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n procesul de for
mare a tinerei ge
nerații sportul, e- 
ducația fizică ocu
pă un loc primor
dial. Sportul asi

gură tînărului o dezvoltare fi
zică armonioasă, impulsionea
ză binefăcător capacitățile sa
le intelectuale, îi sporește vo
ința, tenacitatea, ambiția de 
autodepășire. Răspunzînd ce
rințelor firești ale tineretului, 
călăuzit de ideea că sportul de 
masă face parte integrantă din 
procesul de educație a tinerei 
generații, Congresul al VIII- 
lea al U.T.C. a stabilit ca a- 
ceste activități să ocupe un loc 
important în munca organiza
țiilor U.T.C. Ca urmare, 
multe organizații U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, din 
șooli și facultăți, de la sate, 
colaborînd activ cu ceilalți 
factori răspunzători, au reu
șit să creeze un climat sti
mulator practicării diferitelor 
forme ale exercițiilor fizice, 
au mobilizat un număr mare 
de tineri la diverse întreceri 
sportive.

Dar, cu toate realizările ob
ținute.. deși hotărîrile Congre
sului al VIII-lea în această 
direcție au fost clare, rea
lizările înregistrate sînt încă 
departe de a se ridica la 
nivelul posibilităților create și 
a sarcinilor mari pe care parti
dul le-a încredințat organiza
ției noastre în aceste domenii. 
Nu poate fi ocolit faptul, evi
dent, că preocuparea unor 
organe și organizații U.T.C. 
pentru dezvoltarea și organi
zarea activității sportive a 
fost foarte slabă, iar în unele 
locuri aproape inexistentă. Cu
prinderea unui număr încă ne
semnificativ de participanți în 
activitatea sportivă nu este o 
urmare a neînțelegerii rolului 
și efectelor unor asemenea ac
tivități, cu atît mai mult a lip
sei de dorință a tinerilor, ci o 
consecință a faptului că mun
ca organizațiilor U.T.C. este 
încă greoaie, frînată de șabloa
ne și inerție, de rutină. în 
multe locuri, organizarea ac
tivității sportive a fost lă
sată doar pe seama orga
nelor și organizațiilor U.C.F.S. 
și a celorlalți factori, la 
adăpostul argumentului că 
sînt organe specializate, orga
nizațiile U.T.C. situîndu-se pe 
o poziție pasivă, de colabora
tori, de parcă nu tinerii erau

cei dintîi chemați să participe 
la aceste activități.

Recent a avut loc Conferin
ța pe țară a mișcării sportive 
din Republica Socialistă Ro
mânia ale cărei dezbateri și 
măsuri, privind progresul con
tinuu al sportului de masă și 
de performanță, au fost urmă
rite și primite cu un viu inte
res de toți tinerii. Faptul că 
Partidul a încredințat Uniunii 
Tineretului Comunist sarcina 
să răspundă nemijlocit de or
ganizarea activității sportive 
de masă în școli și la sate, îm
preună cu U.A.S.R. să organi
zeze activitatea sportivă în fa
cultăți și să sprijine sindicate
le în organizarea activității 
sportive din întreprinderi și 
instituții înseamnă lărgirea 
conținutului activității U.T.C., 
o mai organică apropiere a sa 
de cerințele tinerilor.

Pentru ca în viitor sportul 
de masă să ocupe un loc im
portant în munca organizații
lor U.T.C., Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. a stabilit o 
serie de măsuri care asigură o 
mai mare suplețe în alegerea 
formelor de atragere a tineri
lor la practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului, potrivit 
vîrstei și temperamentului lor. 
In acest fel, responsabilitatea 
pentru întreaga activitate 
sportivă de masă pentru tine
ret va constitui una din preo
cupările principale ale Uniunii 
Tineretului Comunist.

Măsurile stabilite arată cu 
maximă claritate direcțiile și 
modul în care trebuie să-și 
orienteze munca organizații
le U.T.C. De aceea, lucrul cel 
mai important ce trebuie fă
cut imediat, începînd cu a- 
ceste zile este ca toate orga
nizațiile U.T.C. să treacă la a- 
plicarea lor, fără a mai aștepta 
instrucțiuni suplimentare, să 
se simtă direct răspunzătoare 
de antrenarea maselor de ti
neri la activități sportive di
verse, de organizarea și des
fășurarea lor, urmărind cu 
cea mai mare atenție ca aces
tea să corespundă cerințelor 
diferențiate ale tineretului. 
De acum să se definitiveze pe 
zile, săptămîni și luni, în fie
care organizație, calendarul 
activităților sportive și, în 
funcție de posibilitățile mate
riale (pentru a căror dezvol-

„Scînteia tineretului"

secretar general al C. C. al P. C. R.,
a primit pe primul ministru

al Danemarcei, Jens Otto Krag

(Agerpres)
,■ ■■

și ministru al afacerilor externe

Proaspete absolvente ale școlii profesionale, tinerele operatoare textiliste Veronica Păru și Elena Mateiaș de la Uzina de fire și 
fibre sintetice Săvinești, își conce ntrează eforturile pentru a produ ce fire de cea mai bună calitate Foto: O. PLEC AN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Centual al Partidului Co
munist Român, a primit 
miercuri la amiază, la Pre
deal, pe primul ministru și 
ministru al afacerilor externe 
al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

La întrevedere au partici
pat Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, George 
Macofvescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Ploeșteanu, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Copenhaga.

Au luat parte, de asemenea, 
Svend Aage Sandager Jeppen-

sen, ambasadorul Danemarcei 
la București, Gunnar Seiden- 
faden, ambasador, subsecre
tar de stat adjunct în Minis
terul Afaceuilor Externe al 
Danemarcei.,

După întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai C.C. al P.C.R.. îm
preună cu sqția, au oferit un 
dejun in onoarea primului 
ministru și ministru al aface
rilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, și a soției 
sale.

CONTRACTĂRI, MINUTE
Sesiunea anuală de 
contractări mefolo- 
chimice se anunță să
racă in 1968, pentru 
că industria fi comer
țul se află încă in 
stadiul de discuție

PROMISIUNI

Renaște Bratesul
*

Începînd din anul trecut, pe 
teritoriul fostului lac Brateș, vri- 

r se materia-
- --------— mare am-

W ploare. Este vorba, în primul rînd, 
despre un sistem de irigații care 
numai în prima etapă însumează 
3130 hectare. Din această su
prafață, pe aproape 1800 hecta
re se va aplica irigarea prin con
ducte subterane (70 kilometri) 
din beton precomprimat și azbo

ceperea specialiștilor 
Uzează în lucrări de

(Continuare in pag. a Il-ai

Complexul pentru industrializarea lemnului din Bacău.

Douăzeci de 
din luna august, la Ti
mișoara, aproape 300 
de fabrici furnizoare 
cu peste 750 dele
gați s-au întîlnit cu 
tot atîți delegați din 
partea comerțului în 
vederea încheierii 
contractărilor de pro
duse metalo-chimice 
pentru anul 1968.

Am asistat numai o 
parte din timp la a- 
vanpremiera aprovi
zionării magazinelor. 
Exponatele — produ
se aflate în cele trei 
pavilioane — multe 
dintre ele ne-au pus 
în situația cumpără
torului de a exclama: 
„aceasta e frumoasă, 
bună, îmi trebuie, — 
o voi lua" ; „și aces
tea, da, sînt ieftine, 
lipseau de mult din

magazine. de-ar veni 
mai luna ia-
nuari spuneam
privind o colecție de 
23 de perii din mate
rial sintetic pentru 
gospodărie și cosme
tică (produs nou al 
întreprinderii „Viito- 
rul“-Oradea l sau se
turile de căni și cas
troane realizate prin 
injecție bicoloră «Fa
brica de mase plasti
ce „Muntenia"), mă
suța de camping 
sau cele 18 modele 
noi de păpuși, real
mente frumoase — 
net superioare față 
de cele aflate pînă 
acum în magazine.

Firește, nu ne-am 
propus să prezentăm 
un catalog al produ
selor atît de nume
roase care au făcut 
obiectul activității de

contractări de Ia Ti
mișoara. X-ar fi nici 
posibil, nici utiL Mai 
ales că pentru multe 
dintre ele — in loc 
de contracte ferme — 
s-au încheiat destule 
minute.

Asupra acestui as
pect am vrea să ne 
oprim mai îndelung. 
Perioada de contrac
tări a fost stabilită în 
acest an la cererea 
industriei, mai devre
me ca în anii trecuți, 
tocmai pentru a da 
posibilitatea între
prinderilor să-și pla
nifice din timp pro
dusele în fabricații’ 
să le livreze ritflrte 
comerțului.

FLORICA POPA

Locuință pentru
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ciment, metodă pentru prima da
tă folosită in agricultura regiunii 
Galați.

Cu toate acestea, Brateșul re
naște și ca lac. E drept, de di
mensiuni mai reduse, dar i#i va 
ocupa din nou locul pe hartă sub 
denumire de exploatare piscicolă. 
Lacului propriu-zis, care se va 
întinde pe aproape 2 200 hecta
re, i se vor mai adăuga alte 320 
hectare destinate pepinierei pisci
cole prevăzută cu bazine specia
le de reproducere, creștere și ier- 
nare a peștelui etc.

In prezent, cu ajutorul celor 
60 de screpere, rutiere cu re
morci și numeroase alte utilaje 
speciale ale Trustului pentru 
construcții de îmbunătățiri fun
ciare — executantul acestei in
vestiții a C.S.A. — se lucrează 
intens la înălțarea digurilor nord 
și vest (10 km) cu lățimea co
ronamentului de 6 metri.

Așadar, în viitorul apropiat 
Brateșul va furniza anual, de pe 
fiecare hectar, cite 700 kg pește 
tn loc de 50 kg pînă nu demult, 
cînd era doar acel lac cunoscut 
din moși-strămoși, o întindere 

prea Puf™ folositoare.
Și încă un amănunt.
In noua sa postură, Brateșul 

va fi prevăzut cu o plajă, caba
ne și ambarcațiuni. Va fi cunos
cut ca unul din plăcutele locuri 
de agrement.

Vă invită să reflectați la
(Continuare în 
pag. a V-a)

cinci
CĂMINUL STUDENȚESC

Sfîrșit de august la Iași. Este 
perioada celor mai febrile pre
gătiri în căminele studențești: 
perioada curățeniei, a reparațiilor. 
Notăm cîteva neajunsuri, le con
fruntăm cu însemnările făcute în 
anii trecuți și observăm că, în 
general, cauzele care au drept e- 
fect întârzierea lucrărilor de re
parații se repetă de la o vară la 
alta. Vn singur element este 
nouț dacă pînă acum vina era 
pasată de la institutele de învă
țămînt superior la întreprinderea 
de reparații și invers — în vara 
aceasta se tinde spre... înțelege-

re reciprocă a „greutăților" pe 
care le are de întâmpinat o par
te sau alta. Ce dacă în căminele 
Institutului politehnic, de pildă, 
lucrările de reparații înaintează 
în pas de melc ?
prenor — spune beneficiarul — 
e atît de hărțuit 
pă, încît nu știe 
împartă oamenii*.

Nu ne vom referi în articolul 
de față la organizarea lucrărilor 
Întreprinderii de reparații din 
Iași. Trebuie să spunem însă că 
este cazul să se reglementeze 
odată pentru totdeauna colabo-

„Bietul antre-

în această eta- 
cum să-și mai

rnren dintre institutele de învă
țămînt superior și întreprinderile 
de reparații privind lucrările ce 
se fac în timpul verii în căminele 
studențești. în acest an, la Iași, 
în căminele studențești, unele lu
crări au început în timpul sesiu
nii de examene din vară, au con
tinuat în perioada practicii în 
producție și se vor încheia în 
sesiunea de examene din septem
brie. Nu-i deloc plăcut să te o- 
dihnești sau, mai ales, să studiezi 
în acompaniamentul ciocanelor 
și dălților. Avînd în vedere că 
unele cămine sînt libere numai

16—17 zile în decursul unei ceri 
— de obicei între 15 august și 
4 septembrie, adică între pleca
rea studenților practicanți și so
sirea studenților care au de sus
ținut examene restante — sfatu
rile populaie din centrele uni
versitare ar putea veni în ajuto
rul institutelor de învățămînt su
perior planificînd efectuarea re
parațiilor în căminele respective 
între aceste date, concentrînd aici

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Vă rog să mă iertați:
SINT... TlNĂR !“

Programarea și urmărirea

științifică a producției

Prefață 4 ;
la deschiderea 

anului
universitar
1967 1968

CLUJ (de la cores
pondentul nostru).

în numeroase în
treprinderi clujene se 
fac pași însemnați în 
direcția programării 
și urmăririi științifice 
a producției. Cu spri
jinul specialiștilor de 
la Institutul de cal
cul din Cluj, la Fa
brica de medicamen
te „Terapia" s-a ela
borat un sistem de 
programare care per
mite nominalizarea

planului de producție 
pe șarje și stabilirea 
precisă a datei de în-« 
cepere a fabricației 
și a termenului de li
vrare. La Uzina „Car- 
bochim" s-a stabilit 
ca metodă de progra
mare repartizarea sar
cinilor de plan pe 
faze de fabricație a 
fiecărui sortiment în 
funcție de condițiile 
tehnice de care se 
dispune, ceea ce per
mite o încărcare de-

plină a tuturor mași
nilor și utilajelor. în 
scopul asigurării u- 
nei maxime eficiente 
a programării, produ
sele se grupează pe 
sortimente cu ace
leași caracteriștici de 
fabricație. Metodele 
științifice de progra
mare și urmărire a 
producției se aplică și 
la alte întreprinderi 
cum sînt „Clujeana*» 
„Metalul roșu" etc,

VASILE MOINEAGU

Turn de cetate al multisecularu
lui Mediaș.
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vor trebui să-și prevadă 
ii precise) să înceapă 
șurarea lor în așa fel în- 
i viitoarele sile să nu a- 
îutreprindere, instituție, 
școală sau facultate în 
să nu se desfășoare ac- 
diverse de practicare a 

ițîilor fizice și a sportu- 
sate să se treacă la 

izarea comitetelor de 
nire a activităților spor- 

întreprinderi și Instituții, 
Itatea sportivă va fi orga- 
i de sindicate. Obligația 
că a organizațiilor U.T.C. 
ie a colabora cu sindica- 
pentru cuprinderea tine
ta practicarea sistematică 
srcîțîilor fizice și a spor- 
în vederea întăririi sănă- 
și a recreării lor, de a 
Forme vii de popularizare 
junilor ce se inițiază. In 
scop, organizațiile U.T.C. 
ratai să mobilizeze tine- 
pent.ru a participa la în- 

•i și competiții «portive. 
trsuri pentru obținerea 
iei de polisportiv, cupe 
muri de producție și ra
de sport, manifestații cul- 
sportive organizate eu
i diferitelor zile festive și 
e acțiuni organizate de

asociațiile și cluburile 
ve. în același timp, mun- 
’anizațiilor U.T.C. nu tre
să se reducă numai la 
izarea tineretului le ac- 
e pe care le inițiază sin
gle.

trebuie să participe 
la stabilirea calendaru- 

itivităților sportive de 
sindicate, pentru a asi- 
includerea în aceste 
ime, alături de oelelalte 
eri, concursuri ți mani- 
ii, a acțiunilor sportive 
ice tineretului. Totodată, 
id permanent vor orga- 
cu sprijinul sindicatelor 
e acțiuni sportive pro- 
indrăgite și solicitate de 
t, pe secții, ateliere, sec
ete, astfel încât fiecare 
să aibă posibilitatea de 
-ticipa la asemenea as- 
ți.
sate, activitatea sportivă 
organizată direct și ne- 
:it de U.T.C. prin asocia- 
iporiive. Pentru a deter- 
imediat o înviorare sub- 
ală a activității sportive 
dul tineretului sătesc, or- 
tțiile U.T.C. vor trebui 
orienteze munca în pri- 
înd spre acele acțiuni și 
iri care au tradiție la 
sint apreciate de tineri și 
trivesc condițiilor exis- 
aici. Aria activității spor- 
rganizată la sate va eu- 
e campionate ale asocia- 
sportive, întreceri dotate 
pe (Cupa I.A.S., Cupa 
., Cupa S.M.T., Cupa 
inistului, a pomiculto- 

a viticultorului etc.), 
rsul pentru insigna de 
ortiv și alte acțiuni 
ionale, îndrăgite de ti- 
cum ar fi trânta, oină, 
a, alergările) ea și a- 
sporturi pentru care 

au arătat adeziune 
un număr din ce în ce 
tare de practicanți entu- 
(fotbal, volei, tenis, ei- 
popice, șah, tenis de 
handbal, înot, schi). Pe 
experienței acumulate, 

iățile sportive vor fi im- 
> cu acțiuni culturale, 
izîndu-se în special în zi- 
e sărbătoare (manifestări 
exe cultural-sportive 
iu, de acum, o largă ade- 
in rîndul tinerilor). O 
care asigură cultivarea 

orificarea în mai mare 
■ă a aptitudinilor, calită- 
Eizice și talentului spor- 
» tinerilor din mediul să- 
ste participarea sportivi- 
schipelor la campionatele 
, raionale și regionale 
izate de organele terMo- 
pentru educația fizică și 
cu sprijinul organelor 

. Ele constituie pepiniera 
•mare a cadrelor pentru 
11 de performanță. Aria 
‘tițiilor sportive, menite 
sc'opere și să afirme pe 
ai talentați tineri, va fi 
!ățită cu alte activități 
e care „Cupa tineretului 
sate“ ce se va desfășura 
cu fază regională, iar la

ii cu fază finală pe țară, 
ă îndoială, modalitățile 
tare masele de tineri din 
ne și sate trebuie să fie 
late într-o complexă și 
mentă activitate sportivă 
reduc doar la ceste com-
și manifestări. Ar fi 

• rău dacă s-ar întîmpla 
entru că, practic, ar în- 
i să limităm munca or- 
ițiilor U.T.C. doar la u- 
'orme de activități, eeea 
reduce posibilitățile de 

idere a tinerilor în 
tatea sportivă. De a- 
organizațiile U.T.C. de 

ite au datoria să se 
ite în permanența cu 
i, să sondeze preferințele 
, făcîndu-se ecoul acestor 
tive, să folosească forme 
ai variate, eorespunzătoa- 
ndițiilor locale, în așa fel 
să existe activități spor- 
in fiecare săptămină — 
— și mult mai frecvent 

lunile de primăvară 
iă și iarnă.
formă concretă prin care 
lizațiile U.T.C. își vor
i rezolva mai bine aceste
ii o reprezintă asociații- 
ortive de la sate a căror 
itate se va desfășura sub 
anenta îndrumare și con- 
i comitetelor U.T.C. Aso- 
le sportive vor avea o

independență și inițiati
va ce le va permite să 
ndă masa tineretului la 
tizarea și practicarea 
ului, să valorifice tradiții- 
experiența acumulată, să

folosească cu maximă eficien-
5 ță baza materială ți rpijloaco- 

, le pe care 4e au la dispoziție.
Activitatea lor va fi condusă 
de Consilii ale asociațiilor, de
semnate din doi în doi ani în 
adunări de dări de seamă și 
alegeri, al căror președinte se 
recomandă să fie locțiitorul se
cretarului U.T.C. Calendarul 
sportiv al asociațiilor, compe
tițiile pe care le organizează 
stabilite pe baza regulamen
tului de organizare și a sarci
nilor din programele de activi
tăți trimestriale ale organiza
țiilor U.T.C. ca și activitatea 
ce o desfășoară vor fi analiza
te periodic în comitete sau în 
adunarea generală U.T.C., pri
lej de sintetizare a cerințelor 
și sugestiilor tinerilor.

