintea intrării 
în serviciu. 3. In faza 
resorbtivă, la alcoolemii 
pînă la 0,50 persoane
le sînt capabile pentru 
orice muncă, de la 0,50— 
0,75 sînt inapte în spe
cial pentru siguranța 
circulației, pentru ca 
peste 0,75 randamentul 
în muncă să fie mult di
minuat. 4. In faza post- 
resorbtivă, (după 6 ore 
de la ingerare) capacita
tea de lucru a persoa
nei, chiar pentru sigu
ranța circulației, este 
acceptabilă chiar la al
coolemii de 1 și chiar 
peste 1 (1,30). 5. Este ne
cesară o perioadă de 
somn între ingerare și 
începerea lucrului, spre 
a preveni oboseala. Este 
în special periculos con
sumul de alcool în tim
pul zilei, înaintea turei 
de, noapte, pentru că re
zistența la oboseală este 
diminuată.

Concluziile acestui stu.- 
diu sînt valabile în mare 
parte și altor 
fizice, 
sitatea de a le

depljna lhci- 
Institutul

a psiholo- 
întrunind 
medici și

munci
precum și nece- 

pre-
stă în 
ditate. 
protecție a muncii opi
nează că obiceiul de a 
bea un pahar de alcool 
înainte de a veni la lu
cru „pentru a prinde pu
tere" duce nu numai la 
scăderea energiei și a- 
tenției muncitorului dar, 
fapt mai grav, la un pro
cent ridicat din cifra ac
cidentelor de muncă.

de

Care este opinia dumneavoastră: este sau a fost vreo
dată util cuiva, consumul de alcool? Ce consecințe au 
avut sau au. potrivit experienței dv., cei care-1 prac
tică: accidental, frecvent, moderat sau abuziv? Cum re
acționați față de cei care beau alcool — rude, colegi, 
prieteni, necunoscuți? Cine poartă vina pentru acest obi
cei: familia, școala, instituția, organizațiile obștești? In 
cazul tineretului, organizațiile U.T.C. duc în această pri
vință o activitate educativă rodnică? Sînteți de acord ca 
minorilor să li se vîndă băuturi alcoolice în localuri pu
blice? Considerați că în comerțul nostru există suficiente 
băuturi nealcoolizate? Are tineretul suficiente și variate 
posibilități de a-și petrece util și plăcut timpul liber? 
Care sint, după părerea dv., armele cele mai eficiente 
în prevenirea și combaterea obiceiului de a bea, sau 
chiar a alcoolismului? Ce loc acordați în acest domeniu 
factorului cultură?
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Vasile Băran

DICȚIONARUL OBIECTELOR CUNOSCUTE SUB NUMELE DE CUVINTE

• 
t 
t 
t 
t

dim mw u mi 
SI RĂSPUNDE prin nu

Al. Mirodan

desene de N CUn»Diviziunea muncii

• O 11 ml tnseH eu altă femeie ?
• Te plictisesc, nu-i ața ?
• Tai! — na ai copiat vreodată la teză ?
• Am impresia că ultimul meu articol a 

fost mai slăbat. Nu-i ața ?
• Ti-au plăcut barurile de noapte de la Pa

ris? Știi, acolo— in Place Pigale...
• Stat anu_ Fii sincer. Nu-i așa ?
• Lasă— știu eu_ o să mă uiți repede.
• Pepes eu le— tu ai fluierat— in vreme ce 

ea explicam la tablă ecuațiile cu două necu- 
■aerwar

• O să mai tari ?
• Se zice despre dumneata că-ți cam place 

să bei—
• Rlsppade in fața organizației: O să-ți 

mai bac aevasta?

• Dormi ?
a Va să zică... tovarăși... acel 7—1 cu Elve

ția nu se va mai repeta...
• Felicitări pentru avansare. Sper insă că, 

acuma, cind ești mare, n-o să mă pui să fac 
anticameră...

o Mi se pare... sau mă inșel... dar masa pe 
care ți-am pregătit-o te dezamăgește.

a Am imbătrinit, nu-i așa ?
a Intre noi nu incap politețurile : și chiar 

dacă observațiile mele cam critice te vor 
supăra...

• Ai ceva cu mine ?
a N-am vorbit prea mult in concluzii 7
• (x in autobuz) N-aveți mărunt ?
a (la tutungerie) N-aveți cumva o monedă 

de 25 de bani... pentru telefon ?

*

INVERS 1
DACA AR FI

Nicuțâ Tănase

IN TRAMVAI
— Tinere, te rog la 

loo.
— Stai 

lejer.
— Nu 

astea sînt 
tru voi, tineretul, viito
rul țării.

— Să lăsăm formalis- 
mu’ ăsta moșule. Dum
neata poate-ai fi trecut 
prin două războaie. Și 
în afară de asta, te-ai 
urcat cu o stație înaintea 
mea. Șezi.

— Am trecut eu prin 
două războaie dar acum 
mi odihnesc. Sînt la 
pensie... M-am urcat îna
intea dumitale cu o sta
ție din greșeală.

Tînărul îl bătu amical 
pe umăr pe pensionar, tl

moșule, stai

pot. Locurile 
rezervate pen

trimise să-i 
(ttnărul se 
fată) ți se așezi, 
tare obosit. Căzuse 
două examene.

După ce bdrriwul fi a- 
duse biletul, tinirul U 
întrebă t

— Cifi ani ai moșule ?
— 79.
— Vulți înainte. Cum 

te cheamă ?
— De ce mă întrebi ?
— Vreau M te dau »- 

xemplu tatălui meu. bu
nicului meu Ei n-au pic 
de respect față de noi 
tinerii. S4-ii dau un e- 
xempta. O dată reaeam 
de Ia un bal. E'a spre 
dimineață. Eu emm frins 
de obateală. lntimpiarea 
a făcui ca ta același

Puterea obișnuinței
„O FATĂ ARE MAMA",..

vecinele să vină pe 
la "I-* să-i spună 
că au văzut-o pe 
Vanda (de fapt o 
e-eamă Vssilica) la 
Bar Meâody dfnd pe 
gri cccua: tes rr- 
ri> se» se pare 
r*. 44 ap» că an 
vărx-o cu un inâr. 
apoi cu un bâtrin 
spot cu doi tineri si 
dot MtrinL Ei și 
te-: cu asta? Ci:e 
fete are mama 7_

Na știu dacă cu

noașteți cântecul 
fără sfîrșit: „La un 
ptpă a fost un di
ne*. Adică era un 
mine care a înghițit 
un os de pește, a 
murtt. a imrîai si 
ar a îrghmt = os 

de pește si. b-mrin- 
țe'.es. a murit, dar— 
a înviat sxm.i

Nici povestea cu: 
_O fată are mama* 
nu s-a terminat de
oarece fata mamii 
are și ea— o fată.

I4 **
I

I 
I 
t

INTRE PĂRINȚI
— Domnule, am auzit 

despre copilul dumitale, 
care are 16 ani, niște lu
cruri îngrozitoare.

— Despre copilul meu? 
Ce-ai auzit ?

— Am auzit că nu fu
mează.

— Fii serios domnule. 
Alaltăieri a scăpat de 
tuse tabagică.

— S-a prefăcut dom
nule, ascultă aici la mi
ne, s-a prefăcut. Ia du-l 
dumneata la o radiosco- 
pie pulmonară. Ai să ră-

■: ■ •_

ULISE

cs erate eă are 24 , 
de s-— -X-are ce!

Ia prne 7 nu I 
are ca îmbrăca 2 
doar— o tată are

Apă «a iDceput

*

— Ia loc, îmi spuse omul cu care vorbisem la 
telefon în fiecare zi, dimineața la 8, să-1 întreb 
dacă s-a mai făcut ceva cu o cerere a mea și 
el îmi spunea să-1 sun pe la prînz fiindcă s-ar 
putea să se fi făcut ceva, dar să-1 sun pe la 
prînz, cînd nu mai găseam pe nimeni. Ia loc.

în fața lui stătea un altul, cu gîtul întins mult 
înainte, clipind din cînd în cînd în semn de 
mirare.

Cel cu care vorbisem în fiecare zi la telefon 
era în picioare și răsucea între degete o andrea, 
apoi o îndoia și o ținea așa, gata să-i dea dru
mul.

— Pare complicat, spuse el.
Cel cu gîtul întins mult înainte și-l trase re

pede și se lăsă într-o parte, ferindu-se.
— Nu-ți fie teamă — îl liniști cel cu an

dreaua, am să-ți explic imediat totul, și puse 
andreaua cu grijă, pe cristalul biroului.