In întreprinderile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare, de activitatea spor
tivă și îndrumarea asociațiilor 
sportive se vor ocupa organi
zațiile U.T.G în colaborare cu 
sindicatele. în perioada cam
paniilor agricole, tinerii meca
nizatori vor fi antrenați la ac
tivitatea sportivă ce se desfă
șoară în unitățile agricole pe 
care aceștia le deservesc.

Organele și organizațiile 
U.T.C. de la sa*e vor primi un

ritului de sportivitate și disci
plină exemplară, pentru o 
viață morală și spirituală care 
să ie stimuleze voința de a în
vinge în întrecerile sportive.

Evident aceste măsuri creea
ză doar cadrul organizatoric 
al activității sportive a stu
denților. Pentru ca ele să de
vină într-adevăr viabile, să cu
prindă marea masă a studen
ților, la întocmirea programe
lor de activitate de către aso
ciațiile studenților. împreună 
ou organizațiile U.T.C., cu spri
jinul cadrelor de educație fizi
că, trebuie ținut în primul rind 
seama de sugestiile și prefe
rințele studenților, de necesi
tățile de mișcare în aer liber.

în licee, școli profesionale și 
tehnice activitatea sportivă de 
masă cu elevii, în afara proce
sului de 
ganizată 
U.T.G

Școala, care cuprinde cea 
mai mare parte a tineretului 
nostru, reprezintă veriga de 
bază, principala cale de forma
re, a unor generații sănătoase 
și multilateral dezvoltate, iz
vorul valorilor sportive.

De aceea organizarea activi
tății sportive a elevilor, pentru 
a se solda rj rezultatele ee .e

învățămint, va fi or- 
de organizațiile

0 răspundere
de seamă

a organizațiilor
d.LC.-antrenarea

tinerilor
la practicarea

educației fizice
și a sportului

real ajutor din partea comite
telor de sprijinire a neti» ititti 
sportive prevăzute a se oosr - 
tui, alcătuite din repreaentar.t* 
ai sfaturilor populare, condu
cerilor eooperarivetor a«ricale 
de producție, ale fartreprrz.de- 
rilor agricole de stat, stațiuni
lor de mașini și Tractoare, șco
lilor etc. Datoria organizații
lor U.T.G este de a statornici 
o permanentă colaborare en 
aceste comitete. Împreună «r- 
mind să analizeze periodic 
probleme ce privesc activita
tea sportivă, să stabilească 
măsuri pentru dezvoltarea 
sportului, a bazei materiale, 
pentru îmbunătățirea munci: 
asociațiilor.

în instituțiile de tavățămurt 
superior activitatea sportivă de 
masă va fi organizată de către 
asociațiile studenților și orga
nizațiile U.T.G, cu sprijinul 
catedrelor de educație fizică. 
Atragerea tuturor studenților 
în activitatea sportivă, în 
funcție de timpul liber și pre
ferințele acestora, va fi asigu
rată prin extinderea de că’.re 
asociațiile studenților, cu spri
jinul organizațiilor U.T.C., pe 
parcursul anului universitar și 
al vacanțelor, a formelor sim
ple de practicare a exerciții'or 
fizice cum sînt: gimnastica de 
înviorare In cămine și tabere 
de odihnă, excursiile, concursul 
pentru insigna de polisportiv, 
jocurile distractive, crosurile, 
întrecerile sportive pe grupe, 
pe ani de studiu, facultăți.

Cu sprijinul conducerii in
stitutelor de învățămînt supe
rior, al cluburilor și catedrelor 
de educație fizică, studenții vor 
avea asigurate #la bazele spor
tive ale institutelor, condițiile 
pentru praoticarea exercițiilor 
fizice și a sportului, punîndu- 
li-se la dispoziție materialele 
sportive necesare. Campionate
le universitare, principala for
mă de activitate competiționa- 
lă în facultate, organizate de 
către asociațiile studenților și 
organizațiile U.T.C., «u spriji
nul cluburilor șl al catedrelor 
de educație fizică, urmează 
să-și extindă numărul disci
plinelor și vor cuprinde masa 
largă a studenților.

Este îndeobște cunoscut că 
în special în școli și facultăți 
se află baza sportului nostru 
de performanță. Apare astfel 
ca o necesitate Ga în fixarea 
obiectivelor muncii lor de per
spectivă asociațiile studenților 
și organizațiile U.Ț.G să ur
mărească necesitatea ca un nu
măr cît mai mare de ti
neri să obțină o categorie 
de clasificare superioară în 
ramura de sport preferată, 
pentru care are reale ca
lități și aptitudini, să îndrume 
elementele valoroase către 
secțiile de performantă ale 
cluburilor și școlilor sportive. 
Totodată, au datoria să desfă
șoare o muncă sistematică și 
permanentă pentru creșterea 
responsabilității sportivilor, a 
conștiinței patriotice și cetățe
nești, pentru dezvoltarea spi-

scontăm, va trebui si cores
pundă intnnorX cerințelor «i 
preocupărilor. TÎrste: și tempe
ramentului acestora. Aici, mai 
mult ee oriunde in organiza
rea sctivitâtttar sportive, or
ganizațiile U.T.C trebuie să 
găsească soluții practice, efi
ciente pentru valorificarea tu
turor initiativ ek>r elevilor, să 
asigure o activitate diferen
țiată. pe virste. să retnsie for
mele tradiționale de întreceri 
sportive in și intre școli, să 
inițieze noi activități îndră
gite și solicitate de elevi. Acti
vitatea srgar.rzatiUar U.T.C, Ir. 
nidun fel nu trebuie limitată 
doar la organizarea diferitelor 
concursuri, intrecer. «au finale 
pe oraș sau regiune, pe țară, 
ci trebuie asrfe! concepută incit 
să aibă o desfășurare perma- 
nertă. Să nu treacă săptămină 
fără a organiza a activitate 
sportivă. Asemenea activități 
vor fi imposibil de desfășurat 
dacă organizațiile U.T.C nu 
vor coniucra strirj eu p-ofeso- 
rii de specialitate, cu dingtn- 
țit cu conducerea școlii.

Legată direct de creșterea 
întregii mișcări sportive, de 
dorința de a face din sport un 
prieten statornic al întregului 
tineret se află dersoitarea co
respunzătoare a bazei materia
le și mai ales folosirea si gos
podărirea cit mai judicioasă ■ 
terenurilor, instalațiilor, a ma
terialelor si a echipamentului 
sportiv. Uniunea Tineretului 
Comunist nu va prelua baza 
materială și mijloace financi
are necesare sportului. In școli 
și facultăți acestea vor fi asi
gurate ca și oină acum de că
tre Ministerul Invățămintului, 
ministerele, instituțiile și or
ganizațiile centrale care au în 
subordine școli, precum și ale

sfaturilor populare. Sarcina 
organizațiilor U.T.G și asocia
țiilor studenților este de a so
licita din timp mijloacele ma
teriale necesare, de a face îm
preună cu conducerile școlilor 
o programare judicioasă a fo
losirii bazelor, de a asigura o 
participare efectivă a elevilor 
și studenților la buna lor în
treținere, 
școlare și 
suficiente 
activității 
trebuie apelat la cele ale sin
dicatelor, sfaturilor populare 
sau C.N.E.F.S.. organizațiile 
U.T.C. de comun acord cu a- 
ceste organe vor trebui să sta
bilească precis pe zile și ore, 
înainte de începerea anului 
școlar și universitar, care din
tre ele vor fi folosite în mod 
gratuit de către elevi și stu- 
denti. Firește, în asemenea 
condiții elevii și studenții tre
buie să considere ca pe o în
datorire a lor participarea la 
întreținerea ?i dezvoltarea a- 
eestor baze, să ia parte la une
le acțiuni sportive inițiate de 
cluburile și asociațiile care le 
posedă.

La sate asociațiile sportive 
vor folos: in conțin-are baza 
materială de eare dispun in 
prezent Bazele «portive vor fi 

si administrate de sfaturile 
populare împreună eu eoope- 
rativeie agneeie de producție. 
De«i Uniunea Tineretului 
Comunist ni este și ii ia 
fi posesoare de baze sporti
ve. organizațiilor U.T.C te re
vine îndatorirea de mare răs
pundere de a se ocupa direct 
de amenajarea, intre tinerea și 
dezvoltarea acestora. De aceea 
începi nd din aceste rile, pârti
ei pa rea tineretului la construi
rea și amenajarea de noi baze 
sportive, la Întreținerea celor 
existente trebuie să constituie 
unul din obiectivele principa
le ale activității de m 
voluntar-patriotică.

Fără îndoială, nimeni 
eonfestâ că pentru practicarea 
de masă a sportului, baza ma
terială are un rol -mportant. 
Dar tot adt de adevărat este 
că pentru desfășurarea acestei 
activități, nu este neapărat ne
voie de mari stadioane, său: 
sau instalații comp?cate. Di
verse activități spo-t.v- se pot 
practica foarte bine și in arene 
pentru a căror amenajare se 
pot găsi soluții simple pe plan 
local Pentru aceasta este ne
voie âoa- c orga=îzat:> 
U-T.C. d solicite sprijinul sfa
turilor pop-jiare. rond'jeerCor 
«colilor $i institutelor de inr*- 
tâ—irit superior ia rede.e» sta- 
bt'.irH obiectivei re destin» 
baie .re spoit, re <4 treaed 
imediat ia aaoeaa;area p -r—- 
st.1 tar.

M4suri> stabilite de Birou: 
Comitetului Centrai al Uniuni- 
Tineretului Comunist care ri- 
reazâ atragerea ger.eraiâ a ti
neretului la practicarea siste
matici a exercițiilor fizice ,i 
sportului pun in fata orcanelor 
?i organizațiilor U.T.C.. a ac
tiviștilor sarcini de o deosebi
ți importanță. Pentru atinge
rea acestui obiectiv este nece
sari organizarea adecvată a 
sarcinilor, desfășurarea unei 
intense activități de îndruma
re. de control, de ajutorare di
recta șî sistematică a organi
zațiilor U.T.C. Comitetele ra
ionale șț orășenești U.T.C. nu 
trebuie să se ma: ocupe 
strângerea unor situații ci sprijine (--------—-- --
membrii birourilor. I..;:...... 
si fie permanent in mijlocul 
tinerilor, să-i ajute efectiv în 
conceperea, organizarea și des
fășurarea activităților sportive, 
să se ocupe cn perseverentă de 
cunoașterea și generalizarea 
experienței pozitive dobindite 
in acest domeniu. Este de la 
sine Înțeles ci orieft s-ar stră- 
?.Ui. »i organizații'e
L.TC. nu vor reuși să-și În
deplinească în mod corespun
zător această sarcină de orga-

• «tttisntății sportive de 
n-.asi daci nu vor conlucra 
strfns cu organele C.N. 
cu sindicatele ,i cu *oati 

organe ,i Instituții 
au «crini în acest domeniu

Pentru a asigura traducerea 
țn vată a aceste! sarcini de 
răspundere . U.T.C.. pentru a 
eupnr.de masa largă a tine
rilor la activități sportive di- 
verse- , est® necesar ca și 
* !?£* *, .1* organizațiile
“T.C. să treacă imediat Ia 
conceperea, pregătirea șf <fes- 
fc"m.re’2nUl Program bogat 
ue manifestări «portive.

tive

exa-

na

Să nu 
răi! Să nu 
gerăm! Să 
realiști / 
curcăreții
plac. Descurcă
reții de toate 
felurile. Intr-a
devăr, ce greu 

fără ei. 
sînt atîția 

încurcăreți, par
vine 
loc

mai 
a la 
găsești și 

descurcăreț. 
Da, descurcăre
țul e un ideal 
de viață. Ce, 
parcă du mit a-
le, nu ți-ar 
conveni să te 

poți descurca ușor ? Cînd 
stai la coadă la carne, și 
vine unul în față, și-i zice 
măcelarului Bonjour magistre! 
și continuă ■ Dă-mi chilele 
alea două, și măcelarul uluit 
t le dă, și toți cei de la coada 
gem de uluire, și abia dacă 
îndrăznește unul să zică:

Acolo unde bazele 
universitare nu sint 
pentru desfășurarea 
sportive de masă și

Gonmuf te» Hona.

APLAUZE

A apărut, In tfîrțtt, apleudio- 
metrul — aparatul cu care te 
măsoară intensitatea aplauzele* 
publicului. Intr-un secol al con
cursurilor care caută obsedate 
performerul, campionul, asul — 
fiindcă vremea însăși vrea uni
catul — și ol furnlor obsedate 
de obiecticite, aparatul acesta e 
— ei zicem așa — binevenit 
El transformă publicul în fnmi, 
lui nd drept obiectivitate cea mai 
subiectivă și mai naică reacție a 
omului: aplauzele e amuzant 
ca o jucărie, deștept ce orice 
aparat, suspect ca orice joc cu 
psihologia elementari a spectato
rilor. Publicul fiind cald, bun, 
generos, cum se spune — jocul cu 
aplaudiometrul trebuie jucat cu 
zgîrcenie și oarecare maliție. Da
că ceri publicului să decidă prin 
aplauze între două orchestre de 
muzicuțe amindouă excelente, 
să-i atragi atenția că vei număra 
pe ceas durata entuziasmului 
său, se întîmpla imediat ceva cu
rios : după ce ai anunțat că pen
tru prima orchestră aplauzele au 
durat 2 minute și 24 de secun
de, la a doua formație, oamenii 
aplaudă 4 minute! înlocuiești 
durata cu intensitatea bătăilor 
din palme — ceea ce e, desigur, 
mult mai logic — aduci pe sce
nă aplaudiometrul, aparatul ști
ințific,-și ceri spectatorilor să ho
tărască între 9 concurenți de mu
zică ușoară — „generozitatea" 
publicului prinde repede ,docul" 
și te pune în fața aceluiași fe
nomen deloc științific: după pri~

de 
să 

organizațiile U.TC : 
, activiștii

și APARATE
de Radu Cotațu

----- •——
mul concurent, anunți că aplau
zele au atins gradul 7, după al 
doilea — anunți iar 7, publicul 
prinde instinctiv „mișcarea" în 
marea sa bunătate, spontan, a- 
ploudâ tot mai puternic, ajun- 
gind la gradul 9, ca ultimii doi 
concurenți să atingă mult visa
tul grad 10! Publicul vrea tot 
timpul mai mult, asta-i legea, 
nici un aparat „obiectiv" nu-i 
poate infringe această tendință 
subiectivă. Atunci, ce trebuie fă
cut ? Foarte simplu: trebuie sa 
ții secretă reacția aparatului, pî- 
nă la sfirșitul concursului. Publi
cul nu trebuie să cunoască in
tensitatea entuziasmului său, de- 
cit la urmă. Altfel, nu faci de- 
ctt să provoci subiectivitățile o- 
mului, intri intr-o luptă a apa
ratului cu publicul și aplaudio
metrul poate fi depus fără du
rere la magazie.