— Andreaua are o putere potențială, spuse el. 
Toate andrelele au o putere potențială. Dar dacă 
iei una dintre ele și o îndoi și îi dai drumul, 
energia e în mîinile tale.

Cel cu gîtul tras înapoi și-1 întinse la loe și 
gîtul lui părea acum andreaua de pe birou.

— Așa stînd lucrurile, spuse mai departe cel 
cu andreaua, se creează posibilitatea folosirii 
andrelei în locul capsatorului. Andreaua ar pu
tea fi transformată în arc, în vioară, studierea 
ei ar putea da noi impulsuri aerodinamicii... La 
ora actuală însă trebuie s-o vedem din unghiul 
care ne interesează pe noi.

— Adică — să... clipi cel cu gîtul întins mult 
înainte, căutînd agitat prin buzunare un cre
ion.

— Perfect, spuse cel cu andreaua. Capsa'oral 
s-a stricat, dar asta nu înseamnă că noi trebuie 
să stăm cu mîinile în sîn pînă se repară. Folo
sim andreaua. Trebuie să mai ai în vedere un 
lucru : înfigînd andreaua în dosar și îndoind-o, 
ea poate s-o ia razna și să-ți sară în ochi. Per
sonal mi-a fost dat să văd cum un bun prieten 
de-al meu a rămas chior din această pricină.

Cel cu gîtul întins, clipi numai dintr-un ochi.
— Nu-ți fie teamă, îl liniști cel cu andreaua. 

Există și aici o soluție : scaunul. Peste dosar a- 
șezi un scaun, în picioare, așa cum stă el în mod 
normal. Dumneata stai în genunchi. Operația 
o faci pe sub scaun, capul îl ții deasupra scau
nului. în acest caz, sărind, andreaua se lovește 
de scaun iar dumneata rămîi teafăr. Ți-am spus, 
pare complicat dar omul nu trebuie să se lase 
copleșit de întîmplare. Capsatorul, am fost a- 
nunțat, va fi reparat pentru data de întîi. Pînă 
atunci însă noi putem capsa cel puțin 10 la 
sută din numărul dosarelor fără capsator. S-ar 
putea chiar ca această întîmplare neprevăzută 
să ne folosească într-un mod nebănuit, adică 
renunțînd pentru totdeauna, la capsator.

Cel cu andreaua se ridică și l-o dădu celui 
cu gitul întins mult înainte. Apoi se îndreptă 
spre mine bătîndu-mă prietenos pe umăr.

— Ei, care-i problema, dragă tovarășe ? 
Tulburat de frămîntările lui nu mai îndrăzni 

să l-o amintesc.

OPERAȚIA
Avea un spirit întreprinzător: un cui dacă-1 

vedea nu-l lăsa ri-1 punea în buzunar și. după 
eL lua și srindura din care-', trăgea.

Dintr-un cui poți să-ți faci și-o casă. își spu
nea el, adunind var și cărămidă și, cum servi
ciul pe care-1 conducea era de prestații, își luă 
meșteri de acolo.

Și își puse și pomi stropiți cu vermorelul gos
tatului, și își făcu un hamac, între cireși dar cind 
vru să se legene, simți, dintr-o dată, o durere ne
cunoscută : i se umflase burta și-1 durea capul.

La spital i se dădu zadarnic romergan, îl su
părau mereu cuiele din garduri și, operîndu-1, 
medirii găsiră în el un clește.

:________________

Șl
SPOR
TURILE

Valentin Silvestru

FAMILIEÎNTR-O
lată

cem

să 
zic fiului

ospătarului 
coniac și o 
Asta ca să 
babacilor.

mă întreabă vi- 
e adevărat că 
un singur ochi, 
purta, în stingă

trimite la 
treilea,

— Victoraș, copilul 
tii, ce faci, înveți ?

— Da, babacule. Învăț 
pentru la toamnă. Co
misiile astea încuiate, 
fac pe nebunele. Cer 
„carte".

— Fură și tu niște bani 
din leafa mea. Vezi că-i 
portofelul pe dulap. 
Du-te și tu la „Albina", 
la „Catanga", la „Aba
taj !“ Destinde-te și tu 
puțin.

— Aș avea nevoie de 
puțină distracție. Dar 
imi dai voie să viu peste 
două ore înapoi ?

Vino la 5 diminea-

ța, Victoraș. Vino poi- 
mîine.

— Nu Nu mă duc. 
Dacă nu-mi dai voie să 
vin peste 2 ore înapoi 
stau aici și învăț.

— Treaba ta. Poți să 
nu te duci deloc la „Al
bina", la... Dar dacă la 
toamnă, doamne ferește, 
iei examenele și intri în 
facultate să nu dai vina 
pe noi părinții tăi.

Și Victoraș mai
Melnic un 

cafea scurtă, 
nu facă griji

m avut o disputa 
cu Hiatul, prea 
se înfundă în 
cărți, mai ieși și 
tu copile la sport, 
acum e vară, a 

convenit să se ducă, dar unde 
să bat tată, la care ușă? uite 
începe cu asociația „Progre
sul", m-a ascultat, s-a dus, a 
luat contact cu portarul, a- 
cesta l-a întrebat cu cine are 
treabă, copilul nu știa nici un 
nume, portarul l-a dat afară, 
băiatul s-a întors acasă liniș
tit și a reluat Odiseea de 
pagina șaizeci și trei unde o 
lăsase.

N-am nimic împotriva Odi
seei dar vechi dușmănii, rău 
cicatrizate, împotriva portari
lor redevin actuale, mă supăr, 
cercetez preferințele fecioru
lui, el știe să înoate și să vîs- 
lească, l-ar mai interesa tirul, 
călăria și tenisul, stai fiule pe 
scaun că rezolvă tata telefo
nic, rotim discul pentru- un 
număr, acesta ne 
altul, acela la un al 
acolo primim sfatul să ne a- 
dresăm la Dinamo, cineva de

aici ne Indică hipodromul de 
la Ploiești dacă e vorba de 
cai, iar pentru tir poligonul 
Tunari unde o femeie de ser
viri se jură să-i sară ochii 
dacă e vreun concurs astăzi 
sau săptămîna viitoare parcă 
ar fi ceva mai mult ca sigur 
că nu e și în timp ce trînteso 
furca, băiatul 
sător dacă 
Polifem avea 
atunci unde-1 
sau în dreapta’ nasului ?

Stai copile, lasă mitologia, 
sînt plin de năduf, trebuie să 
mergem la fața locului, tele
fonul nu-i de nici un folos, ne 
suim în tramvai, el citește eu 
mă tot gîndesc unde să ne o- 
prim, văd pe geamul vehico- 
lului un afiș tipărit „învățați 
copiii tenis", în sfîrșit asta-1, 
îl scutur pe cel mic, uite, am 
găsit, schimbăm tramvaiul, 
mergem la Ștrandul Tineretu
lui, unde îndată sîntem în
drumați la maestrul Caralulis, 
el ne ascultă, întinde o mînă

DÂ LA TAIA DOUĂ"
Sase hm: s-a ru

gat tăricutu de Pi- 
rude să -dea dcuă*. 
Adică tăucu bătea 
din palme apoi în
tindea amîndouă 
mîinile și-l ruga 
pe băiețel: „Ha:, dă 
la tata iod'. Și 
după șase luni, vic
torie ; Pigude a în
tins minutele și tă- 
ticu l-a luat Ir. brațe.

Treaba aceasta a 
mers pînă pe la 14 
ani. Tata zicea: 
„Ha:. dă două*, bă
iețelul întindea mîi

nile și tătteu îl lua 
în brațe.

Mai uram, băie
țelul făcuse vreo K 
Sg neto. asa că tă
ticii tzu-4 mai lua în 
brațe, ci ii săruta 
mîinile. într-o zi a 
venit vecina Caty și 
a reclamat tăticului 
că Pigude :-a spart 
capul lui Nic'usor. 
Tăticul a rfs: „Min- 
ca-l-ar tata de va
gabond. Leit Raj 
Kapoor. Ia dă tu la 
tata două*. Și băia
tul a întins mîinile 
și tata le-a sărutat 
pios.

Și asa a tot pupat 
tata miir.ile băiatu
lui vreo 22 de ani. 
într-o seară Pigude 
a venit mort (beat). 
A spart tot oe a gă
sit în cale, a bătut 
covoarele. pereții, 
geamurile (pe mai- 
că-sa a lăsat-o la 
urmă). în tot acest 
timp tăticului um
bla după el rugîn- 
du-1: „Hai, dă la 
tata două". S-a ru
gat de el două cea
suri încheiate pînă 
cînd băiețelul îndu
ioșat i-a dat două...