Oricum, avind de ales din pro
gramul săptăminii trecute aplau
zele mele merg neșovăltoare spre 
emisiunea lui Mircea Gherghine- 
scu — „Comori de artă milena
ră", reportai de expresie, ritm și 
finețe, dedicat frumuseților prin
se cu acul pe pînză, cu dalta 
in lemn și piatră, cu vopseaua 
pe lut. De mult văd în aparatul 
lut Gherghinescu, una din cele 
mai inteligente și mai expresive 
priviri ale televiziunii noastre. E 
un aparat care are voluptatea 
de a descoperi ideea în ceea ce

ne-am obișnuit a vedea neted, 
fără probleme și fără ecou, sau, 
în cel mai bun caz, ornamental. 
Departe de vanitățile deșarte ale 
imaginii — și de aceea, prin ex
celență expresiv — neîncrezăto' 
în cuvînt atunci cînd ochiul știe 
să vadă, fidel unui montaj ner
vos, obligînd mereu la asociația 
de idei (montajul: E. Stejar), ce- 
rînd doar sunet pur (V. Arabo- 
lu) și muzică densă (Lucian Io- 
nescu) ca singure dimensiuni ale 
imaginii — Gherghinescu a pus 
creația populară în lumina a trei 
idei substanțiale: copilăria — 
corespunztnd ingenuității, adoles
cența — adică exuberanța inspira
ției și maturitatea, în care vibrea
ză spiritul echilibrat. Țesăturile 
aveau ochi din Țuculescu, șter
garele aduceau a vis, sculpturile 
prefigurau linia brâncușiană, far
furiile murmurau melodii. Lipsea 
o singură zonă, chemată de în
săși logica realizatorului: spiri
tul tragic, forța aceea populară 
care încearcă să învingă prin o- 
biect, prin neînsuflețit, marele în
tuneric, marile disperări, numite 
gîndur> negre, rafiriind și disti- 
llnd frumosul, epurînd materia 
pînă la grația supremă, nicioda
tă pesimistă- Reportajul se oprea 
în fața acestei porți, nu știu de 
ce — dar nu mă îndoiesc că 
dacă Gherghinescu și echipa sa 
vor pătrunde și aici, pe ultima 
spirală, filmul acesta al studiou
lui nostru va cuceri aplauze fi 
unele medalii ale festivalurilor 
de peste hotare.

ÎNȘTIINȚARE

si ss

SOBA SI ANUL
SAU ANUL Șl SOBA?

E drept ci to*'arășul 
Gheorghe Biea dm 
strada Ștefan Furtună 
nr. 20 a făcut cerere 
la J.A.L. .16 Februa
rie- să i se monteze o 
sobă nouă încă din lu
na februarie ax. E a- 
devărat că a fort purtat

UNDE-I LEGEpe ‘drumuri, e absolut 
exact că soba nu a fost 
montată nici în ziua de
azi.

De asemenea, este 
admirat că tovarășii 
de la I.A.L. „16 Fe
bruarie* ne-au răs- 
jfxm la timp, mai 
moH chiar SE SPE
CIFICA prcrtrr al-

tri-MONTATA— te 
mestrul IV al acestui 
an. asia poate să În
semne și în luna de
cembrie). Aici e toată 
încurcătura. tovarășe 
corespondent. Se pare 
că pteă acum nu ați a- 
vut de-a face cu 
I-A.L-ul. După cum 
vedeți, o sobă se face 
tetr-un an. cu multă 
bătaie de cap și multe 
drumuri (pentru dv.). 
Totuși, nu s-ar putea 
construi sobe și fără a- 
tîtea dramuri ? Ar fi 
o idee—

NIMENI
NU ȘTIE NIMIC ?
La început au dispâ- 

rut doui aparate de ra-

dio. Și pentru că Înce
putul era făcut, fără 
urmă s-au dus și două 
picupuri. Unde, nu se 
știe. Nimeni nu' știe 
nimic. Faptele s-au pe
trecut la căminul cultu
ral din comuna Măldă- 
rești, raionul Horezu.

Și, cum orice înce
put are— un sfinit, 
după dispariția radio
urilor, s-a cumpărat 
din fondurile căminului 
cultural un televizor. 
Dar... surpriză. După 
cîteva luni dispare și 
acesta.

Despre aceste miste
rioase dispariții secreta
rul sfatului popular co
munal nu știe nimic, 
președintele de aseme
nea ; directorul căminu
lui cultural nici atît 
Poate știu ceva tova
rășii de la «fătul popu
lar raional sau de la 
comitetul pentru cul
tură și artă ? Nu de 
alta dar... au dispărut 
cam multe.

NU-I TOCMEALĂ VALORI
în zilele de 9 și 10 

august a. c. —- și nu 
numai atunci — la 
chioșcul C.A.P. „Grivi- 
ța roșie" din comuna 
Bohntinul din Deal, 
raionul Titu. s-au vin- 
dut cumpărătorilor le
gume și 
prețuri 
cît cele 
secția 
sfatului 
nai. Astfel, pepenii 
de categoria II în loc 
de 1,35 lei kg au fost 
vînduți cu 2 lei kg ; 
cartofi nu cu 1,10 lei 
așa cum era stabilit 
prin mercurialul zilei, 
ci cu 1,50 lei kg. etc.

Deoarce aici e vorba 
de încălcarea unor dis- 
pozițiuni de lege, lă
săm dreptul organelor 
în măsură să-și spună 
cuvîntul.

CINEGETICE

zarzavaturi la 
mai mari de- 
stabilite de 

comercială a 
popular raio- 

Jtfel, pepenii

(După scrisorile cores
pondenților voluntari : 
Ionel Protopopescu, 
Gh. Bica și M. Vra- 

bete).

Nu departe de Fălticeni, 
printre draperiile frele de brad 
ee se întind pint sus pe Obeina 
Stinișoara, cerbii și ciutele, că
priorii și căprioarele, urșii, mis
treții, rîșii sporesc cu fiecare an 
pitorescul acestor frumoase re
giuni. faima vinătorilor de pe 
plaiurile sucevene.

Despre iscusința și vrednicia 
unor pădurari de vinătoare cum 
sînt Constantin Avădanei și Va- 
sile Popovici s-a dus vestea. Ei 
au reușit să 
excepționale in acțiunea 
combatere a 
special a lupilor, vulpilor ș.a., 
de pe fondul de vinătoare 25. 
Ingrijindu-se de hrana și ocro
tirea vînatnlui ei au transportat 
cu rucsacurile pină in vîrfuriie 
munților circa 2 000 kg sare, răs- 
pîndindu-le în sărăriile create 
anume pentru cerbi.

Datorită măsurilor luate, efec
tivul de vînat este în creștere. 
De aici se recoltează anual pes
te 2 000 kg carne de cerb și 
ciută, din care o bună parte a 
fost livrată la export. De curînd 
a fost recoltat pe pîrîul Arma
nul, în raza ocolului silvic Mă
lini, un trofeu de cerb care în
trunește, prin frumusețea, mări
mea și numărul ramificațiilor, 
nu mai puțin de 236 puncte. 
Amintim eă după criteriile in
ternaționale trofeele care depă
șesc 215 puncte sînt premiate cu 
medalia de aur.

O activitate susținută se des
fășoară și pentru sporirea efec
tivelor de salmonide în apele pi- 
rîului Suha, pe parcursul căruia 
s-au construit cascade artificiale 
și iazuri în care au fost dever
sați peste 10 000 exemplare păs
trăvi curcubeu.

In fotografie, iazul artificial 
Suha Mare de pe Obcina Stîni- 
șoara. La apariția îngrijitorului, 
în mijlocul 
un puternic 
„știu** că a

obțină rezultate
..i___ de

răpitoarelor, în

iazului se stîrnește 
vîrtej. Păstrăvii 

sunat... ora mesei ’.

ION VALER1U POPA

de ce nu stați Ia coadă, la 
cere descurcărețul, zvirhndu-și 
pachetul în geantă, aruncă 
din colțul buzelor: Unde 
nu-i cap, vai de coadă, ce 
parcă nu ți-ar conveni și 
dumnitale să poți face la fel ? 
Să fim serioși. Fiecare din
tre dumneavoastră abia aș
teaptă să fie descurcăreț.

șoara de la Baia de Fier 
să-i bagi copilul în facultate.

A fi descurcăreț nu e un 
lucru de ici de colo. Descurcă
rețul e un actor obsedat de 
un singur rol, acela de a scă
pa ușor din toate împrejură
rile. De altfel, se și spune: 
Magellan s-a descurcat bine. 
Și dacă te gîndești mai atent,

Suflet de descurcăreț, su
flet părăsit de descurcăreț, ce 
folositor ne ești tu nouă cînd 
avem unele treburi încurcate. 
Sufletul de descurcăreț gră
bește instalarea unui post 
telefonic, sufletul de descurcă
reț salvează un copil de la 
înec găsind imediat doi- 
trei care să se arunce in apă

părul unei femei, pe munte, 
de vînt P Ei și, descurcărețul 
e prezent imediat; se găsește 
un piepten în schimbul unei 
invitații modeste la prînz, ci
nă etc. Nimic nu e imposibil 
pentru descurcăreț- Vrei dum
neata un avocat care, să do
vedească în cuvinte puține 
dar esențiale cît de cinstit

Descurcă-i doamne!
Dacă ești descurcăreț din 

copilărie, mama susură : Vai 
precocele mămichii. Dacă de
vii descurcăreț în adolescență, 
tata bufnește: I-a venit 
mintea la cap. Dacă te apu
că maturitatea nedescurcăreț 
și odată îți dai seama că ai 
suflet de descurcăreț dar că 
nu l-ai cultivat cumsecade și 
te apuci să-ți educi sufletul 
întru descurcare, îți dă tele
fon peste o săptămină veri-

Adrian Pdunescu

chiar așa e. Ce mare chestie 
e să înconjori pămtntul pe 
dinafară ? E clar că domnul 
Magellan știa să se învîrteas- 
că. Chiar despre eroi, scum
pele noastre țațe șoptesc pe 
la ora șase jumătate dumini
ca : A știut el ce face le-a 
încurcat, le-a descurcat, a a- 
vut el o socoteală, dragă.

după bietul copil. Și ee, e 
rău ? Descurcărețul ne sudea
ză între noi, ne leagă unit de 
alții. Orice nod, fie el și în 
papură, e o victimă sigură 
pentru descurcăreț. Cu șase 
mîini de lucru cărora le dă o 
bere, după ce îi dai tu lui 
10, descurcărețul face din nod 
o biată ață albă. S-a încîlcit

ești după ce ai furat 40 000 
de lei ? Descurcărețul îți o- 
feră trei avocați la alegere, 
să n-ai cumva impresia că în
tre avocați nu există o com
petiție onestă.

E plină lumea de descurcă
reți. Nu faci un pas fără să-i 
întîlnești, fără să-ți ofere ei 
serviciile, fără de care 
n-are niei un haz.

După cum se vede 
curcăreții au un rol

viața

des- 
im-

portant. Mă amuză gîn- 
dul de a-i aduna pe toți 
la un loc și de a-i pune să 
trăiască împreună. Ce ziceți ? 
Ar fi ca un joc de poker la 
care toți știu să trișeze. Bănu
iesc că în acest caz, singurul 
fel de a cîștiga ar fi să joci 
cinstit. Să ne gîndim bine, 
poate-i descurcăm pe des
curcăreți. Poate-i adunăm la 
un loc să descurce unul tre
burile altuia. Ar fi un joc de 
maeștri. Un joc ratat, totuși, 
fiindcă regulile focului ar fi 
prea evidente.

Așa că mă întorc și zic: 
mdi bine risipiți. Parca mai 
bine risipiți. La doi, cinci, 
zece, o sută oameni cinstiți 
— un descurcăreț. Dina
mici și surîzători, senini 
profunzi, lucizi $i atenți, ia- 
tă-i ca o turmă de raci care 
ne trag înapoi, descurcăreții. 
Merg fără zgomot, vorbesc 
fără cuvînt. Le aranjează toa
te. Nimic nu li se pare im
posibil. Amin.

pent.ru
eupnr.de
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vă invită 
să reflectați la:

r*r-* refuza categorie a- 
iîTLLiirr< tinereții cb

dĂupd-n că ro’-.anlxca 
virstă a idealurilor, pri
vită in intimitatea com
plexelor procese biolo
gice și etice, n-are cum 
să ni se înfățișeze doar 
în ipostaza de neoste
nită căutătoare a subli
mului. Tinerețea, ierta
tă ne fie platitudinea, 
este o vîrstă a omului, 
iar omul, cum zicea • u- 
moristul, se deosebește 
de înger și prin aceea 
că ultimul nu există .' 
Neîndoielnic însă că 
oricît pesimism ne-ar 
invada la un moment 
dat, tot am mai găsi re
surse pentru a nu cădea 
în cealaltă extremă și

in exc.i^srvâate dn me
tal nobil, dar nu poate 
fi acceptată nici așeza
rea, indiferent din ce 
motiv și în ce context, 
a unui semn egalizator 
între tinerețe și o stare 
de neputință menită să 
stârnească compasiune 
sau măcar o atitudine 
conciliantă, mai puțin 
exigentă față de faptele 
celor tineri.

Și totuși...
Octav Pancu-Iașî: ...și 

totuși întâlnirea noastră 
de astăzi este generată 
de niște păreri con
trarii !

Sînziana Pop : Mai

mult : aceste păreri con
trară ■■ aparțin unor 
acnti partizani ai prin

și un filtru ^scmrt*. 
axiome in elucubrații.

multe privințe deficita
re. Ei bine, nu, lucrurile 
nu stau a$o- Cei care

Mihai Stoian : Chiar 
mai mult — dacă așa 
ceva e posibil : aceste 
păreri contrarii nu a- 
parțin nici măcar unor 
oameni care au lăsat în 
urmă tinerețea, și știți 
cum se mai întâmplă : 
la o anumită vîrstă ți se 
pare că generațiile care 
urmează după a ta sînt 
mai puțin reușite, că 
ele — comparativ cu 
generația ta, cea mai 
strălucită din istoria 
civilizației (exagerez cu 
bună știință!) — sînt în

O. P :

exact. in aparență dis
parate, au fost cele 
care ne-au stârnit discu
ția. După niște cores
pondențe primite pe a- 
dresa ziarului îmi per
mit să le prezint pe 
scurt și într-o ordine cu 
desăvîrșire întâmplătoa
re. Rog pe tovarășul se
cretar de redacție să le 
pagineze în ceea ce nu
mim o „casetă", adică 
intr-un chenar care să 
le scoată în evidență 
mai mult decît ar 
face-o un titlu compus 
din cuvintele, să spu
nem : „faptele au cu
vîntul"...

Capabil in profesia de operator chimist, apreciat pen
tru calitățile sale de coleg și prieten, om vesel, cin
stit, manierat (caracterizarea aparține tovarășilor 
săi de muncă) Ion D„ in etate de 20 de ani. antre- 

<e tuMe «sa-zxsi depășește intr-o seară măsura admisă
i iip, peetra i ■■ ■»■!f băuturilor alcoolice, se îmbată și 

■Z* n «"ăiaî.a «a it if crsa mai dnreae starea de beție

k« «Mgura măftwule necesare s* *e adre^aiâ a i* ■ihtwi
Aici, curind, este ins iut Ion D. si obtigat nu numai la pkrca daune
lor, ci, i se cere o declarație prin care să-și exprime punctul de ve
dere față de reprobabilul act comis. Declarația cuprinde regretul 
că — cităm — „mi-am pierdut hățurile", continuă cu angajamentul 
„promit să fiu mai atent cu cine mă însoțesc" și se încheie cu ur
mătorul apel la clemență : „Gîndiți-vă că sînt tînăr..."

©
Alexandru V., student, a avut în anul de învățămînt 

care s-a încheiat, o atitudine ireverențioasă față de 
conducătoarea unui seminar. Aceasta, indignată, a 
părăsit sala, s-a plîns decanatului. Alexandru V. 

scrie intr-un memoriu adresat decanului, memoriu menit să pre- 
întîmpine o aspră sancțiune : „...îmi găsesc o scuză : aceea că sînt 
tînăr !“

© Adriana M., de 19 ani, de profesie incertă, este defe
rită justiției pentru fapte care lezează moralitatea. 
In instanță, printre alte argumente pe care le aduce 
pentru a beneficia de circumstanțe atenuante, este 

și afirmația : „sînt foarte tînără!“

„vă rog să mă iertați =
A fi tînăr , 
înseamnă • • •

La aceste trei fntîm- 
plări, logic, o singură 
concluzie: aceea că ti
nerețea poate fi o scuză 
pentru un act lipsit de 
demnitate . și decență, 
că ea poate fi invocata 
ca să smulgă bunăvoin
ță în aprecierea unor 
fapte lipsite de respon
sabilitate, că e destul ca 
cineva să ateste că este 
tînăr pentru ca preten
țiile societății noastre 
față de el să scadă sen
sibil, pentru ca legile 
care guvernează aceeași 
societate să-i acorde în 
mod aprioric circum
stanțe cîiminuante sau 
să-1 absolve direct de 
răspundere. Tinerețea 
este — așa cum apare 
ea în contextul propus 
de cele trei întîmplări 
— o infirmitate. Poți 
spune că ești tînăr așa 
cum ai spune că ești 
miop și, în consecință, 
trebuie să fii scuzat că, 
pe stradă, n-ai salutat 
un cunoscut ; așa cum 
ai spune că rănit la 
mîna dreaptă și nevoit 
să ții tocul cu stînga, 
trebuie să ți se scuze 
caligrafia...

S. P. : Logic, aceasta 
e concluzia la care te 
invită... nu, desigur nu 
faptele, ci felul de a 
gîndi al făptașilor. Și 
tot logic mi se pare a 
încerca să vedem ce a- 
nume generează o atare 
optică. Cred că trebuie 
să începem prin a pune 
problema așa : dacă a 
fi tînăr înseamnă, fără 
îndoială, a avea o expe
riență de viață redusă 
în comparație cu a o- 
mului matur, tot a fi 
tînăr poate oare să în
semne a fi lipsit de ma
turitate în sensul necu
noașterii sau ignorării, 
cu sau fără știință, a 
normelor de conduită 
cetățenească, etică, 
funcționînd în ambianța 
societății noastre ? Voi 
ce părere aveți ?

O. P. : Necunoașterea 
sau ignorarea normelor 
de conduită nu mi se 
pare o chestiune de vîr
stă, dacă natural, nu a-

mestecăm aici sugarii, 
preșcolarii sau cititorii 
obișnuiți ai pliantului 
„Arici Pogonici". Noțiu
nile de bine și de rău, 
așa cum se exprimă ele 
în viața curentă, așa 
cum. se degajă ele din 
complexul de fapte și 
gînduri diurne nu sînt 
apanajul unei vîrste și, 
deci, nu pot fi nici ra
batul, scăzămîntul al
teia.

M. S.: Pe mine felul 
Sînzienei de a pune în
trebarea nu m-a... inti
midat. Nu-s de părerea 
lui Pancu. La cele trei 
întîmplări mai adaug 
una figurînd printre în
semnările mele de re
porter : un băiat de 17 
ani, n-are importanță 
aici numele și, ca să fiu 
sincer, nici nu mi-1 mai 
amintesc, ucenic la o u- 
zină, încasează prima 
chenzină din viață, pri
mii bani realizați din 
munca lui. Ce va cum
păra mamei, tatălui din 
acești bani, ce va lua 
pentru sine, ceva care 
să poată dăinui, să-i a- 
mintească peste ani în
ceputurile sale de mun
citor... etc., etc... Ei bine, 
acest băiat, înhăitîn- 
du-se ca și Ion D. cu un 
grup de „amici", face 
praf primii bănuți, 
cheltuindu-i pe cel din
ții „chef“ din viață, u- 
nul cu multe sticle ali
niate, cu lăutari și cu o 
durere de cap a doua zi 
care n-a cedat la un 
pumn de antinevralgi
ce. Iertați-mă, dar dacă 
în locul băiatului des
pre care vă vorbesc ar 
fi fost un om matur, 
n-aș fi făcut nici cea 
mai mică concesie unui 
oprobiu total și defini
tiv. Dar nu pot uita că 
„eroul“ meu are 17 ani. 
Da, deși e la o vîrstă 
cînd știe ce înseamnă să 
bei peste măsură, cînd, 
de asemenea, știe ce în
seamnă să te „iei“ cu 
niște „amici" de teapa 
celor cu care a fost el, 
cînd mai știe că deasu
pra unor visuri legate 
de banii cîștigați, mai 
are niște obligații, su

bliniez cuvîntul, în le
gătură cu ei... eu nu pot 
omite faptul că are 17 
ani. N-avem dreptul să 
eliminăm cu totul fac
torul experiență, chiar 
dacă nu-1 socotim deter
minant. Din asemenea 
eliminări sau omisiuni 
s-a născut larmoiantul 
refren al unora : „Ah, 
tinerii de azi !" Adică : 
„Cum, doamne, de nu 
vede un băiețandru lu
crurile așa cum le văd 
eu, un om trecut de 50 
sau 60 de ani !“ Pur și 
simplu, îi răspund : 
pentru că nu are expe
riența dumitale! Dar, 
să nu fiu înțeles greșit: 
dacă eu judec astfel, mă 
supără cînd judecata a- 
ceasta o găsesc la di
verși băiețaridri trans
formată într-un pașa
port de ieșire din limi
tele decenței, din clima
tul nostru moral și etic. 
Sper să mă fi făcut în
țeles...

S. P.: în ceea ce mă 
privește, nici o teamă. 
Mai cu seamă că acesta 
e și punctul meu de ve
dere. în toate cele trei 
întîmplări, eroii trișea
ză, mai mult sau mai 
puțin, nu intensitatea 
contează, dar trișînd își 
atrag în primul rînd in
dignarea. în ce constă 
falsul ? în faptul că a- 
pelul lor la clemență, 
formulat prin fraza „vă 
rog să mă iertați: sînt 
tînăr !“, este menit nu 
să întregească un sen
timent de justiție — a- 
nalizați-mi faptele, ră- 
suciți-le pe o parte și 
pe alta, conchideți cît 
de grav am greșit, dar 
vă atrag atenția că 
n-a veți dreptul să scă- 
pați din vedere că sînt 
la o vîrstă cînd experi
ența de viață îmi este 
mai mică — nu, intenția 
nu-i justițiară, ci pro
venită din dorința de a 
face să vibreze o „coar
dă sensibilă", să smulgă 
o „iertare creștinească", 
indiferent de prețul cu 
care izbutește s-o facă 
și dacă acest preț se nu
mește pierderea pro
priei demnități.

' Desen de TIA PELTZ

ți-vă și nu mă condam
nați!" Sau citind „Spor
tul" : „Iertați-mă că nu 
mă scol ca să vă cedez 
locul, dar tocmai mă 
informam cum a mar
cat Dumitriu II golul a- 
cela magnific... Din vo- 
leu, cu ristul... Preocu
pări de om tînăr ! Par
că dv. n-ați fost tineri... 
Vă mai ardea de poli
tețe cînd citeați despre 
golurile lui Bindea și 
Bodola

O. P.: Invocarea ti
nereții în acest caz vrea 
parcă să ne ia martori 
la o enormitate : aceea 
că trebuie să-l iertăm

pe nevîrstnicul și nepo
liticosul călător deoare
ce., la».vîțsta. luj, îi lip
sește experiența de... 
pasager civilizat. A 
mers de mai puține ori 
cu troleibuzul decit un 
om de 50 de ani și deci...

M. S.: Lăsînd gluma, 
atitudinea aceasta care 
nu-i deloc o „rara avis" 
este consecința unor 
tare de educație, dar a 
ne mărgini să dăm vina 
doar pe educație, mai 
bine spus, a ne mărgini 
să invocăm în fiecare 
caz educația necores
punzătoare de la o anu
me vîrstă, mi se pare

cel puțin straniu. Cît de 
prost sau de neatent ai 
fi fost educat in copilă
rie, după majorat, după 
armată sau universitate, 
nu-i cazul să fie trași la 
răspundere numai pă
rinții că n-au făcut la 
vreme ce trebuiau să 
facă, ci mai ales tu pen
tru că a venit de mult 
vremea să-ți dai seama 
de lipsurile tale. Dar, 
cu asta intrăm în alt 
aspect al discuției noas
tre : acela în care unii 
apelează la noțiunea de 
tinerețe ca la o virstă 
incapabilă de a se ori
enta, ceva ce plutește 
între Scibdele și Car'ib- 
dele vieții...

Cînd se infirmă 
un proverb...

Bărbăția 
răspunderii i 
și... altele j

O. P. : Este atitudinea 
celui lipsit de sentimen
tul bărbătesc în a recu
noaște o greșeală. Mă 
întorc la Ion D., deși ce 
vreau să spun este va
labil și pentru ceilalți 
doi. Tn loc să spună cu
rajos, bărbătește : „sînt 
jjijjovat pentru că pierd

măsura la băutură și 
nu deschid ochii cu cine 
mă însoțesc cînd beau“, 
ceea ce ar fi sinonim 
cu „sînt singurul vino
vat, deoarece nici un 
om întreg nu m-a sfă
tuit să beau și să-mi a- 
dun la masă tot felul 
de inși fără căpătîi", a-

titudine pe cît de sin
ceră, pe atît de limpede 
ce nu poate stîrni com
pasiunea ieftină a ni
mănui, el spune : „gîn
diți-vă că sînt tînăr și 
scuzați-mă“, adică: „scu- 
zați-mă că nu-s sufici
ent de copt, de pregătit 
pentru viață". Să fii

oare la 20 de ani atît 
de „necopt" ? Nici vor
bă. Aici nu în lipsa u- 
nei vîrste „respectabile", 
presupunînd o mare ex
periență de viață vom 
găsi adevărul, Ci în lip
sa curajului civic, în 
lipsa bărbăției de a răs
punde de faptele tale în 
chip demn.

M. S.: De acord. In 
ultimă instanță avem 
de a face cu o proble
mă, ori, mai corect, un 
complex de probleme 
de educație. Și mi-e 
destul să pronunț cu
vîntul — educație — 
ca să-mi apară automat 
în minte două instituții: 
familia și școala. Acum 
mai pregnant, familia. 
Ce nu-mi place — 
deși nu-i vorba de 
un simplu gust — la a- 
numiți părinți este că 
atunci cînd un copil sau 
un adolescent greșește 
și ei îl pedepsesc, fiind 
firesc să-l pedepsească, 
nu știu să-i explice ce

lui care a greșit că este 
sancționat în numele u- 
nor legi ale vieții și ale 
educației, că sancțiunea 
e motivată de niște fap
te clare și nu-i este dată 
pentru că, pur și sim
plu, este copil sau tînăr 
și așe sînt lăsate lucru
rile pe lume : cei ma
turi să judece și să 
sancționeze pe cei ti
neri... Destui tineri, din 
pricină că nu sînt aju
tați de către părinți 
să-și înțeleagă cu exac
titate greșelile, nu-și 
pot dezvolta nici simțul 
de a aprecia caracterul 
corectiv, inspirat de 
dragoste și de grijă, al 
unei pedepse și astfel 
ajung la lipsă de curaj, 
la lipsă de bărbăție.

S. P.: Unii, din pri
cina acelorași greșeli 
de educație, suspectea
ză fiecare sancțiune pe 
care o primesc ca ne
dreaptă. Nu le e teamă 
de pedeapsă, în genere 
vorbind, le e teamă a-

prioric că li se va face 
o nedreptate. Și atunci, 
primul gînd care le vine 
este să ceară clemență, 
cu temei sau fără, asta 
nu-i mai privește, ape
lează instantaneu la a- 
cel „vă rog să mă scu
zați : sînt tînăr !“ Există 
însă cazuri cînd aceste 
cuvinte nu sînt rostite, 
dar printr-o atitudine, 
printr-un gest ești obli
gat să le descifrezi. 
Ce-ar vrea să spună 
foarte tînărul pasager 
din troleibuz care se 
uită pe fereastră și 
fredonează absent o 
melodie la modă ? Ni
mic altceva decît: „Vă 
rog să mă scuzați că nu 
vă ofer locul meu pe 
bancă, doamnă sau dom
nule în vîrstă ; sînt dis
trat, nu-mi dau seama 
că stați în picioare ; m-a 
subjugat melodia lui 
Celentano, privesc pei
sajul străzii absorbit; 
ce vreți ? Sînt tînăr... 
și dv. ați fost... aminti-

O. P.: Dă-mi voie 
să-ți „fur" ideea. Mi s-a 
întîmplat — și nu odată 
— să aud spunîndu-se 
despre un tînăr : „a că
zut la un examen... sau 
a chiulit și a fost elimi
nat din școală... sau a 
rămas ani de zile cu o 
semicalificare... ei, nu-i 
nimic, e tînăr, nu știe 
prea bine ce face, dar 
o să-i vină lui mintea 
la cap... Dacă a căzut 
la examen, are timp să 
se pregătească pentru 
următorul: e tînăr!
Dacă a pierdut anul, 
are timp să-l repete; 
e tînăr ! Dacă s-a men
ținut într-o stare inex
plicabilă (decît prin 
lene) apatie față de 
profesie, rămînînd pe o 
treaptă inferioară de 
pregătire, mult sub po
sibilitățile sale, are 
timp să se califice mai 
tîrziu; e tînăr! Mai e 
oare nevoie să spun că 
lucrurile stau tocmai pe 
dos ? Adică : cu cît îna
intezi mai mult în vîr
stă cu atît te depărtezi 
mai mult de perioada 
maximei receptivități, 
cu atît va trebui să faci 
mai mari eforturi pen
tru a recupera ce ai 
pierdut și, în destule 
cazuri, cu toate efortu
rile, cu toată ambiția, 
rezultatul este viciat de 
faptul că munca n-a | 
fost dusă, cum sț spu- | 
ne, la timpul ei ; nu tot- : 
deauna e valabil pro
verbul „mai bine mai 
tîrziu, decît niciodată...

M. S.: Mi-ai „furat" 
ideea însă tot mi-ai mai 
lăsat ceva... Relativ la 
ceea ce ai spus... lasă 
copilul ori tînărul să 
nu facă cutare sau cu
tare... are timp... toată 
viața o are în față... re

lativ la așta aș vrea să 
amintesc aici teoriile u- 
nor psihologi și pediatri 
care susțin că nu tre
buie să-i solicităm prea 
mult pe cei în perioada 
de formare, copii, ado
lescenți, deoarece aceș
tia s-ar putea să nu pri
ceapă ce cerem de la ei, 
să sufere astfel o dez
voltare nerecomandabi
lă... Se confundă aici 
cantitatea cu calitatea. 
Pentru cantitate, da, pot 
fi formulate restricții. 
Dar pentru calitate nici 
una.

S. P.: Ar mai exista 
un aspect, și nu unul 
minor, în legătură cu 
invocarea tinereții ca 
ceva menit să diminu
eze exigențe, să reducă 
pretențiile, să creeze o 
bază pentru concesii și 
compromisuri. De data 
aceasta am în vedere 
niște oameni care nu 
mai sînt de mult tineri, 
însă „mimează" că sînt, 
se comportă ca și cum 
ar fi. Și, vai, nu inter
vine aici marele „of" al 
omenirii, sentimentul că 
îmbătrînești fizic, dar 
ai certitudinea că sufle
tește ai rămas același 
de'la 20 de ani... Nu, 
nu despre așa ceva e 
vorba. E vorba despre 
bărbatul de 40 de ani 
ba și mai mult care o 
face pe tinerelul, țopăie 
pe pista de dans, îm
bărbătat de performan
ța lui Fred Astaire care 
bate step la peste 60 !, 
poartă pantaloni cu țin
te și, mai ales... face 
curte fetelor de 17. Da- 
că-i celibatar, se miră 
că, atît de tinăr, tre
buie să plătească taxă 
de burlăcie ; dacă-i că
sătorit, îl enervează 
„bătrînețea" soției de

vîrstă sa sau cu un an, 
doi mai mică, dar care, 
decentă, nu mai consi
deră că „Clubul tinere
ții" de la televizor i se 
adresează în mod direct... 
E vorba în egală măsu
ră și de femeia care a 
trecut bine de jumăta
tea vieții, dar încă se 
mai piaptănă cu codițe, 
poartă pantaloni de fla
nel mulați pe corp, îi 
reproșează soțului că 
nu-i cumpără bicicletă... 
Să fim serioși... tocmai 
pentru că acest aspect 
ne conduce în primul 
rînd la discutarea unei 
crase neseriozități.

O. P.: Și nu numai 
neseriozități... Această 
voită și de multe ori 
costisitoare stagnare la 
o vîrstă pe care realita
tea a depășit-o de mult 
e adeseori un mod de a 
trece printre destule 
responsabilități civice 
ca gîsca prin apă. Te 
poți scuza că ai „rămas 
tînăr" pentru niște fap
te în genere reprobabi
le, dar cu osebire re
probabile la o vîrstă 
matură. Am asistat la 
un proces al unui tip 
imoral, specializat în a- 
demenirea fetelor scă
pate de sub controlul 
familiei, individ care, 
printre alte scuze pe 
care și le găsea și cu 
care voia să înmoaie 
inima judecătorilor, n-o 
ocolise nici pe aceasta : 
„am rămas atît de ! 
tînăr"...

S. P.: Adevărul este 
că individul despre care 
povestești, în înțelesul 
pur al cuvîntului, dacă 
continua să fie acum 
ceea ce fusese cu două
zeci de ani în urmă, în
seamnă că el nu fusese

tînăr niciodată. Nu.I o 
simplă speculație ce 
spun... ' '

M. S. : In ce mă pri
vește nici n-o iau așa. 
Ai foarte multă drepta
te. Poți să ai douăzeci 
de ani, să-ți fie scrisă 
apăsat această vîrstă în 
buletinul de populație, 
și totuși să nu fii tînăr. 
Nu-i obligatoriu să vor
bim la modul ideal ca 
să vedem în tinerețe o 
vîrstă a faptelor și gîn- 
durilor nobile. A nu te 
simți înnobilat de ase
menea fapte și gînduri, 
n-ai dreptul să te soco
tești tînăr.

O. P. : Da. Un tînăr 
poate să greșească, el 
poate (aici, desigur, nu 
în sensul că i se... reco
mandă !) să greșească 
mai frecvent decît un 
om cu o mai mare ex- 

i periență de viață. însă 
este obligatoriu să des
coperim în greșeala sa 
că nu și-a luat cu bună 
știință tinerețea drept 
pavăza pentru o acțiu
ne condamnată de etica 
omului trăind în socia
lism... Tinerețea nu-i o 
scuză, nu poate consti
tui argumentul pentru 
a discredita spiritul de ■ 
răspundere, nu-i o in
firmitate. Scopul discu
ției de azi nu este să 
definim tinerețea...

S. P.: ...nici nu știu 
dacă am izbuti...

M. S.: ...iar eu nu 
știu nici măcar dacă ar 
fi util să încercăm... Am 
în buzunar o scrisoare 
care reproșează discu
țiilor noastre o anumită 
aplecare spre sentințe... 
Atenție 1

O. P.: ...scopul discu
ției noastre nu-i să de
finim tinerețea, dar îmi 
amintesc de o întîmpla- 
re și de o replică în sta
re să ne ajute mult la 
așa ceva... Cu ani în 
urmă, am fost martor la 
Oțelul Roșu la actul de 
eroism al unui tînăr’ 
care a lucrat la înde
părtarea Unei defecțiuni 
la un furnal, în timp ce 
furnalul era în func
țiune și emana o tem
peratură de nu știu cite 
sute de grade. L-am în
trebat — de, șabloanele 
reporterilor ! -— ce l-a 
îndemnat să facă treaba 
asta. Las-că un timp 
m-a privit uimit de 
parcă l-aș fi consultat 
într-o problemă de ci
bernetică savantă... Pe 
urmă mi-a răspuns cam 
așa : „Cineva trebuia să 
facă reparația, furnalul 
n-avea voie să rămînă 
stricat, itl-am oferit eu 
pentru că sînt mai tî
năr !“ Ce înseamnă în 
acest context a fi tînăr...