GH. NEAGU

• Se spune că
Saint-Simon îi făcu 
domnișoarei Necker 
viitoarea doamnă de 
Stăel, următoarea o- 
riginală cerere în 
căsătorie: „Dum
neavoastră Madame, 
sînteți cea mai spi
rituală femeie a epo
cii, eu, cel mai mare 
filozof. Să ne căsă
torim, pentru a pu
tea vedea ce fel de 
copii pot ieși dintr-o 
astfel de unire" !
• La ceremonia 

nupțială a contelui 
Dubary, în vîrstă de 
70 de ani, cu o tînă- 
ră de 17 ani, prela
tul strecură în tex
tul sacerdotal și ur
mătoarele : „Iarta-i 
doamne că nu știu 
ce fac !M

• Ministrul Col
bert fu sesizat că a 
apărut un sonet în 
care el și poliția sa 
erau copios ironiza
ți. El a întrebat î 
cum a reacționat re
gele la aceasta? A

cu o cerere-tip, întinde cea
laltă mînă și eere o Sută de 
lei și gata.

Ce simplu, îl laud, ca sim
plu și suridem toți trei feri
ciți, sigur adaugă Tache Cara
lulis, pentru o sută de lei pe 
lună se poate zbengui în voie 
de trei ori pe săptămînă cite 
două ceasuri, unde mai pui 
că-i dau și rachetă, dae-o 
strică o plătești, dar pare «u- 
minte, nu cred s-o sfarme.

Cuvîntul „zbenguie* mă ne
liniștește puțin și întreb într-o 
doară dacă numai el, Caralulis, 
îi învață tenis pe copii sau 
mai sînt și alții, Tache se po- 
somorăște și-mi spune albas
tru că nu-i nebun la cap să-i 
învețe tenis pe toți care vin 
aici, că-i teren eu bani nu-i 
grădiniță și atunci îi pare rău 
de conversație, ia înapoi cere- 
rea-tip, eu mă întunec, copi
lul, tras la umbră, întoarce 
liniștit foaia, a ajuns la epi
sodul sirenelor și-1 îneîntă, 
se vede pe fețișoara lui lumi
nată și prea serioasă.

Vino-ncoace, fiule, zău, lasă 
cartea, întîi învață că expre
sia „nu-s nebun la cap" e

incorectă gramatical, pe urmă 
uite-țe și tu să vezi cum se 
corăslește o inițiativă, ce-i aia 
corăslește 2 e . ..-.ci dnd se 
brînzește laptele dar nu Ca
ralulis e vinovat, ci acela care 
a lăsat pe asemenea miini 
copiii bucureșteni dornici să 
intre pe terenul de zgură ro
șie și-a rămas toată daravera 
de izbeliște și ce-i aia izbe
liște 7 hai să lăsăm explica
țiile, să-1 uităm pentru veșni
cie pe preopinent, du-te tu 
acasă că eu intru la Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, în 
frumosul ei palat de mar
mură, să mă dumiresc odată 
pînă la capăt cum stă chestia.

La Cancelarie, aici, la can
celarie povesteso tărășenia, 
un om cumsecade ascultă ne
căjit, îl știe pe Caralulis, nu e 
prima dată cînd, totuși să-l 
lăsăm în plata lui vorba ceia, 
dar vreau să știu cum e, cînd 
un copil vine spre sport, nu 
există îmi spune omul să nu 
se poată, doar e școlar și 
toate asociațiile și-au împăr
țit între ele liceele, clasele, 
toate sînt cu oahii pe elevi,

vai, zic, pe al meu l-o fi ochit 
vreun Polifem că nu l-a che
mat nimeni nicăieri, poate e 
o scăpare, zice tovarășul, în 
general însă hipismul nu e 
prea dezvoltat, tirul se face 
doar la puține asociații, o să 
vorbim cu vreun președinte 
să-1 ia și pe al dumitale, te
nisul e mai slăbuț, înotul și 
fotbalul astea merg bine, 
drept care m-am foarte mirat 
că atunci cum e cu baza de 
mese și chemările către tineri? 
$i la drept vorbind la ce ușă 
trebuie totuși să bată un co
pil ca să intre în sport — 
acum nu mai e vorba numai 
de-al meu — și am rămas 
foarte îngîndurați amîndoi și 
chiar stînjeniți.

M-am întors așadar cum 
plecasem, băiatul terminase 
Odiseea șl stătea și el pe 
gînduri, nu m-a întrebat ni
mic de sport, atîta doar — 
tată e posibil ca oamenii 
aceea de demult să fi rătăcit 
atîta pînă să se întoarcă a- 
casă și i-am spus că e posibil, 
se mai întîmplă și n-am mai 
protestat de loc cînd a tras 
din raftul bibiliotecii altă 
carte, că nici eu n-am făcut 
cine știe ce sport la viața 
mea și uite că am ajuns să 
scriu foiletoane.

Deh !...
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rămas indiferent, fi 
răspunse interlocu
torul. Lipsit de dem
nitate, Colbert răs
punse : „Nici eu nu 
mă simt atunci ofen
sat" î
• Voltaire fu vizi

tat de filozoful Mer
cier cînd era pe pa
tul de suferință. 
Mercier îi spuse : 
„Maestre, dumnea
voastră v-ați între
cut contemporanii în 
toate domeniile. O 
să-1 întreceți și pe 
nonagenarul Fon- 
tainelle în arta de a 
trăi mult".

„Ah, domnule. — 
răspunse Voltaire — 
Fontainelle este un 
normand și deci în
șeală pînă și natu
ra" !
• Una din fiicele 

regelui Ludovic al 
XIV-lea, jucîndu-se 
într-o zi cu mîna 
bonei sale, exclamă 
plină de uimire: 
„Cum, și dumneata 
ai cinci degete ca și 
mine, care sînt fiică 
de rege ? !“

familia este o unitate inde
structibilă

cineva să
mai spună că e prost educat 

'deșene de A. LAMBREANfl



ACTUALITATEA
Vineri a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se 
spre Moscova, delegația 
Uniunii Tineretului Co
munist condusă de Va- 
sile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care 
va participa la întâlni
rea internațională „Ti
neretul și Octombrie" 
de la Leningrad.

Comitetul Central 
Uniunii Tineretului
munist a trimis o tele
gramă Comitetului po
lonez de cooperare al or
ganizațiilor de tineret 
în care transmite un sa
lut tovărășesc și cor
diale felicitări cu ocazia 
aniversării eliberării Po
loniei-

Locomotiva electrică românească
gata pentru prima cursa

al
Co-

DREPTUL DE A

INTERVENI
ÎN VIAȚA

ALTORA
(Urmare din pag. I)

LITORAL 1967
(Urmare din pag. I) care urmează să fie vizitate, 

fie că nu au tost de loc tipărite, 
fie că tirajul (exprimând necunoaș
terea realității) s-a epuizat din pri
mele zile.

2. Despre ghizi. Agenția O.N.T. 
Constanța este indiscutabil cea mai 
solicitată agenție din țară. Aici se 
organizează cel puțin 3—4 excursii 
zilnic, pe trasee diferite, cu profil 
diferit. Am însoțit citeva excursii. 
Ghizii O.N.T. Constanța stăpinesc 
bine informația din jurul orașului 
Constanța, informația de cunoștințe 
generale. Dar nici pe aceasta n-o 
prezintă întotdeauna inteligent, cu 
vervă și atracție. Ghizii au nevoie 
Insă și de-o informație specializată 
(de pildă cei care însoțesc excursiile 
in Delta Dunării) pe care n-o stăpi
nesc deloc sau aproape de loc. lma- 
ginati-vă o călătorie în Deltă, pe 
Dunăre, de 6—7 ore in care ghizii 
O.N.T. iți furnizează doar asemenea 
informații: „in dreapta se află o 
cherhanasau, „ne apropiem de 
stațiunea Maliuc"; sau „ne apro
piem de zonele mari de stuf" etc., 
etc.

3. Despre turismul nautic. Omul 
venit pe litoral, tentat de atracția 
apei și soarelui este tentat să practice 
și un turism nautic. Litoralul nostru 
ar putea oferi infinit mai mult (cu 
Delta, cu salba de lacuri, cu marea 
care udă țărmurile sale pe o lun
gime de 45 de km). Cele mai multe 
excursii în Deltă (datorită faptului 
că intre O.N.T. și Navrom-Galați, 
intre O.N.T. și T.A.V.S. nu s-au sta
bilit dinainte raporturi de colabo
rare strinse) aproape eșuează. Trans
portul se face nu cu vase speciale 
pentru turism, ci cu ceea ce rămine 
disponibil de pe o zi pe alta Nav- 
rom-ului Tulcea. înaintarea in Deltă 
— unul dintre locurile unice în Eu
ropa pentru frumusețea lor — 
se face numai pină la mila 23 
și — ca să sporească și mai mult 
nemulțumirea excursioniștilor — iti- 
nerariul se parcurge și la dus și la 
întors pe același traseu.