S. P.; ...destul; fără 
definiții!

M. S.: O spune cu
vîntul singur; n-are 
nevoie de ajutorul nos
tru !
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MIHAI

VITEAZUL

Moieșue dwrnwieg, cind 
otoman recâtuue iar iârâ - 

?ia deprimase țara, cind nadeidi- 
'e in miracolul eliberării se slei
seră ca fintinele în arșița sece
rei, atunci, in 1593, a apărut Mi- 
1i codă. A urcat pe un tron ne- 
: prins de șubred: al lui Ștefan 
Surdul al lui Alexandru cel Rău. 
L-a întărit cu averi și oaste, în 
nai puțin de un an. Și, într-un 
'etos noiembrie 1594, a început 
narea răfuială cu Aliotmanul. 
darea răscoală pentru libertatea 
iolitică a țărilor române, a tu- 
uror țărilor române, ca-n vredni- 
ile vremi ale lui Mircea Bătrî- 
\ul, ale lui lancu de Hunedoara, 
le lui Ștefan cel Mare. Avea în 
uru-i buchet de boieri tineri, de 
'iteji ridicați mai de jos, de-a 
Ireptul din maiana și plămada 
joporului: Preda, Radu și Stroe 
luzescu, Udrea Băleanu, Stoi- 
'hiță din Strîmba, Radu Calom- 
irescu, Manta, Mihalcea Teodo
re Rudeanu, loan Norocea, popa 
7arcaș, Baba Novac. L-au ajutat 
i vrednice femei; Teodora, Stan- 
a, Velica, Florica.
In acel final de veac, în cîțiva 

ni, Mihai vodă și echipa lui au 
ăvîrșit mai mult, mai multe și 
nai de neuitat lucruri cite a pu- 
ut săvîrși întregul veac al XVI- 
^a de la Radu cel Mare și Petru 
lareș încoace.

Faptele lui Mihai vodă au ex
plodat în istorie în 1594. Și vre- 
ne de șase ani s-au năpustit în 
onștiința contemporanilor și în 
aginile letopisețelor, copleșin- 
u-le cu îndrăzneala, eroismul, 
ictoriile, suferințele, 
i lumina măreției lor.
Greu de spus daca a fost mai 

un organizator, conducător de 
lai ori genial comandant de 
aste. Dar de obicei ni-l închi- 
uim ca un ostaș: „nu un ostaș 
e pradă, scrie N. Iorga, cum 
rau atîția pe vremea lui, cum 
ra rivalul și ucigașul lui de mai 
rziu, Basta", ci „un ostaș, în 
?l mai deplin și mai frumos în* 
des al cuvîntului". Prin asta a 
icerit laurii Călugărenihr. Șe- 
mbărului și ai Gorăslău- 
li. Prin asta, în statuia și-n 
onștiința noastră, a tuturor, Mi
ni poartă halebarda înălțată 
ore cer, așa cum va fi înălțat-o ■ 
i vîrful Carpaților s-o trăzneas- 
l în capul nevrednicilor.
A fost o fire pătimașă, nerăb- 

Itoare, pripită uneori, dar tot- 
eauna înaripată de marele vis al 
{dependenței țării și totdeauna 
ipabil să împlinească asemenea 
is. Și-a trăit viața ca o revărsare 
e foc, ca o dezlănțuire de fur- 
mă. Avea toate însușirile fizice 
morale ca să se impună, ca să 

e admirat, ca să biruie. Dușma- 
li îl puteau urî; nevolnicii lău- 
aroși, ca Sigismund Bathory, îl 
xteau invidia, și-și puteau închi
ni în bolnava lor megalomanie 
i-l au ca vasal; nobilimea ma- 
hlară îl putea socoti „un crai 
dah", putea fi furioasă că po- 
orul român, poporul iobagilor 
au așternut, în cîteva săptămîni 
ransilvania la picioare și i-au 
îcut impunătorul și entuziastul 
ăi la intrarea în Alba Iulia ; se 
uteau speria Movileștii și unii 
oieri moldoveni de vifelioasa-i 
țintare în Moldova, dar poporul 

primea cu brațele deschise,

clocotit ae strigăt frățesc: „Tră
iască ! Și la marea biruință să ne 
ducă..." Ori fi fost niște nobili 
plini de ifose care să crîște soco
tind că le-au căzut blazoanele în 
tină. Dar cronicarul Baltasar 
Walter putea seri era „vestit tu
turor prin frumusețea armonioasă 
a trupului și prin statura lui 
mîndră... drag tuturor celor 
buni pentru darurile înalte ale 
sufletului lui nobil cu adevărat, 
pornit chiar prin fire să săvâr
șească isprăvi grele“. Iar o foaie 
volantă apărută în Roma, în acea 
vreme, exclama, cu emoție: 
„Dacă a fost vreodată un prin
cipe în lume demn de glorie pen
tru acțiuni eroice, acesta e signor 
Mihai, Principele Valahiei".

In 1 600, Mihai Viteazul era 
personalitatea cea mai puternică 
și mai multilaterală nu numai'de 
pe plaiurile românești, ci din în
treaga Europă. Răzbind zeci și 
zeci de interese potrivnice, de in
trigi, de viclenii, de crîncene tră-

PANTHEON

copleșin-

tragediile

Turdei, M’.hai era singur, cu 
dreptatea cauzei în față, ca un 
scut și ca o făclie. Cronicarul l-a 
plins, ca și întregul popor: „Și' 
căzu trupul lui cel frumos ca un 
copaciu, pentru că nu știuse, 
nici seprilejise sabia lui cea iute 
în mina lui cea vitează". Da: 
„Viteaz era cît poate să fie cine
va, aprecia și N. Iorga. Ceva 
mai ascuns, mai prevăzător, gata 
la minciuni să fi fost și la călca
rea jurămintelor, stăpînirea lui 
s-ar fi prelungit. Dar amintirea 
i-ar fi rămas alta, și el n-ar fi, 
cum este, un chip de curată și 
desăvîrșită poezie tragică".

Bestiile care l-au ucis și batjo
corit la Turda au lucrat sub pu
terea invidiei. Cum spune croni
carul : „că așa au lucrat pisma 
încă din începutul lumii... pisma 
au pierdut pe mulți bărbați fără 
de vină, ca și acesta. Că era aju
tor creștinilor și sta tare ca un 
viteaz bun pentru ei, cît făcuse 
pre turci de tremura de frica lor. 
Și rămaseră creștinii și mai vîrtos 
Țara Românească, săraci de dîn- 
sul..."

MOMENTELE
BRASILIEI

ie

țară întinsă aproape cît 
un continent și al cărei te
ritoriu cuprinde încă mul- 

pete albe, și-a făurit în ulti
mii ani o nouă capitală, Brasi
lia. Un mare concurs a reunit 
numele cele mai prestigioase de 
urbaniști și arhitecți ai țării. 
Realizatorii — urbanistul Lucio 
Costa și arhitectul Oscar Nie
meyer, au conceput orașul ca un 
imens avion, rezultat al inter
secției a două axe majore, ale 
cărui aripi puțin curbate cu
prind zonele de locuit iar 
corpul, grupurile de clădiri so- 
cîal-culturale, administrative, 
guvernamentale.

înconjurat pe trei părți de a- 
pele unui lac artificial, orașul 
își desfășoară panorama de-a 
lungul malurilor, beneficiind de 
o poziție pe care poate că nici 
o altă așezare din lume nu o 
posedă.

Atenția arhitecților a fost în
dreptată în primul rînd asupra 
clădirilor reprezentative care, 
împreună cu forma neobișnuită 
a planului, particularizează ora
șul, definind astăzi una dintre 
cele mai originale și interesante 
experiențe urbanistice și arhi
tecturale.

Scara monumentală a concep
ției — gîndită la scara unui 
spațiu geografic de ample di
mensiuni — se regăsește atît în 
spațiul urbanistic, cît și în dife
ritele obiective realizate pînă în 
prezent.

Pe ambele laturi ale axei 
principale sînt edificate într-o 
logică succesiune teatrul, mi
nisterele, catedrala, care toate 
conduc la centrul de interes al
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După cum ne anunță 
revista „Science et Ave
nir", la Spitalul Pufpan 
din Toulouse (Franța), e- 
chipa prof. Lareng a în
cercat cu succes un apa
rat care permite „vizuali
zarea" instantanee la spi
tal a datelor fiziologice 
esențiale (tensiune 
rială, ritm cardiac, 
respirator etc.) ale 
rănit sau ale

arte- 
ritm 
unui 
unui 

bolnav aflat la o distan
ță de 60 km.

Avantajele unei astfel 
de metode apar limpede: 
rănitul într-un accident 
de șosea, ca și înecatul, 
electrocutatul, spînzura- 
tui sau, și mai simplu, 
bolnavul atins de un in
farct al miocardului, ne- 
cesitînd un tratament de 
urgență pe care spitalul, 
situat prea departe, nu 
poate să-1 acorde ime
diat și pe care un infir
mier, oricît de compe
tent ar fi, nu-1 poate da 
singur fără riscuri.

Primele experiențe fă
cute de centrul de re
animare a spitalului Pur- 
pan s-au dovedit satisfă
cătoare ; într-un viitor a- 
propiat, se plănuiește să 
se dozeze circa 20 ambu
lanțe cu acest sistem.

men ; compoziție devenită a- 
proape simbolică pentru orașul 
Brasilia.

La palatul guvernamental, 
reluînd o temă clasică a unei 
clădiri rectangulare simple, 
joasă, pe un singur nivel, în
conjurată de o colonadă, însă 
transpusă în materiale, tehnică 
și sensibilitate contemporană, 
personalitatea arhitectului a 
condus la forme elegant*» »-afi-

întregii compoziții : Piața celor 
trei puteri — legislativă, execu
tivă, judiciară — reprezentate 
de grupul Camerei federale — 
Senatul — corpul administrativ. 
Palatul înaltei Curți și Palatul 
Guvernamental ; reședința pre
ședintelui Republicii se află mai 
departe. în continuarea acestui 
grup, la marginea lacului.

Fără îndoială că una dintre 
cele mai reușite îl formează 
grupul celor două săli ^Senatul 
și Camera federală) una In for
mă de cupolă, cealaltă în formă 
de cupă, așezate și legate tot
odată de o impresionantă plat
formă. dominate de silueta 
elegantă și viguroasă a vertica
lei turnului administrativ bige-

nate, in care efectul monumen
tal este asociat grației și nici«- 
decum aspectului greoi și «ever 
cu care ne-au obișnuit epocile 
trecute in cazul programelor si
milare. Caracterul aerian și u- 
neeri imaterial — în momente
le cind lumina și umbra cad 
într-un anumit unghi — trans
formă această compoziție aproa
pe antici in coordonatele ei 
esențiale, intr-o mare lecție de 
arhitectură contemporană.

Continuind ideea. palatul pre
zidențial se prezintă în aceleași 
forme clare, simple, elegante, 
unde umbrele arcadei galeriei 
perimetrale se îmbină ingenios, 
inedit, cu volumul rectangular 
de clasică ținută și de rafinat

Situarea cu precizie în 
timp a descoperirilor e- 
fectuate cu ocazia săpătu
rilor în vederea reconsti
tuirii cit mai fidele a pe
rioadei istorice cercetate, 
a constituit din totdeauna 
o problemă majoră a ar
heologiei. în lipsa unor 
izvoare scrise pentru e- 
poca pietrii si — în mare 
măsură și pentru aceea a 
metalelor — arheologia a 
fost silită să-$i dezvolte 
metode proprii de cerceta
re și datare.

în rubrica noastră de 
astăzi, istoricul HORIA C. 
MATEI aduce cîteva ele
mente noi asupra uneia 
dintre cele mai interesan
te metode științifice folo
site în arheologia contem
porană : metoda radiocar- 
bonului.

Stabilirea unei cronolo
gii absolute — necontesta
te — i-a obsedat în ch:p 
permanent pe arheologi, 
nu numai din nevoia fi
reasca de a preciza cît 
mai strins diferitele trepte 
ale evoluției omului și so
cietății, ci mai ales pentru 
fundamentarea concluzii
lor cu privire la originea, 
direcția mișcărilor și in
fluențelor diverselor cul
turi materiale. Căci, dacă 
în sine însuși faptul de-a 
stabili, de exemplu, dacă 
distrugerea palatului din 
Cnossos (Creta) a avut loc 
la anul 1450 î.e.n. sau 1350 
î.e.n. nu are o importan
tă deosebită, pentru afla
rea cauzelor și urmărilor 
acestui eveniment, pentru 
situarea lui în contextul 
frămîntărilor din lumea e- 
geeană, stabilirea datei 
precise este de o impor
tanță covîrșitoare.

THEODOR AMAN: . Femeie în rochie neagră

echilibru, transformînd contras
tul umbră-lumină sau plin-gol, 
într-un element plastic cu mare 
putere de convingere.

Teatrul, parțial 
parțial suprateran, 
de fapt două săli în 
scene centrale și 
spații transformabile_____ __
expoziții sau avind alte desti
nații, amintește prin masa și 
claritatea volumului său de 
piramidele egiptene, iar betonul 
brut de la exterior, care-și 
schimbă culoarea o dată cu 
anotimpul sau cu orele zilei, își 
capătă aci întreaga sa forță 
emoțională.

O mare parte a orașului este 
astăzi construită, dar procesul 
edificării nu s-a terminat ; pre
văzută pentru circa 500 000 locu
itori, Brasilia are astăzi peste 
300 000 și ritmul se menține. Cu 
toate dificultățile întimpinate, 
orașul crește și o dată cu el, 
monumentele, locuințele, străzi
le, oamenii uneia dintre cele 
mai tinere capitale ale lumii

O geometrie a formelor pure 
care încearcă să cristalizeze 
noile aspirații ale unui potențial 
imens, proiectat pe un fundal 
natural de o aspră și inexpri
mabilă frumusețe. O siluetă 
inegalabilă prin forța volume
lor succesive reprezentative, ale 
monumentelor orașului.

Numeroși călători — oameni 
de specialitate și simpli vizita
tori — sînt unanimi în a recu
noaște măreția viziunii și a rea
lizării. Părerile diverg însă în 
privința valorii unor spații ur
bane, a relației corecte între 
obiecte _ și ansamblu. Criticile 
merg pînă a acuza unele forme 
de purism exagerat, prea ab
stract, uneori sec în exprimare, 
chiar dacă li se recunoaște 
ideea lirică care a stat ie baza 
concepției arhitecturale. Mal 
presus de toate însă, Brasilia 
constituie o realitate complexă, 
unică în felul ei.

subteran, 
cuprinzînd 
jurul unei 
numeroase 
în săli de

Arh. SIMION JULIMAN

E explicabil astfel inte
resul deosebit stîrnit de 
descoperirea în 1949 a 
savantului american W. F. 
Libby a unei me
tode de datare abso
lută a materialelor arhe
ologice cu ajutorul radio- 
carbonului. Metoda era 
rezultatul aplicării unor 
descoperiri din domeniul 
fizicii nucleare la datarea 
complexelor arheologice. 
Libby a pornit de la exis
tența în atmosferă a car
bonului cu greutatea a- 
tomică 14 (Cu). în atmos
feră, în decursul milenii
lor s-a stabilit un echili
bru al raportului dintre 
Cu și izotopul său Ci4. 
Același raport se menți
ne neschimbat și în sub
stanțele organice din plan
te și animale, atît timp cît

acestea rtnt în viață. 
Moartea prin întreruperea 
metabolismului suprimă 
implicit și acest echihbru. 
Cu, ca orice element ra
dioactiv descrește treptat 
într-un ritm determinat de 
timpul său de înjumătăți- 
re, precizat de specialiști 
la Congresul de la Cam
bridge — iulie 1962 — la 
.55730 ani. Cantitatea de 
Cu din organismul res
pectiv se reduce deci la 
Vt după 5730 ani, la */4 
după 11 460 ani ș.a.m.d. în 
tot acest timp C12 din ace
lași organism rămîne con
stant. Luîndu-se o anumi
tă cantitate de substanță 
organică (resturi cerealie
re, turbă, lemn, cărbune 
ș.a.) descoperită într-un 
complex arheologic și mă
suri ndu-se cu o aparatură 
specială emanațiile de 
raze beta produse de de
zintegrarea Cu conținut

„Mi-a tost 
partener.»"

unor ipoteze — este 
vorba despre formarea 
acidulai succinic în 
urma anumitor trans
formări metabolice — 
nu pregetă. Ține un a- 
numit regim dietetic 
și-și dovedește cu fer
mitate ipoteza.

în momentul cînd — 
în 1866 — își termină 
studiile universitare, 
știe că își va dedica 
viația științei. Medic 
de circumscripție la 
Wollstein, Koch își îm
parte aotivitatea între 
îndatoririle de medic 
practician și vocația de 
cercetător. După ce-și 
termină programul zil
nic de consultații, tra
ge draperia care des
parte în două cabinetul 
și pătrunde în micul 
său laborator. Aici, în
tre baloane, eprubete 
și retorte, alături de 
microscop, se află mi
cul dar infinitul său u- 
nivers. Lucrează cu 
mijloace rudimentare, 
însă pasiunea înflăcă
rată îngemănată cu cu
noașterea adîncă a tai
nelor vieții, ascuțitul 
său spirit de observa
ție biruie. Aduce — 
primul în lume — do
vada științifică a fap
tului că dalacul, este 
transmis direct de că
tre bacili. Și își dă 
seama că descoperirea 
sa este deschizătoare 
de noi drumuri în me
dicină.