Excursiile de agrement pe mare — 
atit de îndrăgite de oamenii veniți 
la odihnă — se afla de această dată 
(caz unic tn istoria litoralului) in 
stadiu de „proiect". Intre O.N.T. și 
„Navrom-ul" Constanța nu s-a pu
tut stabili nici pină acum o înțele
gere. Dacă zeii Neptun și Phoebus- 
A polio colaborează aci pe litoral atit 
de bine, trimițind zilnic miilor de 
litoranzi aerosoli, ultraviolete și 
in cantități îndestulătoare, „zei" 
mtnteni ai organizării odihnei 
scaldă tn_ birocrație.

★
Sezonul estival al litoralului 

consumat mai mult de jumătate. 
Fluxul traseelor sale turistice va fi 
neîndoielnic in continua creștere. 
Am dori ca, odată cu el, să crească 
li arta și priceperea organizatorilor 
turismului pe litoral.

multiplele sale trasee turistice, mul
tiplele sale posibilități de interferență 
și de comunicare cu odihna în cele 
mai felurite zone ale ei. Vrei să cu
noști istoria a numeroase civilizații 
milenare care se întretaie aici la tot 
pasul — apelezi mai întîi la sinteza 
lor — Muzeul arheologic și Muzeul 
de artă din Constanța. Afluența spre 
acest principal traseu turistic 
al litoralului nu s-ar putea spune că 
este mică. Dar are un flux 
și reflux care ar putea fi evitat. A- 
gențiile O.N.T., atit cele interne cit 
și cele internaționale, organizează 
„numai informativ excursii la aceste 
muzee (deși, în treacăt fie spus, afi
șul turistic al O.N.T. este discutabil 
din toate punctele de vedere pentru 
că, in general, sună cam așa: „Miine 
22 iulie, de pilda, se organizează o 
excursie în Deltă. Costul este atit. 
Locuri limitate"). Orașul Constanța 
— cu numeroasele lui puncte turis
tice (pontonul portului Tomis, — 
unde nu înțelegem de ce un 
ciudat și neestetic afiș anunță 
că vizitarea este oprită! și 
că „nu se fac excursii" —, Farul 
genovez, moscheele, și, ceva mai de
parte, Insula Ovidiu) este el însuși o 
sinteză muzeistică. Drumul spre ce
lelalte trasee turistice (Cetatea Is
tria, Adam-Clisi, mînăstirile din 
munții Dobrogei, Delta Dunării etc. 
etc.) începe și se reîntoarce aici și, 
de aceea este firesc, ca el să fie 
„prim punct". Organizatorii ex
cursiilor — agențiile O.N.T. — aleg, 
de cele mai multe ori, drumul in
vers. Invită oaspeții litoralului să 
facă cunoștință mai iutii cu traseele 
turistice din afară și, apoi, cu reco
mandări vagi, îndeamnă și la vizi
tarea orașului Constanța.

Anul 1967 consacră organizarea 
turismului ca o artă. Dacă in multe 
privințe (operativitatea cu care or
ganizează excursiile, frecvența lor, 
confortul deplasărilor cu autocarele, 
calitatea ghidajelor in „Muzeul Del
tei* din Tulcea, la Cetatea Istria și 
Adam-Clisi) OJi.T.-ul atinge aproa
pe punctul maxim al acestei arte — 
concluzie pe care am desprins-o din 
răspunsurile pe care le-am primit in 
urma unui sondaj fn rîndul a peste 
190 de excursioniști — în altele, si
tuație deloc ncrmalA, impresiile os
cilează spre ceea ce se cheamă „ru- 
dimefttarismuJ* rusismului.

Despre ce este rc*ba. pe scurt ?
L Despre materialul iftformativ 

«re i se c'ert tfrenwttoi. Do- 
este o zp«4 turistici de cea 

«fi mare stracrie ’ nn:u-
«te. ^ZȚO^cnâa Qjf oferă
tmstnhâ, tndifermt etf ge in 
Mai. te Adam-ClâL te 
Cczxzem Istria mb

„Cei doi pleacă... în zilele 
următoare se urmăresc 
rezultatele. TînăruL roa
gă ca, pentru a nu mai 
fi ..suspectat" fără vină, 
să poată lucra în aceeași 
secție cu soția. Rugămin
tea se îndeplinește (dar 
nu era singura problemă). 
Unii colegi îi invită, tot 
mai frecvent. Ia ei acasă, 
merg la spectacole îm
preună... Azi „criza- e to
tal depășită. La solutio
narea ei au colaborat a- 
proape tot atiția tineri 
din ..afară" citi se aflau 
la susamintita ședință din 
capitala de raion. Numai 
că. in locul unui schimb 
posibil de acuzații, s-a 
crea: o alăturare reală 
SI 7>22._ă.

Se știe ră eel mai sigur 
mijloc de a compromite 
• metodă bană este s-o 
aplici prost. Arr. avut ade
sea Prilejul să asist la 
confruntarea extremistă 
dintre partizanii „inter
venției din afară" și ad
versarii ei. Si unii si alții, 
la fel de hotărîtt. Primii, 
convinși de principiul 
„vieții colective a tinere
tului". ceilalati gata să 
ofere exemple elocvente 
de eșecuri. în care se fo
losiseră de metode ca cea 
de care vorbeam la în
ceput. tn realitate cred, si 
unii si alții se aflau, cu 
aceeași convingere, în afa
ra problemei. E ca si cum 
doc medici si-ar disnuta 
eficacitatea tratamentului 
dtxxk. fără a fi consultat

tul lăuntric dintre doi oa
meni. cînd răspunderile 
sau vinovățiile pot fi îm
părțite. supuse unei mari 
doze de subiectivism ?

A doua greșeală era. 
cred, că tinerii în cauză 
nu ceruseră ei înșiși a- 
ceastă discuție publică. O 
acceptaseră doar, poate 
din pripeală, poate din 
cons ir îngere. Dar. să pre- 
tuDunem că ar fi cerut-o 
unul din ei. Un caz ca a- 
cesta am cunoscut acum 
ci’-eva '.uni. în București. 
Înîruclt ..el- fusese cauza 
tulburării relațiilor, se- 
dinu o solicitase ,.ea“ : 
ca un sprijin... Dar este 
vorba de un sprijin ade
vărat * Mi se pare că 
există toate șansele ca cel 
ta cauză, asupra căruia ar 
trebui exercitată forța 
eoovinxerii. să refuze 
toooeseeta unora dintre 
wrarlF-i săi. să le contes
te dreocuL de a-i analiza 
vnata hr in acest mod. Si 
at^rxr.. ce altceva ar re- 
ruha dăe concluzii-, de
ed • acceptare formală, 
firi pu«eedve de dura
tă n ie real echilibru in

ru
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pe masa de disecție

• Noul complex pen
tru întreținerea autove
hiculelor. situat în Si
biu, pe șoseaua interna
țională ce duce spre 
Alba Tulia, a fost ter
minat. El este dotat cu 
instalații pentru detec
tarea defecțiunilor de 
motor, de ungere pneu
matică, instalații pentru 
repararea cauciucurilor 
și cu alte utilaje.

FORMĂM
ECHIPELE

SPORTIVII NOȘTRI 
LA „REGATA HOLSTEBORD"

Astăzi și mîine caiaciștii și 
'■■canoiștii noștri fruntași vor 

concura în Danemarca la între
cerile „Regatei Holstebord", ul
timă verificare internațională 
de amploare înaintea campiona
telor europene de la Duisburg.

Dintre cei care ne vor repre
zenta la această competiție re
marcăm pe A. Vernescu, V. Ni- 
coară, A. Sciotnic, H. Ivanov, 
V. Calabiciov, A. Igorov, Viori
ca Dumitru și Valentina Ser- 
ghei.

PAUL WILSON LA.„ 
ÎNĂLȚIME

în cadrul concursului de atle
tism, care s-a desfășurat la 
Minneapolis, recordmanul mon
dial la săritura cu prăjina Paul 
Wilson a trecut peste ștacheta _ .. aînălțată la 5,19 m, iar Babka 
aruncat discul la 59,71.

CONCURS 
AUTOMOBILISTIC

Concursul internațional 
tomobilistic de viteză (formula 
2), disputat la Viena, a fost cîș- 
tigat de sportivul austriac Jo- 

Jchem Rindt. învingătorul, care 
fa concurat pe o mașină „Brab

ham" a străbătut 135 km în 
54’44”, realizînd o medie orară 
de 148, 170 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Brabham 
(Australia) — la o secundă și 
Jean Pierre Beltoise (Franța) — 
la 23”.

A XX EDIȚIE 
A OLIMPIADEI

Programul definitiv al ce
lei de-a XX-a ediții a Olim
piadei de vară ce va avea loc 
la Miinchen între 26 august și 
10 septembrie 1972, va fi prezen
tat congresului C.I.O. la 1 oc
tombrie 1968, la Ciudad de Me
xico. Totodată, din Miinchen se 
anunță că președinția societății 
de construcție a stadioanelor și 
bazelor sportive olimpice va fi 
încredințată lui Franz Josef 
Strauss ministrul finanțelor al 
R. F. a Germaniei.

Aș vrea U 
blemă pe care o 
dialâ pentru k 
rilor în fotbahil 
Ia problema creșterii 
nere p a coodițuli 
rare a jucătorilor.

Nu e un secret 
cluburi care se ocupă 
de creșterea tinerilor fotbaliști, 
cum tot așa, sînt altele care ne
glijează, și nu de azi, de ieri, 
formarea schimbului de miine al 
primelor noastre echipe. Se mai 
întâmplă și altceva. Ajuns la 
vîrsta satisfacerii stagiului mili
tar, cei mai talentat! dintre ti
nerii fotbaliști sînt încorporați 
și trimiși în alte localități să 
joace în diferite echipe militare. 
Cu toții sintem de acord că este 
o datorie a fiecărui tinăr să-și 
îndeplinească stagiul militar, să 
fie bine pregătit pentru apărarea 
patriei. Dar. cred, ținînd seama 
de valoarea lor sportivă, că se 
pot găsi soluții adecvate ca 
acești tineri sportivi să-și înde
plinească și datoria ostășească 
față de patrie și totodată să-și 
continue desăvârșirea măiestriei 
sportive în clubul care i-a cres
cut și ale cărei culori le-au apă
rat cu toată dragostea. Nici îna
inte, la înființarea cluburilor mi
litare, nid an fotbalist nu era 
scutit de satisfacerea stagiului 
militar. Tinerii fotbaliști care ju
cau fn campionatul divizie: A 
și B, erau repartizați la umtățf-e 
militare din orașele de reședmți 
ale dubulai lor. Voi da un singur 
exemplu : fn ar.u! portârof 
echipei Rapid — NefCiu, făcea 
instrucție zi de s h regnnent 
alături de mine, iar duminica 
era nelipsit din formația dubohri. 
Ca ostaș bine instruit a fost un 
exemplu, iar ca sportiv p-a năs- 
trat postul de titular fn echipa 
sa în tot timpul stagiului militar.

Dm păcate, situația actuală, 
cind unii dintre fotbaliștii cei mai 
dotați sînt luați abuziv de Ia alte

far <fa ÎNCORSETAT!
DE LITERELE

INSTRUCȚIUNILOR

JU11 M adlUX YM ?

apă 
pă- 

se

■V tei 11.45;

15,30

11,30;

SPARTACUS
rulează la Patria orele 9 ; 12,45;
16.30 ; 20.15)
COMISARUL X 
rulează la Republica (orele 9,15;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21.30)
București (orele 9 ; 11.15 ; 13,30;
16.45 ; 19 ; 21.15).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Luceafărul (orele 
10,13 ; 12,30 , 15,30 ; 17,45 ; 21).
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 :
16.30 ; 18,45 ; 21). Feroviar (orele
8.45 ; 11 : 13.15 ; 15.30 ; 18 ; 20.30) 
Excelsior (orele 10 , 12,15 ; 14,30;
16.45 ; 19,15 , 21.30) Modern (ore
le 9,30 : 11,45 : 14 : 16.30 : 19 :
21,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 16,15 ; 18,30 ; 21) Gri- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Melodia
(orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 16,15 ;
18.45 ; 21).
CRĂCIUN ÎNSINGURAT 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 . 16 ; 18,30 ; 20.45) 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15.45 ; 18) Arta (orele 9 ; 
14,30 ; 17.15 ; 20).
DENUNȚĂTORUL 
rulează la Union (orele 
18 ; 20,30).
STRĂINA 
rulează la Doina (orele
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
ALO, JAPONIA - RASPIN- 
DIREA FRUCTELOR ȘI SE
MINȚELOR - GUSTAV 
FACE CURA DE SLĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30 ;

18 ; 20.30) Fioroasei (orele 91
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 1M0 ; 20.45) 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dada (orele 9,15—31 
în continuare) Tomis (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30).
ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18) Lira (orele 15 ; 17,30; 20).
LOCOTENENT CRISTINA
rulează la Crîngași (orele 15;
18 ; 20,30)

G R A DINI
COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20,15) Re

publicii (orele 20,15) ; Arenele Libertății (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20.30) Festival 

(orele 20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele 

20,30). Bucegi (orele 20,15).
WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30). 
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST ClNDVA HOȚ rulează la 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzești (orele 20,30)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Arta

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15).
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENȚA rulează la Lira (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20.30).

(orele
Vitan

(orele

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează la Bucegi (orele fr; 
1L15 ; 16; 15.15; 20.45).
TIMIDUL 
rulează la Unirea (orele 
18).
LADY MACHBETH DIN
RIA 
rulează la Flacăra (orele 
18 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY 
rulează la 
18).
PRINTRE 
rulează la _ _____ ___ .
18 ; 20,30) Volga (orele 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30).
RIO CONCHOS 
rulează la Popular (orele 15,30;
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI 
rulează la Munca (orele 15 ; 17 J
19 ; 21).
JUANA GALLO 
rulează la Moșilor (orele 
18).
JOE LIMONADA 
rulează la Cosmos (orele 
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19 
rulează Ia Viitorul (orele 
18 ; 20,30). Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30; 
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

15,30;
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15,30; PROGRAMUL I

Vitan (orele

VULTURI 
Miorița (orele

15,30;

15.30;

15,30 |

15,30 ;

15.05 
17.10
Leon 
Olga 

Colabo-

5.00 Buletin de știri; 
Cîntă Elisabeta Pavel; 
Scriitori ai secolului XX 
Kruczkowski Prezintă 
Zaicik și Stan Velea.
rează scriitoarea poloneză Da
nuta Bienkovska ; 21. 05 înre
gistrări de la recitalul cu public 
„De la Shakespeare la Arghezi" 
— poezie universală de dragos
te (partea a Il-a) ; 22.45 Mo
ment poetic. „Cînd muza se a- 
muză“ ;

celebri : Ioseph Schmidt; 15,30 
Teatru serial: „Douăsprezece 
scaune- de Uf și Petrov ; 16.15 
Soliști și formații artistice de 
amatori ; 17.10 Ascultătorii ne
cer... (muzică din opere) ; 18.22 
Concertul în Re major pentru 
violoncel și orchestră de Haydn. 
Solist Radu Aldulescu ; orches
tra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" ; dirijor 
George Georgescu ; 19.45 Scrii
tori la microfn : Radu Teodoru 
despre romanul istoric; 23,22
Ralph Kirkpatrick — interpret 
al Invențiunilor la două și trei 
voci de Johann Sebastian Bach.

I

PROGRAMUL II
» 1B

8,30 Buletin de știri ; 8,35 Mu
zică din operete; 9.20 File de 
legendă : Legenda mînăstirii 
Putna. Scenariu radiofonic de 
Dumitru Almaș ; 10.30 Capodo
pere ale literaturii. „Concert 
din muzica de Bach“ de Horten
sia Papadat Bengescu. Prezen
tare de Georgeta Radu ; 11.15
Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tineret) : „Po
vestea pîinii", Emisiune de ing. 
Aurelian Băltărețu ; 12.45 Tenori

SIMBĂTĂ 22 IULIE
17.15 : Atletism : Cupa Euro

pei. Transmisiune de la Ostra
va ; 18.15 : „La șase pași de o 
excursie" ; 19.30 Telejurnalul de 
seară ; 19.50 : Buletinul meteo
rologic ; 20.00 : Tele-enciclope- 
dia ; 21.00 : Emoții în premieră, 
(muzică ușoară) ; 21,30 : Film 
serial : Baronul ; 22.20 : „Studio 
Uno“. Film de varietăți cu Gia
nni Morandi, Ornella Vanoni, 
Mina, Vittorio Gassman și su
rorile Kessler ; 23.00,: Telejur
nalul de noapte ; 23.15 : Tele- 
sport.