Astfel își face intra
rea tînărul și necunos
cutul medic de țară în 
lumea științifică. Repu
tatul om de știință Iu- 
liu Cohnheim, directo
rul Institutului de pa
tologie, este pătruns

boală care măcm* să
nătatea ocmemkx și 
care se situa -* prin 
gravitatea și frecvența 
ei — în fruntea tutu
ror maladiilor infec- 
țioase din acea vre
me. Dovedește în mod 
categoric că tubercu
loza nu este o boală e- 
reditară — deci fatală
— așa cum se conside
ra în timpul său, că ea 
este provocată de bac
terii. Identifică bacilii 
care-i poartă numele și
— pe această incontes
tabilă bază experimen
tală — indica și accen- 
tuiază necesitatea luă
rii unei serii de măsuri 
cu caracter antiepide
mic împotriva acestei 
temute bob.

Meritele uriașe față 
de întreaga omenire 
ale lui Robert Koch nu 
se opresc însă aid. Nu
mele său este legat de 
evidențierea agentului 
patogen al holerei, ciu
mei și al altor boli 
care bîntuiau în țările 
tropicale secerînd vie
țile a milioane și mili
oane de oameni. în
treaga sa viață este o 
pildă nemuritoare de 
muncă plină de abne
gație pusă în slujba a- 
părării sănătății oame
nilor. Iar tinerețea sa 
luminoasă — un exem
plu de tenadtate, exi
gență împinsă la ex
trem, pasiune, inventi
vitate și dragoste față 
de semenii săi.

oameni.

AD. IONESCU

NICOLAE BRANCOMIR despre

RISTIDE DEMETRIADE
De Aristide Demetriade nu 

mă leagă numai unele aduceri 
aminte impresionante din 
timpul in care am avut ade
vărata fericire să joc alături 
de el, ne mărturisește Nicolae 
Brancomir.

L-am văzut pentru prima 
oară jucmd in anul 1917, tn- 
terpretind pe Zefir, din piesa 
lui Zaharia Birsan „Tranda
firii roșii" și maniera in care 
Demetriade a dat viață perso
najului a avut o inriurire atît 
de puternică in sufletul meu. 
incit m-a determinat, incă de 
pe atunci, cind eram elev în 
clasa I de liceu, să-mi de
dic viața teatrului. Aristide 
Demetriade a fost și profeso
rul meu la Conservator. Mai 
tîrziu, colaborarea directă pe 
scenă cu Demetriade a lărgit 
necontenit dragostea, respec
tul și admirația ce i le purtam.

— Vorbiți-ne despre specta-

care ați jucat im-cotele in
preună.

— Ele
dar două
neuitat. Mă refer la specta-

au fost numeroase, 
dintre ele rămin de

1

încă de substanța respec
tivă, se poate stabili canti
tatea totală a Cu încă, e- 
xistent. Plecând de la a- 
cest rezultat și c riparin- 
du-se raportul C11—Cu 
obținut în urma măsurării 
cu cel existent într-un or
ganism în viață — se pot 
stabili, prin calcul, anii 
care au trecut de la moar
tea organismului respectiv.

Rezultatele primelor da
tări au constituit obiectul 
unor vii dispute ; s-a tre
cut succesiv de la entu
ziasm la îndoială totală. 
Erori și imperfecțiuni ale 
metodei au trebuit să fie 
înlăturate. După primul 
congres consacrat datării 
cu radiocarbon, ținut la 
Copenhaga, metoda s-a 
extins însă în laboratoare 
din numeroase țări de pe 
glob. Procedeele tehnice 
și aparatura au suferit 
perfecționări remarcabile ;

precizia măsurătorilor a 
crescut sensibil. Treptat, 
noile date cronologice ob
ținute cu ajutorul meto
dei radiocarbonului au în
ceput să fie recunoscute și 
încadrate în circuitul ge
neral al cunoștințelor.

Universală, prin aplica
bilitatea ei la descoperiri
le pe orice coordonate ge
ografice, independentă de 
orice ipoteză arheologică 
sau geologică, metoda Ci 4 
permite nu numai datarea 
unor materiale dintr-o e- 
pocă istorică cuprinsă în
tre 70 000 și 4 000 ani de 
noi, ci poate furniza im
portante date asupra re
partizării geochimice din 
trecut a carbonului în na
tură, a schimbărilor de 
climă sau a problemelor 
legate de desfășurarea ul
timei glaciațiuni.

colele cu „Vlaicu Vodă", și 
„Hamlet" în care Aristide De- 
metriade definind rolurile ti
tulare, a înregistrat maximum 
de performanțe artistice,

Aristide Demetriade nu juca, 
ci își trăia pur și simplu ro
lul. Sau se poate afirma că 
avea un joc firesc, lipsit in- 
trutotul de artificii, un joc 
plin de omenesc. El se dăruia 
rolului, spectacolului, cu o pa
siune care întrecea orice în
chipuire.

Demetriade nu se baza pe 
însușirile remarcabile de ar
tist înzestrat cu daruri din bel
șug, unanim recunoscute și 
prețuite, ci depunea, de fiecare 
dată, o muncă titanică pentru 
desăvîrșirea rolului respectiv. 
Autorul piesei „Vlaicu Vodă", 
Alexandru Davilla, a mărturi
sit că „figura lui Vlaicu Vodă 
realizată de Aristide Demetri
ade a fost o adevărată capodo
peră a reprezentării teatrale ; 
creația sa fiind definitivă. în 
linii mari, ca și în amănuntei^ 
cele mai minuscule, totul fiind 
desăvîrșit".

Nicolae Brancomir ne rela
tează in continuare și cîteva 
impresii despre spectacolul cu 
„Hamlet" din stagiunea 192fi — 
1929.

Alături de Demetriade, în 
rolul titular, distribuția cu
prindea atunci pe R. Bulfin- 
schi, Constanța Demetriade, 
Maria Giurgea, lancu Petrescu. 
Eu jucam pe curteanul Cor
nelia. Ar. Demetriade era o 
întruchipare ideală a persona
jului shakespearian. Puterea 
lui de trăire, dăruirea lui to
tală te făceau să uiți că te 
găsești într-o sală de specta
col. Totul îți producea senza
ția că asiști chiar la desfășu
rarea reală a tragediei lui 
Hamlet. Aristide Demetriade 
se afla la apogeul carierii sale, 
carieră care din păcate s-a 
încheiat cu un an mai tirziu, 
la numai 59 ani de viață.

A

5. N.
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(Urmare din pag. I)

„Mesagerii unei culturi marisi bine păstrate*
ca» au saet

9 M poarele, «r» 
•e «ts Balor-a. la

»-» iBcheiat 
un important festival 
de folclor. Au parti
cipa» ansambluri ar
tistice din mai multe 
țări balcanice : Iugo
slavia, Bulgaria, din 
Italia și din Uniunea 
Sovietică. Țara noas
tră a fost reprezen
tată de grupul fol- 
clorio al ansamblului 
artistic al U.T.C. 
Sub conducerea diri
jorului Florian Eco- 
nomu și a maestrului 
de balet, Dumitru 
Theodor Vasilescu, 
artist emerit, cei 35 
componenți ai grupu
lui folcloric român 
au reușit să cuce
rească admirația fă
ră rezervă a miilor 
de spectatori bulgari 
și turiști străini ve- 
niji la Burgas. Des
fășurat pe parcursul 
unei întregi săptă- 
mîni, festivalul a 
rezervat cîte o zi u- 
ne? singure țări. 
„Prin conținutul bo
gat și variat, specta
colul național al 
grupului folcloric 
român a fost cel mai

ka ea<rx caeferăMes 
*e presă 4e U «fini
tul festivalului. A- 
preciata noasirâ so
listă, Tița Ștefan, 
atît de bine cunos
cută publicului spec
tator și telespec
tator, a interpretat 
cu o rară virtuo
zitate cîntecul do
brogean „Pandela- 
șul" și „La fintînița 
din poartă". Sîntem 
bucuroși să consem
năm aprecierile elo
gioase ale presei des
pre cîntărețul Petre 
Săbădeanu, rapsod 
al cîntecului ardele
nesc, care după in
terpretarea cîntece- 
lor de mare succes 
„Murăș, Murăș, apă 
rece" și „Ceteraș de 
pe Găina" a inter
pretat, alături de 
Mihai Oprea cintece 
din folclorul bulgă
resc. Un succes de 
prestigiu a repurtat 
și tînăra interpretă 
Elena Merișoreanu 
cu un repertoriu din 
jurul Sibiului. Spe
cificul costumației și 
strigăturilor din Bi
hor, eleganța și so-

da»ri d:n Orie aia 
și a călușarilor din 
Argeș, lirismul dan
sului de pe Someș- 
Năsăud, caracterizea
ză în orice parte, pe 
orice meleaguri un
de soliștii ansamblu
lui o duc, cultura 
noastră, bine păstra
tă și valorificată cu 
pasiune și căldură. 
Efortul și dragostea 
eu care toți compo- 
nenții ansamblului 
artistic al U.T.C.-u- 
lui au îmbrățișai ar
ta noastră populară 
au făcut ca specialiș
tii în folclor să-1 si- 
tuieze la nivelul ori
cărui alt ansamblu 
profesionist. Atră- 
gînd un foarte nu
meros public, cu a- 
ceeași căldură au 
fost întâmpinați solii 
artei noastre popu
lare și în alte locali
tăți din Bulgaria : 
Troianovo, Ruso Cas
tro, Diulevo, Doino 
Ezero, unde a între
prins un scurt tur
neu.

ARTHUR PALL

„Tara surisului” de Lehar pe scena Teatrului de operă din 
Timișoara.

Foto: AGERPRES

Prime audiții 
in programul Festivalului 

„George Enescu"
în asenda de concerte a celei 

de a IV-a ediții a Festivalului 
„George Enescu" au fost inse-

CU PRILLIUL
SĂRBĂTORIRII

BAZĂ SPORTIVĂ

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

La chemarea comitetului 
U.T.C. tinerii de pe Șantierul Uzi
nă-Ciungei al hidrocentralei de pe 
(Lotru, au amenajat și dat în fo
losință o frumoasă bază sportivă 
cu teren de fotbal, teren de vo

lei, popicărie etc. încă de la 
inaugurare, baza spotrivă și-a 
dovedit utilitatea. Duminicile au 
loc aici disputate întreceri între 
echipele sportive alcătuite din 
fiecare organizație U.T.C. Este o 
inițiativă bine venită pentru care 
tinerii muncitori merită laude.

rate și cîteva piese românești 
în primă audiție.

® La loc de frunte în această 
suită de prime audiții se află 
alături de remarcabila lucrare 
a lui Paul Constanținescu „O- 
ratoriul bizantin" cîteva lu
crări de cameră : Cvartetul al 
îl-lea pentru coarde de Mihail 
Jora, Cvartetul nr. 7 de Wil
helm Berger, „Scene nocturne" 
de Anatol Vieru și o piesă e- 
nesciană recent găsită la Iași, 
Trioul în la minor.

INMOHJH

R. 0. VIETNAM

CĂMINUL STUDENȚESC
(Urmare ’din pag. I)

un număr mare de lucrători. Este 
necesar însă ca direcția de spe
cialitate din Ministerul lnvăță- 
mîntului să facă toate demersu
rile necesare în acest sens.

Nu mai este mult pînă la so
sirea studenților. La conducerea 
Institutului politehnic aflăm că 
cei mai mulți vor locui în ace
leași cămine în care au locuit și 
în anul universitar trecut. Cei 
mai mulți, nu însă toți... In ulti
ma vreme se formulează tot mai 
des o întrebare : Este posibil ca 

|un student să locuiască timp de 
»'.nci ani în același cămin, în 
aceeași cameră și împreună cu 
aceiași colegi ? Răspunsul este 
unanim: Da! Sînt însă cadre di
dactice, activiști ai asociației și 
Studenți care susțin că o aseme
nea măsură nu ar fi utilă. Au 
oare dreptate ?

Am pledat mai sus pentru o 
planificare eficientă a lucrărilor 
de reparații în căminele studen
țești, pentru executarea la timp 
a acestor lucrări, considerînd că

este firesc ca orice stricăciune să 
fie îndreptată imediat ce este 
posibil. Dar este tot atît de firesc 
ca în fiecare vară să se chel
tuiască zeci de mii de lei cu în
locuirea instalațiilor sanitare, re
pararea ușilor, ferestrelor ? Sînt 
cunoscute situații — din păcate, 
destul de multe — în care studen
ții manifestă prea puțină grijă 
pentru întreținerea în cele mai 
bune condiții a camerei și cămi
nului în care locuiesc, știind că 
peste un an vor locui într-un alt 
cămin. Noi credem că repartiza
rea unei camere în care să lo
cuiască în toți cei cinci ani de 
studenție le-ar stimula mai mult 
spiritul gospodăresc. Și altceva. 
Institutul politehnic din Iași, de 
pildă, dispune — pentru 6 000 
de studenți — de numai 320 de 
locuri în sălile de lectură ale bi
bliotecilor. Foarte puține. In spri
jinul pregătirii studenților tin 
însă bibliotecile de cămin. In 
anul universitar care urmează să 
se deschidă la 1 octombrie con
ducerea Institutului politehnic 
intenționează să aprovizioneze a-

INFORMAȚII

ceste biblioteci cu întreg mate
rialul bibliografic necesar studen
ților. întrebăm: ar fi posibilă o 
specializare a acestor biblioteci 
dacă în căminul respectiv locu
iesc într-un an studenți de la Fa
cultatea de electrotehnică și în 
alt an studenți de la Facultatea 
de industrie ușoară ? Evident — 
nu. La Universitate, șeful servi
ciului social, tovarășul Petre Mi- 
hăilescu, relata că în fiecare 
toamnă există discuții între con
ducerile facultăților tn privința 
repartizării căminelor. Sînt înte
meiate aceste discuții ? Univer
sitatea are opt cămine : patru 
sînt grupate într-un complex a- 
flat la cinci minute distanță de 
sălile de cursuri; alte patru sînt 
grupate într-un alt complex, aflat 
ceva mai departe, la cincispreze
ce minute distanță de sălile de 
cursuri. Oare studenții care timp 
de cinci ani ar avea de parcurs 
pînă la Universitate zece minute 
în plus, se pot considera — așa 
cum se susține — nedreptățiți ? 
Părerea noastră este că în Cen
trul Universitar Iași stabilizarea 
studenților pentru cinci ani în a- 
ceeași cameră, deci în același că
min își dovedește utilitatea — 
fără a defavoriza vreo categorie 
de studenți.

Sub auspiciile Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, miercuri s-a des
chis la Palatul Culturii din Plo
iești o expoziție de fotografii in
titulată „In luptă împotriva im
perialismului american agresor, 
poporul vietnamez devine mai 
puternic, repurtând victorii și 
mai mari", organizată cu prile
jul sărbătoririi celei de-a 22-a a- 
niversări a proclamării indepen
denței R. D. Vietnam.

Au participat funcționari su
periori din M.A.E., C.S.C.A., re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de artă 
și cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au luat cuvîntul Alecu Costi- 
că, vicepreședinte ale I.R.R.C.S., 
și Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

(Agerpres)

La invitația ministrului afaceri
lor externe, Comeliu Mânescu, 
miercuri a sosit în Capitală N. V. 
Narasimhan, secretar general ad
junct al Organizației Națiunilor 
Unite.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâmpinat 
de Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și

de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

★
Miercuri seara au plecat spre 

Varșovia, pentru a lua parte la 
o întâlnire organizată de ziarul 
„Sztandar Mlodych", tovarășii 
Nicolae Dragoș, redactorul șef 
al ziarului „Scînteia tineretului" 
și Eugeniu Obrea, șeful secției 
externe a ziarului.

O FAPTĂ ÎNDRĂZNEAȚĂ
DEVA (de la corespondentul 

nostru) :
Pe vîrful Peleaga din munții 

Retezat, la o înălțime de 2 511 
metri, a fost montată recent o 
piatră comemorativă care redă 
două imagini ale Lupeniului: 
cea de ieri, întunecată, în care 
oamenii lucrau în condiții cu 
totul neomenești, și cea de azi, 
luminoasă și înfloritoare. Pe

NOUA LINIE DE

placă sînt încrustați și anii 
1929—1967, mărturie a eroice
lor lupte duse de minerii din 
Lupeni cu 38 de ani în urmă. 
Placa a fost lucrată și ridicată de 
către 6 tineri alpiniști din echi
pa „Minerul Lupeni". Iată și 
numele celor 6 curajoși : Gaspar 
Iosif, Bartha Ludovic, Botar 
Ioan, Borbei Mihai, Silvester 
Gheorghe și Doboși Oskar.

ÎNALTĂ TENSIUNE
ORADEA (de la coresponden

tul nostru) :
Dezvoltarea bazinului minier 

Sărmășag-Sălaju impune îmbu
nătățirea continuă a surselor 
de curent electric. In acest scop, 
recent, a început construcția li
niei de înaltă tensiune de 110 
kilovolți, Sărmășag-Satu Mare.

In același timp, la Sănnășag ae 
construiește o stație de transfor
mare tot de 110 kilovolți. Noua 
linie, lungă de 80 kilometri, va 
dubla posibilitatea de aprovizio
nare cu curent electric a exploa
tării. Valoarea totală a lucrării 
este de 26 milioane lei și va 
intra în exploatare în trimestrul 
III 1968.