CRISTEA CONSTANTIN — 
rtrungar: Am absolvit în ’58. 
După 6 ani am primit categoria 
a V-a. De atunci nici un pas...

CRISTEA MARIN — strungar: 
lucrez din ’56. Acum trei ani am 
obținut categoria VI.

MARCOPOL FLORIN — ma- 
triter , ______
GHE — bobinator: categoria a 
IV-a de la absolvire.

Ne oprim aici. Exemple sînt 
multe. Se naște întrebarea: cine 
este vinovat? Cine ține pe loc 
mersul înainte, atît de firesc, în 
orice domeniu de activitate? 
Conducerea uzinei? A secțiilor?... 
Conducerii uzinei i se poate re
proșa faptul că n-a intervenit la 
organele respective (M.I.C.M., 
C.S.P.) pentru reglementarea a- 
cestei situații. Foarte mulți inter
locutori apreciau că datorită 
complexității lucrărilor în uzine
le M.I.C.M. n-ar trebui să exis
te categoria a IlI-a... Dar, este 
vorba și aici de „instrucțiuni" 
care sînt tabu: categoriile se dau 

' în funcție de media lucrărilor.
— înseamnă — spunea mais

trul Toma Scărlătescu (de 18 ani 
șeful atelierului strungărie) — 
că dacă uzina nu va avea 20 de 
ani lucrări de categoria a VH-a, 
muncitorii cei mai buni să fie 
nevoiți să bată pasul pe loc. Ca
tegoria — după părerea mea — 
trebuie să se dea în raport cu 
nivelul real de pregătire al oa
menilor.

Alte cadre qu munci de răs
pundere ne-au relatat faptul că 
datorită acestei deficiențe unii 
tineri își schimbă locurile de 
muncă (uneori în alte uzine) pen
tru a-și putea ridica categoria 
de încadrare tarifară. Socotim 
că, asemenea probleme, trebuie 
să stea în atenția organelor de re
sort pentru a se înlătura fluctua* 
fia, pentru a se da posibilitatea 
fiecăruia să se afle pe treapta 
pe care o merită, să aibă asigu
rat cîștigul pe care îl impune 
pregătirea și seriozitatea sa în 
muncă.

Am dori să ridicăm și o altă 
problemă. De ce este necesar ca 
oamenii să-și piardă vremea cu 
cereri pentru obținerea unui drept 
care li se cuvine atunci cînd pre
gătirea lor profesională atestă că 
îl au, alți factori de răspundere 
să semneze, să contrasemneze 
cînd totul se poate lămuri mai 
simplu? Ne gîndim, de pildă, ca 
propunerea pentru promovarea 
în altă categorie de încadrare să 
fie făcută de conducerea secției 
de maiștrii care cunosc bine ac
tivitatea fiecăruia. S-ar reduce 
astfel o verigă intermediară.

și SFIRLOAGA GHEOR-

de la absolvire.

Firește, nu ca toți ab
solvenții să primească de la în
ceput o categorie mare. Dar, nu 
e logic — credem — ca munci
torii care se detașează de cei- 
U.1, care au dobîndit, în ciuda 
tinereții, experiență, să nu li se 
aprecieze meritele, să fie încor
setați de literele unei legi, și poa
te a venit timpul ca Comitetul 
de Stat pentru Problemele Orga
nizării Muncii, Producției și ale 
Salarizăriii să revizuiască in- 

j care prevăd această 
procedură datînd din 1963.

Itorii 
lalți,

I
I
Istrucțiunile 

procedură (

I „Pasul cel mai greu e 
de la a IV-a în sus“I

I
I
I
I
I
I
I

Să dăm cuvîntul unor interlo
cutori:

SANDU ION — rectificator: 
de la absolvire — 1964 — sînt 
tot în categoria a IV-a. în 
schimb execut lucrări de preci
zie: matriță bloc 217, poansoa
ne, calibre tampon etc...

SCARLAT CONSTANTIN — 
matrițer: peste a IV-a e greu să 
treci. Trebuie să umbli ani de 
zile cu cereri...

Să fie cazul proaspeților mun
citori? Iată și alte răspunsuri:

TELEGESCU NICOLAE — 
frezor: de 13 ani tot în catego
ria a Vl-a. Ultima cerere, cu 
toate recomandările șefului de a- 
telier, ale maistrului și C.T.C. 
mi-a fost respinsă...
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ZILNIC

a președintelui Consiliului de Miniștri
Gheorghe MaurerIon

(TJrmare din pag. I)

de presă

ai P. C. din Olanda

al

3

Apropiat 
arătat că 
o poziție 
Noi mili-

satisfaoția 
semnarea 
făcut în 
ședintelui 
niștri al României. Aceste a-
corduri — a subliniat el — ex
primă stadiul pozitiv de dez
voltare a relațiilor noastre și 
reprezintă totodată instru
mentul menit să asigure ea-

Conferința

pentru faptul că 
documentelor s-a 
timpul vizitei pre- 

Consiliului de Mi-

au fă-

— că convorbirile au

agresiunii S. II. I
marcat în diferite țări împllaiie* » 13 «ai <-e Li 
Geneva privitoare la N iernam. PartxrpasTn > - cy 
bardamentelor aviației SALA- asspra 1* D Vjet» 
în sud.

Vizita in Olanda

> edere din Vars<n ia

C.

SENEGAL. Biblioteca Universității din Dakar, capitala țării -

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

co- 
na-

ale Organizației Unității Africa
ne ar urma să înlocuiască arma
ta națională congoleză în lupta 
împotriva mercenarilor.

LA DATA de 31 martie 1967, 
populația Republicii Populare 
Polone era de 31 869 000 locui
tori.

ciștigători ob- 
a se înscrie la 
politehnic.

cei mai buni membri 
ateliere, vara se or- 

colonii.

STANESCU

Bukaru, 
rizi’a localMfile 

-.:e de « te înapoia

Hgotoeze conti- 
cetârile in jun- 
Punia, la apro- 
nord de Kindti,

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, în prezența 
primului ministru el Olandei, 
și a miniștrilor afacerilor ex
terne ai Olandei și României, 
a răspuns la întrebările ziariș
tilor în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc după 
terminarea convorbirilor ofi
ciale.

In cuvîntul Introductiv, mi
nistrul de externe Joseph Luns 
a făcut o scurtă informare a- 
supra conținutului convorbi
rilor avute și a documentelor 
semnate.

Țin să precizez — a spus el 
fost 

foarte deschise, foarte cor
diale și am stabilit o identi
tate de vederi în mai multe 
probleme decît credeam la 
început. Considerăm că vizi
ta oaspeților noștri a fost în
cununată de succes.

Apoi președintele Consiliu
lui de Miniștri al României 
a răspuns la o primă întreba
re privind impresia generală 
asupra vizitei și principalele 
ei rezultate. Sînt în întregime 
mulțumit de vizită, — a spus 
vorbitorul — atît din punct 
de vedere al oelor văzute în 
Olanda, reprezentînd aspecte 
multiple ale activității unui 
popor harnic, cît și al activității 
desfășurate împreună cu con
ducătorii Olandei. Ce am rea
lizat? Foarte mult. Înainte de 
toate am putut discuta o se-

A

întrevederi cu

Joi dimineața, tovarășii Paul 
de Groot, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Olanda, fost de
putat al Parlamentului, H. J. 
Hoekstra și J. Wolf, membri ai 
Biroului Politic al C.C.

din Olanda, deputați 
Parlamentului,

P.C. 
ai 
cut o vizită tovărășului Ion 
Gheorghe Maurer membru 
al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președin-

Președintele Boli- 
viei, generalul Rene 
Barrientos, nădăjdu
ia în lichidarea miș
cării de partizani 
din sud-estul țării 
înainte de izbucnirea 
unor frămîntări în 
zona platourilor înal
te, unde sînt situate 
principalele exploa
tări de cositor. Spe
ranțele sale s-au do
vedit a fi neînteme
iate. Rezistenta ar
mată din Cordilierii 
bolivieni nu numai 
că nu a putut fi 
înfrîntă dar, 
form ultimelor 
a cuprins și 
regiuni ale 
Mai mult 
atît, nemulțumirile 
minerilor și inter-

con- 
știri, 
alte 

țării, 
decît

drul propice pentru continua 
lor îmbunătățire. Ne expri
măm convingerea că aceasta 
este atît în interesul României 
cît și al Olandei, că și în fe
lul acesta aducem contribuția 
noastră modestă la cauza în
sănătoșirii atmosferei din Eu
ropa, la stabilirea unor relații 
normale de cooperare între 
țările continentului.

La Ministerul Afaeerilor

rie mare de probleme. Am 
învățat să apreoiem părerile 
noastre reciproce chiar atunci 
cînd ele nu coincid întru to
tul ; sînt însă de acord cu dl. 
Luns că am găsit mai multe 
puncte de vedere comune de
cît ne așteptam la începutul 
convorbirilor noastre. Am dis
cutat despre relațiile dintre 
țările noastre și în deplin e- 
cord am hotărît să dăm ma
ximum de conținut dezvoltă
rii lor. Ele vor fi analizate 
ulterior de factorii interesați. 
Guvernul român înregistrează 
cu satisfacție convorbirile a- 
vute și apreciază vizita ca o 
bază puternică de dezvoltare 
a acestor relații.

Referindu-se, în continuare, 
la o altă întrebare vorbitorul 
a subliniat importanța deose
bită care s-a acordat în con
vorbiri problemelor dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două 
țări.

întrebat în legătură cu po
ziția țării noastre față de con
flictul din Orientul 
premierul român a 
România a adoptat 
de apărare a păcii.
tăm pentru discuții directe în
tre părțile interesate, fără 
nici un amestec din afară. 
Credem că numai în acest 
cadru se poate reglementa un 
ghem de probleme care au 
fost lăsate mult timp fără re
zolvare și care au dus la si
tuația dramatică de acum.

Externe au continuat apoi 
convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong, la care 
au asistat miniștrii de externe 
și delegațiile română și olan
deză. La ora 18.00 convorbi
rile româno-olandeze au luat 
sfîrșit. In încheierea lor a 
avut loo o conferință de presă. 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, a răspuns 
întrebărilor puse de ziariștii 
prezenți în mare număr.

Seara, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România a ofe
rit în saloanele hotelului Wit- 
tebrug din Haga un dineu în 
onoarea primului ministru al 
Olandei.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong, au ro
stit toasturi.

A 13-A ANIVERSARE A SEMNĂRII ACORDURILOR DE LA GENEVA CU PRIVIRE LA VIETNAM

Opinia publică internațională cere încetarea

tele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află in vizită 
oficială în Olanda.

La întrevedere, care a avut 
loc cu acest prilej și care s-a 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, cordială au parti
cipat tovarășii Corneliu Mă- 
nescu, membru al CC. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne și George Elian, ambasa
dorul României la Haga.

Pe întreg teritoriul Franței, 
Mișcarea pentru Pace. Con
federația Generală a Munci. 
Uniunea FerneLor Franceze, 
dt și Partidul Comunist Fran
cez și Mișcarea tineretului co
munist au organizat joi, o zi 
de acțiune împotriva războ
iului în Vietnam. Mii de per
soane au participat la diferi
tele manifestații care au avut 
loc cu acest prilej.

In Japonia primarii • M de 
orașe au adresat guvernului 
Statelor Unite ale Americii un 
apel, în care cer încetarea 
imediată a bombardamentelor 
asupra teritoriului R D. Viet
nam. Semnatarii apelului cer 
guvernului japonez să intervi
nă pe lingă guvernul SALA 
pentru a-1 determina să înce
teze războiul din Vietnam.

Pe de altă parte, îr.tr-un 
document publicat cu prilejul 
aniversării semr.ării acorduri
lor de la Geneva cu privire Ia 
Vietnam, Asociația intemațio-

Mitingul de

Ger.eva 
Ia Vietnam 

parte reprezentanți 
deloc politice, ai organiza 
de masă, ai organelor pu 
a: Armate: Populare Vs 
meze etc.

Partidpanții la miting 
adoptat o rezoluție ia 
condamnă imperialiștii 
ricani pentru sabotarea 
mod sistematic a aco 
de la Geneva din 1954 
▼ire la Vietnam, salut, 
riile obținute în lupta 
triva agresorilor și n 
sprijinul poporului fa 
poziția guvernului R. D. Viet 
nam și a F.N.E. din V et 
de sud. In rezoluție se 
mă. de asemenea, mulțx 
față de țările socialiste

Kisaagaai 
dnpâ iiăbașirea

rebeliunii

st.W.W.N.»

veiiția armată, sol
dată după cum se 
știe cu zeci de morti 
și răniți, a, rupt „în
țelegerea tacită" ca- 
re-i mai asigura re
gimului un oarecare , 
calm. Dacă adăugăm 
la acestea și frămîn- 
tările studențești ca
re au avut loc în ul
tima perioadă în 
nele centre 
sitare din 
căpătăm o 
imagine a 
fronturilor 
niște cărora trebuie 
să le facă față în 
prezent guvernul 
președintelui Barri
entos.

în ciuda 
rării, în 
„triunghi"

între localitățile Că
mări — Lagunillas — 
Monteagudo, a unor 
unități de elită 
armatei 
mentale 
cu armament modern 
sprijinite de „consi-

ale 
guverna- 

inzestrate

major al armatei bo
li viene.

Cu toată teroarea 
dezlănțuită de auto
rități împotriva
populației care spri
jină rezistența arma
tă din munți, noi ta-

și Lamas Negras. în 
provinciile în care 
pentru prima oară 
partizanii au angajat 
lupte cu trupele gu
vernamentale, au 
fost dislocate impor
tante întăriri. Prin-

relata NEW YORK 
TIMES. Bolivia a 
cerut Argentinei să 
trimită trupe pe te
ritoriul său pentru 
a lupta împotriva 
partizanilor ce ope
rează în regiunea

lor despre care se 
afirmă că sînt bine 
organizați. Știrile so
site la Buenos Aires 
relevă faptul că for
țele armate bolivie
ne nu fac nici un 
progres în lupta îm-

u- 
univer- 
Bolivia 
sumară 
tuturor 

opozîțio-

concen- 
faimosul 
cuprins

TEMERI IN BOLIVIA
lieri" nord-ameri- 
cani, detașamentele 
de guerilă continuă 
să controleze o serie 
de puncte cheie. O- 
fensiva împotriva 
partizanilor nu a 
adus rezultatele
scontate de statul

bere de partizani au 
apărut în alte două 
regiuni. După 
informa ziarul 
DIARIO, acțiuni ale
grupurilor de gueri
lă din aceste tabere 
au fost semnalate în 
provincia Parabano

cum
EL

cipalele căi de 
ces ce străbat 
de la sud spre nord 
au fost blocate.

Efectivele de 30 000 
de oameni ale arma
tei regulate bolivie- 
ne au devenit insu
ficiente. După cum

ac- 
țara

din apropierea fron- 
tierilor celor două 
țări. „Cererea boli- 
viană — scria ziarul 
new-yorkez — indi
că îngrijorarea spo
rită a guvernului a- 
cestei țări față de e- 
ficacitatea partizani-

potriva partizanilor. 
Desigur —- se pretin
de — generalul Al
fredo Ovando Can- 
dia, comandantul ar
matei boliviene,
anumite rezerve mi
litare cantonate 
parte de zonele lup-

are

de-

,Inima" industriei poloneze — după cum 
mi-au declarat conducătorii organizației de 
tineret voevodale — Katowice, oraș minier cu 
?ase negre de fum este înconjurat de marea ver
de a unei vegetații abundente. Un scurt ocol 
dat raionului carbonifer Rybnik e o agreabilă 
excursie printr-o regiune in care, contrar aș
teptărilor. cărbunele se face mai puțin simțit 
decît aurul verde. Silezienii iubesc florile, ae
rul pur. segetal. Perpetua împrospătare a spa
țiilor ne intimpină peste tot incepind cu ma
rele parc de cultură si odihnă din Katowice 
întins pe suprafața de 600 ha cunoscută îna
inte sub numele de „exploatarea săracilor" 
si sfîrsind eu numeroase părculețe, puncte de 
odihnă pe malul lacurilor, etc. In toate ace
ste acțiuni regizorale asupra naturii, tinerii 
iși aduc o importantă contribuție, ei fiind și 
principalii beneficiari ai spațiilor verzi.