BRICUL ..MIRCEA S-A ÎNAPOIAT LA CONSTANȚA
Miercuri la pfînz s-a înapoiat 

în portul Constanța după o călă
torie de o lună și jumătate în 
apele Mării Mediterane și Atlan
ticului bricul „Mircea", nava 
Școlii Superioare de marină a 
Republicii Socialiste România. 
Cu prilejul escalelor făcute în

portul francez Toulon și în por
tul englez Portsmouth, nava școa
lă „Mircea* a răspuns vizitelor 
protocolare făcute anul trecut în 
portul Constanța de nava milita
ră franceză „Le Bearnais" și de 
fregata engleză „Hms Lowes
toft". (Agerpres)

în scopul orientării pro
ducției și al asigurării a- 
provizionării tehnico-ma- 
teriale in timp util, Mi
nisterul Comerțului Inte
rior a transmis încă din 
luna martie ministerelor 
producătoare necesarul in
formativ de mărfuri, pro
punerile pentru îmbunătă
țirea calității și lărgirea 
sortimentelor. Din aceeași 
lună, organele locale ale 
comerțului și ale întreprin
derilor comerțului cu ridi
cata metalo-chimice și-au 
început activitatea tehnică 
de specialitate in 'ederea 
caB^ic'inlcr.

CAZANE EMAILATE 
DE BAIE): Am venit de 
la 200 km să vă spun ca 
nu vom produce — deci 
nu contractăm nimic.

— Dar cine le va face ?
— Nu știu, nu-i de 

competența mea.
Șeful serviciului desfa

cere de la Uzina „Vlâhi- 
ța“ (SINGURUL FURNI
ZOR DE BRĂZDARE DE 
PLUG) î — Nu putem 
contracta nimic pentru 
1968. E un produs neren
tabil pentru întreprinde
re... (urmează o lungă ex
plicație, cu amănunte teh
nice etc).

— Găsiți-ne un alt fur
nizor.

— ... (citiți : nu poate 
da răspuns, deși e înar
mat cu o adresă din par
tea Ministerului Industriei 
Metalurgice — în care se 
specifica : „Dispuneți tri
miterea unui delegat com
petent în această problemă 
pentru încheierea și per
fectarea contractelor între 
comerț—industrie").

Exemplele sînt multiple. 
Să înlocuim cu cifre. Mi
nisterul Industriei Ușoare 
livrează comerțului cu 1,5 
milioane mai puțin vase 
emailate, decît în 1967. 
Unul din „motive" : lu
crările de modernizare ale 
întreprinderii „Emailul

roșu" (și totuși în 1968 — 
se vor întemeia zeci și zeci 
de tinere familii; și un 
set incomplet ar fi bun, la 
nevoie. Va fi ? nu fa vi? 
„Acum nu, poate după în
cheierea „minutelor" ! — 
ar spune .un mucalit). La 
minus — trece și jumă
tate din cantitatea de du
zini de tacîmuri cositorite 
necesare pieții ; (cu peste 
600 000 duzini mai puțin, 
cu 12 000 duzini tacîmuri 
cromate). Industria locală 
lasă și ea „descoperit" co
merțul cu zeci de mii de 
bucăți de articole mărun
te (belciuge, balamale, 
deschizătoare conserve.

etC-1 de gfr u-t ji 
necesitate- $i aici evo-

îndestulătoare pentru re
giunile respective. Minis
terul Comerțului Inte
rior a acordat depline, pu
teri comitetelor executive 
ale sfaturilor populare re
gionale în privința omolo
gării și stabilirii operative 
a prețurilor pe plan local 
pentru articolele mărunte 
cu valoare pînă la 50 lei. 
Spre surprinderea noastră, 
în multe regiuni produce
rea unor asemenea sorti
mente absolut necesare în 
gospodărie (sită pentru 
mălai, ciocanul de bătut 
came, strecurători de lap
te și chiar „exoticele" arti
cole din răchită, nuiele fi 
papuri etck nu s-au putut 
contracta : au fost secase 
tfe» fabricație, sau se ter-

mai 69 000 — lucru de 
neexplicat : cu 4 000 mai 
puțin ca-n 1967, cînd și 
așa acest sortiment este 
deficitar I Sub cerințe se 
află și băițele din mate
rial plastic, tetinele, jucă
riile mecanizate.

Nici la articole de folo
sință îndelungată (televi
zoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe) nu s-a depă
șit granița acelorași și ace
lorași invocări de motive, 
explicații. în pavilionul 
destinat acestor produse 
n-am putut vedea decît un 
singur model de televizor, 
nici un model nou la ma
șina de spălat, același 
,.Fram“.

Am fi fo<t bucuroși m 
vedem reprezentanții co-

de mii de lei, nu atestă 
altceva decît anomaliile, 
paradoxurile, defecțiunile 
prezente la contractări. Că 
situația nu poate rămîne 
așa — ar trebui să fie 
clar pentru toată lumea. 
Cumpărătorii au nevoie de 
bunurile acestea de larg 
consum și ele nu trebuie 
ocolite de industrie sub un 
pretext sau altul. Dacă in
dustria a cerut un termen 
mai devreme pentru con
tractări, de ce n-a făcut 
toate demersurile ca să se 
afle în posesia certă a fon
dului de materie prima 
pentru a stabili pe baza 
realităților contracte ferme 
cu comerțul pentru produ
sele ce k \or fabrica in 
196S ? Da ea. după ce »-a 
elaborat d» vreme o me- 
taMațfe de reatractai»

Contractări, minute

și promisiuni
doială, real deocamdată): 
nu au fost acoperite prin 
repartiție nevoile de ma
terii prime, fapt care a 
determinat (la data cînd 
am asistat) unitățile in
dustriei să nu încheie în 
perioada contractărilor — 
contracte ferme.

în domeniul articolelor 
de uz casnic, al celor care 
mai ales sînt cerute sa a- 
jute munca gospodinelor 
— prea multe noutăți 
n-am întâlnit în standurile 
pavilioanelor. Roboții cas
nici, dispozitivele de tăiat- 
curățat zarzavat etc. au 
rămas tot la stadiul de 
„studiu". Industria locală 
a preluat producerea unor 
articole mai puțin preten
țioase ca fabricație de la 
industria republicană. 
Ne-am fi așteptat să găsim 
sortimente variate, cu spe
cific regional, în cantități

giversează la infinit intra
rea lor în producție pe 
motiv că „nu sînt rentabi
le pentru întreprindere" — 
motiv care poate fi invo
cat atîta timp cît nu co
merțul este cel mai în mă
sură să-i ateste justețea, să 
vină cu soluții de rezol
vare. Lipsesc (deocamdată) 
furnizorii tăietorului pen
tru ceapă, ai metrului de 
lemn, ai mănușilor pentru 
menaj pe suport textil, ai 
mașinii de înghețată, ai 
oalelor cu pereți dubli 
pentru fiert lapte ș.a.

E drept că față de acest 
an la articolele pentru co
pii s-a observat în timpul 
contractărilor o tendință 
de îmbunătățire. Dar can
titățile sînt încă sub nive
lul crescut al cerințelor. 
De pildă : comerțul cere 
un minim de 100 000 că
rucioare. Industria dă nu-

merțului respingînd un tip 
sau altul de articole — 
într-o laborioasa și exigen
tă motivare de pe pozițiile 
cumpărătorului. Dar lucrul 
acesta nu s-a întîmplat. 
Ba, mai mult, prea ades 
s-a făcut simțită resem
nai ea : primesc ce-mi dai, 
d 1 dă-mi! Am fi fost 
bucuroși să consemnăm la 
contractări că reprezentan
ții industriei (indiferent de 
categorie) se „bat" cu co
merțul pentru a-i impune 
noutățile, sortimente varia
te în cantități mai mari, 
de o calitate superioară. 
Dar lucrul acesta nu s-a 
întîmplat. Ba, mai mult, 
nu rareori au fost cazurile 
cînd reprezentanții unei 
întreprinderi sau a alteia 
au spus „nu" comerțului.

Sinopticul tabel al ne- 
realizărilor, tradus în mii 
de obiecte, în mii și sute

Ne vedem mîine dimineață, 
la Snatfov !...INTERVIUL 

NOSTRU

Un public numeros a ținut să 
fie prezent si să salute cu căl
dură întoarcerea canotorilor ro
mâni care au participat la cam
pionatele europene de la Duis
burg.

L-am întîlnit acolo, încă cu 
mult timp înainte de aterizarea 
păsării de oțel, printre colegi de 
club, prieteni, rude, iubitori ai 
sportului, pe multiplul campion 
mondial și olimpic, canoistul 
Simion Ismailciuc. Am discu
tat, firește, despre sărbătoriți...

„Trăiesc acum emoția pe care 
o încearcă, «înt sigur, băieții

Canotorii noștri rHntor» vie torioșl.

noștri. Numai cine s-a întors 
victorios în patrie știe cît de 
greu trec clipele acelea, cîteva, 
pînă ce ajungi în mijlocul ce
lor dragi care te așteaptă. Și cît 
poți fi de mindru... Momentele 
acestea, pe care le-am trăit de 
atâtea ori, îți rămîn adine înti
părite în suflet, iar băieții noș
tri care se întorc acum, le me
rită cu prisosință. Am crezut în 
această întoarcere victorioasă. 
Știam posibilitățile fiecăruia cu 
exactitate, știam munca aceea 
a lor, migăloasă și grea, din iar
nă...

O urmă de mîhnire încerc to
tuși : în proba mea favorită, ca
noe 1 000 m, rezultatele Iul Io- 

nescu și Macaren- 
co puteau fi cu 
mult mai bune. 
Dacă ar fi să fae 
o apreciere genera
lă pot spune că la 
caiae s-a marcat 
un substanțial pro
gres. iar la canoe 
era loe încă de mai 
bine...

Antrenez în pre
zent canoiștii juni
ori de la Dinamo. 
Pronosticuri nu 
fac. dar poate vom 
mai discuta, tot 
aici, pe aeroport, 
așteptînd pe unii 
din elevii mei să 
se întoarcă...".

Primul eu care 
am ținut să schim
băm cîteva cuvinte 

a fost, desigur, tri
plul campion euro

pean, maestrul emerit al spor
tului Aurel Vernescu.

„...Cum a fost lupta ? Grea ! 
Și fără să strîngi din dinți, ni
mic nu se poate face. Am plecat 
deciși să ne apărăm prestigiul 
cîștigat la precedentele ediții. 
De data asta, ne-am învins ad
versarii nu numai sub aspect 
tehnio și al pregătirii fizice,, ci 
și tactic și psihologic. Am sim
țit alături, tot timpul, îndemnul 
și căldura celor rămași acasă. 
La urma urmei, nimic nu ni 
se pare extraordinar : ne-am 
pregătit, am concurat și... am 
făcut ce am făcut !...".

Am întîlnit, deci, aceeași mo
destie cu care ne-au obișnuit 
canotorii noștri. Și cum ar pu
tea sta mai bine, decît așa u- 
nor mari performeri ?

Antrenorul emerit Radu Hu- 
țan, coautorul victoriilor de la 
Duisburg, se gîndea înpă din 
avion la viitoarele obiective.

„Da, sîntem deciși să mun
cim la fel și pe mai departe. Ne 
mai așteaptă încă destule mari 
confruntări, între care Mexicul 
nu este prea departe. Succesul 
de astăzi, cele 12 medalii, cre
ează, înzecit, obligații ca mîine 
să fim mai buni...".

încărcați de bagaje, flori și 
padele în huse, canotorii se în
dreptau spre mașinile ce aștep
tau afară.

Larma s-a întrerupt o clipă :
— Băieți, ne vedem mîine di

mineață la Snagov !...
— Da, da. Pe mîine !

Interviu consemnat de C 
VIOREL BABA ț

nu m-au trimis rua un re
prezentant la contractări 
— de pildă, Ministerul 
Industriei Alimentare, care 
în sectorul cosmetic avea 
de încheiat contractări de 
o valoare de loc neglija
bilă : circa jumătate de 
miliard).

Pentru o intervenție o- 
perativă în rezolvarea u- 
nor probleme deocamdată 
litigioase socotim că ar fi 
fost necesar să participe la 
contractări și reprezentanți 
ai unor instituții centrale 
ca Ministerul de finanțe, 
Comitetul pentru prețuri, 
Comitetul de stat al pla
nificării.

Sîntem convinși că „mi
nutele’ încheiate își vor 
găsi rezolvarea. Dar ele 
presupun o nouă muncă, 
și nu ușoară, un alt volum 
de timp — și nu mic, alți 
bani — și de ce să n-o 
spunem, poate nu tot atît 
cîți au fost cheltuiți pen
tru actuala sesiune de 
contractări — dar, iarăși, 
nu putini. Eficienta con
tractărilor n-o dă decît 
contractul ferm încheiat. 
Și aceasta ni se pare sin
gura metodă științifică a 
unei activități economice 
cu importante consecințe 
pentru consumatori.

SPORT
FINAL ÎN C. M. DE CICLISM

• Marți seară, pe velodro
mul olimpic din Amsterdam, 
in prezența a 25 000 de specta
tori, au luat sfârșit campiona
tele mondiale de ciclism pe 
pistă. Ultima zi a programat 
trei probe, dintre care una sin
gură pentru cicliștii amatori. 
Este vorba de proba de urmă
rire pe echipe, în care forma
ția U.R.S.S. (Moskvin, Lațis, 
Bîkov, Kolușov) a obținut o 
aplaudată victorie in finală, în 
fața selecționatei Italiei (Pan- 
cimo, Castello, Chemello, Ron- 
coglia).

• La Bratislava au început 
întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis ale Ceho
slovaciei la care, alături de o 
serie de jucători din Australia 
și Europa, participă și sportivii 
români Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase. Ion Țiriac l-a întîlnit pe 
sportivul cehoslovac Peter Hu- 
tjka pe care l-a învins în două 
seturi: 7-5, 6-4. Ilie Năstase a 
pierdut cu 3-10, 6-8 la Iaros- 
lav Vrba (Cehoslovacia).

• tn cadrul competiției in
ternaționale de fotbal „Cupa 
speranțelor olimpice", care se 
desfășoară în prezent în mai 
multe orașe din Bulgaria, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Bulgaria, „A" — Ungaria 
4-2 (3-0); Iugoslavia — Polo
nia 3—0 (2—0): R.D. Germană 
— Cehoslovacia 1—0 (1—0; 
U.R.S.S. — Bulgaria „B" 2—0 
(2—0).

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : rulea
ză la Patria (orele 15; 18; 21)-

CUM SA FURI UN MILION 
— cinemascop — rulează la : 
Republica (orele 8; 10JO; 1X15; 
18; 18.45; 21.30). Circul de Stat 
(orele 18J8; 1530; 18.15; 21).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la: Luceafărul (orele 
830; 1130; 1430; 1730; 2030),
Festival (orele 0; 11.15; 1330;
16; 1830; 21).

UNDE ESTE AL HI-LEA RE
GE rulează la : Victoria (orele 
f; 1MI; IX»; 16; 18,»: 20,45).

8A-MI FACEȚI UNA CA AS
TA ! rulează la : Capitol (ore
le 0,»; 12; 15; 18; 20,30). Fero
viar (orele 8.30; 11; 13.30; 16 ;
18.30; 21), Excelsior (orele 9.45; 
1X30: 15; 17,30; 30). Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

SPARTACUS — ambele serii, 
cinemascop, rulează la : Bucu
rești (orele 9: 1X45; 1X30; 20,15).

COMISARUL X — cinema
scop, rulează la : Lumina (orele 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,30; 20,45), 
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRAGOSTEA MEA rulează 
la: Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Buzești (orele 15.30; 18).

CANALIILE rulează la : Doi
na (orele 11.30; 13,45; 16; 18,30 ;

20.45). Program pentru copil o- 
rele 9—10; Tomis (orele 9; 11.30; 
14; 16,30; 19), Miorița (orele
15.15: 18; 20,45).

ESCAPADA; FUGA DUSKAl; 
GIRAFA ; DE ANI DE LA 
T1RNOS1REA MlNASTIRH 
CURTEA DE ARGEȘ rulează 
la : Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop, rulează 
la : Viitorul (orele 15.30; 18; 
2030).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ < JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop, ru
lează la : Dacia (orele 7,45—19, 
In coatinuare).

CHEMATI-L PE MARTIN 
rulează la : Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,30).

UN HECTAR DE CER rulea
ză la : Grivița (orele 9,30; 1X15; 
15.15; 18: 20,45), Modem (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21).

PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop, rulează la ; Bucegi (o- 
rele 16: 18,15; 20,30). Popular (o- 
rele 20,30).

CĂLĂTORIA FANTASTICA 
— cinemascop, rulează la : Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). Rahova (orele 15,30; 
18).

HAMLET rulează la : Cen
tral (orele 9,30; 13; 16.30; 20).

LUPOAICA — cinemascop, 
rulează la : Unirea (orele 16 ; 
18,15).

IERBURI AMARE rulează la: 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

STRĂINA rulează la : Vitan 
(orele 15,30; 18).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop, ru
lează la : Aurora (orele 8,30 ; 
10,45; 13; 15.30; 18; 20,30), Dru
mul Sării (orele 17,30; 20), Popu
lar (orele 10; 15; 17,30), Flamura 
(orele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30), 
Lira (orele 15; M; 21).

CIOCIRLIA rulează la : Mun
ca (orele 15,30) și FANFAN LA 
TULIPE (orele 17.45; 20).

OMUL PE 'CARE-L IUBESC 
— cinemascop, rulează la: Mo
șilor (orele 15,30; 18).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
— cinemascop, rulează la : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop, rulează la : Colentina 
(orele 15.30; 18).

PESCARUL DIN LOUISIA
NA rulează la : Volga (orele 
9,30; 12: 15,30; 18; 20,30).

ȘAPTE BAIEJI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop, rulează 
la : Progresul (orele 14,30: 17.30;
20.30) , Ferentari (orele 15,30; /8;
20.30) pînă la 30 august

GRĂDINI

VULCANUL INTERZIS ru
lează la : Crîngași (orele 15,30; 
18; 20.30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop, ru
lează la : Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

ORAȘUL MEȘTERILOR ru
lează la : Cotroceni (orele 15.30; 
18; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN —- cinemascop, 
rulează la : Drumul Sării (ore
le 15).