Cu ener&ia antrenată in munca grea din a- 
dincul minei tinărul silezian ordonează supra
fața \erde a pămintului cu o dragoste taci
turnă dar mare și statornică. Tn toată regi
unea, in 1962. 10 145 de hectare erau acoperite 
de reziduri industriale, halde și gropi nisi
poase. tetenuri supranumite „lunare". An de 
an ele se împuținează devenind spații verzi,

deprinderi practice variate, de la aeromode- 
lism și cercetarea stelelor pînă la arta mena
jului, sub supravegherea și îndrumarea unor 
cadre didactice, specialiști, pedagogi. Nu nu
mai învățarea unor meserii, stimularea pasi
unilor, valorificarea deprinderilor atrag circa 
8 000 tineri din Katowice in laboratoarele și 
atelierele palatului lor dar și faptul că orga
nizarea întregii activități prevede forme mul
tiple de contact cu publicul, de relevare pu
blică a rezultatelor tuturor activităților la 
care iau parte. Ilustrind preocuparea pentru 
obținerea unei îndrumări cit mai calificate, 
vom cita numai cercul de lectură (50 000 vo
lume, 16S titluri de reviste, sală de lectură, 
sală de sfaturi) aflat sub patronajul Uniunii 
Scriitorilor. Periodic, apar culegeri compuse 
din lucrările care au rezistat, fiind și premia
te, în cadrul concursurilor de creație (poves
tiri, drame, poezie istorică).

Pentru diverse ramuri tehnice palatul are 
16 ateliere. Bazinul de inot, sala de gimna
stică, sala de scrimă, lupte, judo, box, terenul 
rle tir și de tras cu arcul sînt foarte frecven
tate.

In mod normal, ni se spune, toate forma
țiile artistice de tineret din Silezi» î$j [a*. o

parcuri, arene sportive, locuri de odihnă. Ni
mic nu este trecut cu vederea, silezienii sînt 
gospodari harnici și, fără îndoială, romantici, 
în tot voevodatul. in locurile de petrecere, 
in parcuri, in grădini și poiene, pe estrade sau 
pur și simplu pe stradă 40 000 de chitare 
vindute numai in 1965) acompaniază plimbă

rile, petrecerile, serenadele-.
Cite pasiuni, atitea meserii. La Katowice, 

o -asistentă tehnică- substanțială a pasiuni
lor care animă pe tinerii silezieni, stimulin- 
dn-le aptitudinile in cele mai diverse dome
nii. este înlesnită de Palatul tineretului, vastă 
universitate a timpului liber. Construit intre 
194*—1951. cercurile, laboratoarele, atelierele 
si echipele artistice ale acestuia sînt accesi
bile oricărui tinăr pînă la 18 ani. In concep
ția organizatorilor, palatul tineretului repre
zintă o formă eficace de completare a stu
diului școlar, un centru metodic recunoscut 
in întreaga Polonie, al activității extrașcolare. 
Experiența acumulată aici este sintetizată în 
reviste si broșuri răspindite în toate loca
litățile țării, pentru toate categoriile de elevi.

Cele 60 de laboratoare și ateliere stimulează

datorie de onoare din a se prezenta pe scena 
sălii de spectacole din palatal tineretului din 
Katowice. Mulțumită viziunii largi care pre
zidează activitatea acestei instituții, este po
sibil ca in timpul verii ea sâ constituie și loc 
de găzduire a unor tabere speciale, cum ar fi 
aceea care adună timp de o lună pe elevii 
școlilor sătești care au astfel, prilejul de a se 
odihni în mijlocul ospitalierilor colegi din 
Katowice, de a vizita orașul industrial și 
împrejurimile.

Pentru cei 500 dintre 
ai diferitelor cercuri și 
ganizează tabere speciale, excursii _T____

în sfîrșit, palatul tineretului găzduiește o- 
limpiada chimică care numără în jurul a 3 000 
de participanți. Demn de semnalat este fap- • 
tul că grupul de 100 care intră în finală au' 
dreptul să intre în învățămîntul superior fără 
examen de admitere iar cei 10 
țin pe lingă lauri și dreptul de 
secția de chimie a Institutului

GUVERNUL turc continuă în 
od perseverent încercările 

sale de a găsi o cale favorabilă 
negocierilor constructive în pro
blema cipriotă, a declarat joi 
ministrul de externe al Turciei, 
Caglayangil. Pe de altă parte, 
Caglayangil a dezmințit o știre 
potrivit căreia guvernului turc 
i s-ar fi făcut propunerea de a 
participa la o conferință în cinci 
(Turcia, Grecia, Marea Britanie 
și cele două comunități din Ci
pru) pentru a dezbate problema 
cipriotă.

DR. BENJAMIN SPOCK 
președinte al Comitetului 
țional pentru o politică nuclea
ră sănătoasă și-a anunțat inten
ția de a-și prezenta candidatura 
la alegerile prezidențiale din 
S.U.A. din 1968 din partea 
unui partid care se pro
nunță împotriva războiului din 
Vietnam. El a declarat că nici 
republicanii și nici democrații 
nu doresc cu adevărat încetarea

telor. Dar, aceste u- 
nități sînt dispuse în 
alte regiuni, ca for
țe de intervenție 
menite să restabi
lească „ordinea" în 
cazul unor tulburări 
de genul celor ce au 
avut loc recent 
regiunea 
Catavi — Siglo Vein- 
te — Oruro.

Acordul intervenit 
la începutul săptămî- 
nii trecute între 
liderii minerilor 
și întreprinderea 
de exploatare a 
cositorului este prea 

a 
asigura liniștea ofi- . _ aș_

în 
minieră

fragil pentru
cialităților. Se 
teaptă noi acțiuni în 
această regiune. Pre
zența trupelor în a-

războiului din Vietnam și de 
aceea este nevoie de „un can
didat al păcii".

Comitetul național pentru o 
politică nucleară sănătoasă a 
adoptat recent o rezoluție care 
critică cu hotărîre politica de 
război dusă de administrația 
Johnson. Agenția Reuter pre
cizează că este pentru prima 
oară în cei zece ani de la în
ființarea sa cînd acest Comitet 
ia poziție în legătură cu cam
pania electorală prezidențială.

JOI a avut loc Ia Cassin, în 
apropiere de localitatea bal
neară St. Tropez, premiera în 
Franța a piesei de teatru a lui 
Pablo Picasso, „Dorința înșfă
cată de coadă". Cunoscutul pic
tor a scris această piesă în 1941. 
Amatorii de teatru au calificat 
piesa drept „bizară", „groteas
că". „incoerentă", „avangardi
stă".

FRANCIS BATOR, consilier 
special al președintelui Johnson 
pentru problemele europene și-a 
prezentat joi demisia. El va fi 
eliberat din funcție cu începere 
de la 1 septembrie și va fi în
locuit prin doi experți ai guver
nului. Edward Fried și Edward 
Hamillton.

propierea centrelor 
miniere este folosită 
de autorități ca un 
mijloc de presiune 
asupra minerilor.
Orice întrerupere a 
lucrului provoacă
pierderi însemnate, 
căci, precum se știe, 
cositorul asigură 80 
la sută din valoarea 
exporturilor 
ne.

Puternica 
socială, care 
fășoară pe

GREVA celor 37’000 de mun
citori din industria de cupru a 
S.U.A. continuă de cinci zile. 
Greviștii revendică, majorarea 

■ salariilor.
în urma grevei, producția de 

cupru a Statelor Unite a fost 
redusă cu 90 la sută.

bolivie-

agitație 
se des- 

—r----- fundalul
intensificării mișcă
rii de partizani și a 
tentativelor de în
chegare a unui larg 
front opoziționist, a- 
larmează guvernul 
generalului Barrien
tos.
IOAN TIMOFTE

MUNCITORII din industria 
italiană de panificație au decla
rat joi o grevă generală de 24 
de ore, revendicînd încheierea 
unor noi contracte de muncă și 
majorarea salariilor.

In aceeași zi, la Roma a avut 
loc o demonstrație la care au 
participat mii de muncitori de 
la uzinele de electricitate, pen
tru a protesta împotriva conce
dierilor.

MINISTERUL de Externe al 
Republicii Congo (Kinshasa) a 
dezmințit vineri informațiile 
potrivit cărora forțele armate

Nava spațială americană, 
„Explorer-35" a parcurs o 
treime din distanța dintre 
Pămînt și Lună. Un purtător 
de cuvînt al Administrației 
Naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a de
clarat că instalațiile de la 
bordul navei funcționează 
normal. „Explorer-35" urmea
ză să se plaseze pe o orbită 
în jurul satelitului nostru te
restru s îmbăta la ora 9,30 
(G.M.T.). Aparatele de la 
******* ».*** date, cubord vor transmite ___ ___
privire la radiațiile, cîmpul 
magnetic și praful cosmic pe 
care îl va întîlni.

„Aceasta este ultima noas
tră șansă de a mai obține in
formații despre radiațiile din 
zona lunară înainte de înce
perea programului Apollo" a 
declarat cercetătorul american 
Norman Neșs. EI a menționat 
că guvernul nu a mai acordat 
credite pentru plasarea pe or
bite în jurul Lunei a altor sa
teliți de acest gen.
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