MARELE RESTAURANT ru
lează la: Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,50; 16; 18,30; 20,45).

nești ; 16,20 Săptămîna muzicii 
vietnameze ; 17,10 Germaine
Feraldy și Joseph Rogatcewșki 
în opera „Manon" de Massnet ;
19.45 In jurul globului ; 20,00
Concert simfonic al Orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii ; 
Dirijor Constantin Bobescu ;
20.45 Amintirile caselor : Sado- 
veanu în preajma Ceahlăului; 
22,00 Cîntece de dragoste.

VULCANUL INTERZIS rulează la : Unirea (orele 20,30), Lira 
orele 19,45).

CANALIILE rulează la : Tomis (orele 20).
UN SUKIS ÎN PLINĂ VARĂ rulează la : Vitan (orele 20).
DRAGOSTEA MEA rulează la : Buzești (orele 20.30).
COMISARUL X — cinemascop, rulează la : Arta (orele 20). 
TITANIC VALS rulează la : Colentina (orele 20,30).
OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop, rulează la : Mo

șilor (orele 20).
AM FOST CÎNDVA HOT — cinemascop, rulează la : Progre

sul parc (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop, ru

lează la : Aurora (orele 20).
ZORBA GRECUL rulează la : Parcul Herăstrău, (orele 20).
CUM SA FURI UN MILION — cinemascop, rulează la : Sta

dionul Dinamo (orele 19,45).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop, rulează la : Doina 

(orele 20), Rahova (orele 20).
SPARTACUS — ambele serii, cinemascop, rulează la : Festi

val (orele 20,45) pasajul Eforie, Arenele Libertății (orele 19,15).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA! rulează la: Capitol (ore

le 19,30).
PANTERA NEAGRA — cinemascop, rulează la : Bucegi (ore

le 20).

JOI, 31 august

JOI, 31 august

PROGRAMUL I
11,03 Cronica economică ; 13,30 

întîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 15,05 Mu
zee și expoziții ; 16,30 Marea
cîntă... muzică ușoară ; 18,15 
Radiosimpozion — Stimulente 
economice și rentabilitatea ; 
19,40 Varietăți muzicale ; 21,05
Antena tineretului ; 21,15 întâl
nire cu jazz-ul : virtuozi ai vi- 
brafonului ; 22,45 Moment po
etic : „Inscripție pe un inel".

PROGRAMUL II

13,00 Circuit muzical folcloric; 
15,00 Pagini din operete româ

18,00 La ordinei zilei. Organi
zarea științifică a producției și 
a muncii; 18,20 „Mult e du^ce 
și frumoasă...". Emisiune de lim
bă română ; 18,50 Pentru tinere
tul școlar. Studioul pionierilor : 
Cu vaporașul „Vacanța" ; 19,30 
Telejurnalul de seară; 20,00 
Film serial: .,Ivanhoe" cu Ro
ger Moore; 20,30 Filme de ani
mație ; 20,45 Studioul mic : „în 
zonă" de Eugen O’Neill. Inter
pretează colectivul Teatrului 
„Mihail Eminescu" din Boto
șani ; 21,15 Teleglob — Emisiu
ne de călătorii geoegrafice : Ar
gentina ; 21,45 De la Giotto la 
Brâncuși; 22,05 Moda ’68. Re
portaj de la Expoziția interna
țională de modă de la Moscova; 
22.30 Mi-ești dragă. Program de 
romanțe ; 22,50 Telejurnalul de 
noapte.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Conferința 
de la Khartum

După ședința inaugura
li de marți seara, partici
pant» la conferința arabă 
de la Khartum s-au întil- 
nit în cadrul unei ședințe 
cu ușile închise, pentru a 
definitiva ordinea de zi a 
dezbaterilor.

Uruguay: Greva generală 

a cadrelor didactice
Demonstrație a studenților la Montevideo

RECOLTĂ Scrisoare din Hanoi
Observîndu-mi surpriza 

Nguyen Qnyen, președin
tele Comitetului adminis
trativ al comunei, profită 
de acest prilej pentru a 
face o glumă, un joc de 
cuvinte intraductibil: V-a 
rămas gîndul la fantasme

rale, dar și cu cele provo
cate de piloții americani. 
Nu ne-au dat pace nici pe 
cîmp — subliniază el. Iar 
atunci cînd a ieșit tot sa
tul să pună stavilă apelor 
dezlănțuite în urma dis
trugerii digului de către 
un bombardament. avia-

Ssw «mm

ÎN Uruguay a început marți 
greva generală de 48 de ore a 
cadrelor didactice din învățâ- 
mîntul de toate gradele argxm- 
sată îs de pecaese

are * de primit 330 milioane pe
sos. Potrivit ziarului, noul bu
get. examinat zilele acestea de 
guvern, prevede c nerjâ reeure- 
rw cu M 1* a ajoeaCfar

Inleniul lui Giscard d Estaing 
acordat revistei „Paris Match"

îi—ile f irate de rwvera fi 
care vizează in principiu li
chidarea Feratelor de pe te
ritoriul Ugandei fi institui
rea unui regim unitar pen
tru întreaga țara.

tat * «bb T—* Btsr te zzsa 
aâ;.: «=te*nu. utter: «nrci te sat te pe 
——TT te m * gr nntetet te

se» de ctec ~-m: ~r-are cum e denumită Pe 
canaMe satului al-înecau nenumărate bărci 
încărcate vîrf, incit păreau căpițe plutitoare. 
Căldura toridă îmi readucea în fața ochilor 
mirajul acestei priveliști chiar și atunci cînd 
mă aflam în altă parte a satului, departe de 
cea străbătută de rețeaua apelor.

iu tentei ^irtMaaaâ ■»-

■avfo! Npnea. te fața ca
sei căruia ne oprisem di<- 
cutind. Așa numim noi 
avioanele care toată ziua 
zbîrnîie pe cer și sint a- 
trase ca și țînțarii de căl
dura sîngelui omenesc.

Aflu astfel de la bătrî- 
nul țăran că oamenii au 
trebuit să se lupte nu nu
mai cu calamitățile natu

b h ■ momen! dat de 
apariția avioanelor agre
soare. Mulți dintre țărani, 
aflați departe în cimp. nu 
au mai avut insă timp să 
se adăpostească. Și asu
pra lor, cei mai mulți bă- 
trîni și copii, au fost lan
sate bombe cu bile. Bine 
spunea bătrînul. „Ca și 
țînțarii, îi atrage căldura

sîngelui omenesc’*. Iar a- 
tunci cînd i-am povestit 
drama la care am fost de 
față, a adăugat cu amă
răciune : „Orezul nostru e 
stropit cu sînge. Și cine îl 
mănîncă nu uită asta. Nu-1 
uită nici muncitorii, nu-1 
uită nici ostașii cărora le 
dăm ea drag tot ce ne

cw care 
stâteaaa de twite te to
cai aaor laptari prmoca-

Naw Ha. nade ewtesta 
■rai»îj de » 
acGri. de-a lungul 
se face circulația

î-3 tre locali Lăți, e reflecta
tă piartic m zicala „Tre
bate să ai brațe vin joase 
pnrtni a merge de la un 
sat te allul“. imi spuneau 
pe bună dreptate că ceea 
cc fac agresorii prin bom
bardarea sistemelor de iri
gații este o crimă.

Pentru a înțelege 
toată amploarea lor 
crurile 
vedere 
crările 
noscut 
precedent în R. D. Viet

ian fi

în 
lu- 

trebuie să avem în 
că după 1954 
hidraulice au 
o dezvoltare

lu-
cu- 

fără

nam. Aproximativ 1200 
de milioane de metri cubi 
de terasamente în zece 
ani — e o cifră ce da o 
idee asupra amploarei lu
crărilor executate în a- 
ceastă perioadă. în acest 
fel s-a reușit să se irige 
SO te sută din terenurile 
cultivate, din 1955 nici o 
regiune nemaifiind ame
nințată de revărsarea ape
lor

„Primejdia inundațiilor 
poate fi considerată de 
domeniul trecutului — 
sublinia în fața corespon
denților presei străine Pha 
My. viceministru al hidro
logiei agricole. în schimb 
planează acum amenința
rea permanentă pe care o 
creează atacurile aviației 
americane. Neputînd să 
învingă poporul vietna
mez pe cîmpul de bătăii?. 
agresorii folosesc cele mai 
perfide și mai crude r/’j- 
loace. Dar nimeni și ni
mic nu poate fringe ho- 
tărîrea poporului vietna
mez de a cuceri victoria 
în lupta sa dreaptă ’.

ADRIAN 1ONESCV

Liderul republicanilor inde
pendenți din Franța, fostul mi
nistru Valery Giscard d’Estaing, 
a acordat un interviu revistei 
„Paris Match” în care s-a referit 
la disputa care opune în ultima 
vreme gruparea sa restului ma
jorității guvernamentale. „Nu 
vrem să participăm la o agitație 
politică, ci doar să ridicăm o 
problemă pe care o considerăm 
fundamentală pentru viitorul po
litic al Franței”. Se știe că dis
puta a izbucnit după anumite 
declarații ale lui Giscard d’Es
taing, care evidențiau rezerve fa
ță de modul în care exercită pu
terea guvernul și președintele re
publicii. „Nu voi intra în nici o 
polemică", a continuat liderul 
republicanilor independenți, care 
a adus unele elogii șefului sta
tului.

Noile declarații ale lui Giscard 
d’Estaing sint interpretate de 
observatori ca fiind expresia do-

îngrijorare

la reuniunea

A» L» A» L» C.
Miniștrii afacerilor ex

terne ai țărilor membre a 
Asociației latino-americane 
a liberului schimb 
(ALALC) reuniți în prezent 
in capitala Paraguayului. 
Asuncion, au aprobat crea
rea unei Piețe comune re
gionale cu participarea a 
șase din cele 11 țări mem
bre ale ALALC.

rinței de a nu accentua diver
gențele. Pentru unii ele sînt chiar 
o „retragere”, deși fostul minis
tru nu revine asupra afirmațiilor 
sale anterioare, care au făcut 
vîlvă.

Declarațiile unora din colabo
ratorii lui Giscard d’Estaing nu 
lasă totuși nici o îndoială asupra 
faptului că republicanii indepen
denți doresc să-și păstreze po
ziția specifică în cadrul majori
tății. Michel Poniatowski a pre
cizat că gruparea republicanilor 
independenți intenționează să 
activeze în cadrul majorității, 
păstrîndu-și totodată „libertatea 
de apreciere, de judecata și de 
decizie". Un alt membru mar
cant al acestei grupări, .Alain 
Griotteray, a propus reunirea u- 
nei „convenții a majorității lăr
gite “ menită să definească ele
mentele de unire a formațiunilor 
ce sprijină guvernul într-un dia
log „care preocupă pe toată lu
mea. dar pe care nimeni nu-1 
organizează”.

Se pune acum întrebarea dică 
primul ministru Pompidou, în 
calitatea sa de lider al majorită
ții guvernamentale» va răspun
de remarcilor și propunerJor re
publicanilor indeprâdenți. Unii 
observatori răspund ahnnatn. 
Nu se poate insă trece cn șede
rea faptul că Giscard 
a redus dinainte î=s< 
unui asesnenea răspem 
declarat că j 
de G» 
pundi”

la Conferința
Prezențe

lor

coo

compozitorului Thcodorakis
LA Addis Abeba s-a anun

țat oficial că împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, va participa la 
conferința la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane 
(O.U.A.), programată să se des
chidă în prima jumătate a lunii 
septembrie în capitala statului 
Congo (Kinshasa).

Agenția France Presse rela
tează, citind surse apropiate se
diului O.U.A. de la Addis Abeba, 
că la viitoarea conferință a or
ganismului african ar putea par- 

îatre 16 ji 20 șefi de state 
guverne. Agențiile de presă

relatează că în capitala congo
leză este așteptat să sosească se
cretarul general al O.U.A., Dia
llo Telli, care urmează să aibă 
convorbiri cu oficialitățile de la 
Kinshasa.

PARIS 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter 
cercurile artistice din Europa 
occidentală protestează împotriva 
recentei arestări a cunoscutului 
compozitor grec, Mikos Theodo- 
rakis, de către autoritățile mili
tare. Un grup de artiști francezi 
de renume au semnat o scrisoare 
de protest adresată guvernului 
grec. Printre semnatari se află 
actorii Simone Signoret, Yves 
Montand, eîntăreața Juliette 
Greco, cineastul Jean Luc God
dard și alții.

.„Arestarea compozitorului 
Tneodorakis răscolește pe toți 
oamenii liberi, independent de 
concepțiile și apartenența 
politică”, se spune în protestul 
adoptat de membrii juriului celui 
de-al 28-lea Festival internațio
nal al filmului de la Veneția. A-

sociația compozitorilor din Lon
dra a adresat guvernului grec o 
scrisoare de protest, cerînd să se 
facă cunoscute situația compozi
torului Theodoralds și locul uno^ 
este deținut.

ATENA 30 (Agerpres). — An
dreas Papandreu, fitil fostului 
prîm-ministru grec, și celelalte 
zece persoane inculpate in așa- 
numita „afacere Aspida" cor fi 
judecați in cursul acestui an. 
anunță agenția Reuter. Ei au la 
dispoziție cinci zile pentru a 
face apel împotriva hotâririi Ca
merei de punere sub acuzație.

CONGRESUL 
DE LA MERANO

Acestea sint Venezuela, Ecua
dor, Columbia, Chile, Peru și 
Bolivia. Proiectul de rezoluție în 
acest sens prevede reducerea ta
rifelor la o lungă listă de produ
se schimbate între cele șase țări, 
și crearea unor tarife comune la 
mărfurile vîndute celorlalte cinci 
țări membre ale ALALC. Apro
barea oficiala a rezoluției ur
mează să aibă loc într-o ședință 
ÎJenară a miniștrilor de externe, 
a sfârșitul săptămînii, dar se con

sideră că nu va întîmpina dificul
tăți după ce Brazilia și Argentina 
și-au redus opoziția lor față de 
crearea acestui organism econo
mic.

După cum relatează agenția 
Associated Press, în ciuda pozi
ției lor noi, delegațiile brazilia
nă și argentiniană au exprimat 
rezerve față de Piața comună re
gională, fiind preocupate ca re
ducerile de tarife să nu aibă 
efecte nefavorabile asupra indus
triilor lor ce se bucură de un 
regim protecționist. Aceeași a- 
genție menționează că delegații 
la conferința ALALC și-au expri
mat în particular îngrijorarea față 
de încetineala cu care Statele Uni
te furnizează ajutorul promis 
pentru crearea Pieței comune. 
Diferiți delegați au discutat po
sibilitatea ca miniștrii de externe 
ai celor 11 țări membre ale 
ALALC să exprime această poziție 
guvernului de la Washington la 
un nivel înalt oficial.

William Bergen, noul pre
ședinte al „diviziei spația
le" a companiei „North A- 
merican Aviation" a anunțat 
că au fost aduse modificări 
importante cabinei „Apolio" 
pentru a se împiedica o nouă 
tragedie de felul aceleia din 
27 ianuarie, în cursul căreia 
au pierit trei cosmonauci a- , 
mericani. Principalele modi- , 
ficări prevăd hubloul 
ieșire din cabină, care in 
loc de 90 secunde pentru a 
se deschide, ea în trecut, se 
va deschide în numai 3 se
cunde, firele electrice, care 
în loc de a fi învelite cu ma
terial plastic, vor fi prote
jate de elemente metalice.

construiește

• AGENȚIA Taniug trans-* 
iîe că Marko Nikezici. secre- 
rul de stat pentru afacerile 

externe al R-S.F. Iugoslavia, a 
plecat miercuri dimineață cu 
un avion special spre Washing- 

unde va ir.mina președin
tei-: SlU-A_ Johnson, un mesaj 
personal din panea lui 
Brac Tîto.

Dnpă cum menționează 
tată. M. Nikezici va 
a New York, pentru 
un mesaj din partea pre
ria! Tîto, secretarului ge- 
al O.N.U„ U Thant

Iosip e

agen- 
pleca 
a re-

• GREVA celor 5 400 de ma
rinar: de pe ambarcațiunile 
care deservesc transportul na
val intern în Canada continuă 
de mai bine de două săptămini, 
fără să se întrevadă vreo pers-

Luptele din Nigeria
Aviația federa'.ă a bombar

dat orașul Onitsb.a din provin
cia de centru vest și aeropor
tul din Benin, provocînd în
semnate daune materiale și o 
mare confuzi 
municat inili 
gos. In regiu: 
uchi, situată 
tentrională 
centru-vest 
împotriva 
Se anunță. < 
trupele fed 
spre Benin, ocupînd orașul E- 
kpeshi, de unde forțele biafre- 
ze s-au retras în dezordine. Pe 
ai te fronturi din Nigeria

iomnește aceeași situație 
.calmie din ultimele

de 
cîteva

aunc

tar difuzat la La- 
lea localității A- 
la frontiera sep- 
a provinciei de 
continuă luptele 

trupelor biafreze. 
ie asemenea, că 
erale înaintează

La Enugu, Ojugwu Odumeg- 
wu a lansat propunerea de 
conciliere, care, după păre
rea observatorilor constituie o 
nouă inițiativă pentru recu
noașterea statului Biafra. Po
trivit agenției U.P.I., Ojugwu 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că investițiile 

• străine din Biafra vor fi pro- . 
-tejate. și. că guvernul de la F- 
nugu nu va naționaliza com
paniile străine petroliere care 
acționează pe teritoriul acestei 
provincii.

„Problema este de a 
ști dacă atributele su
veranității vor fi trans
ferate 
citorva 
giate”, 
cent 
Mackawee, 
general 
Național de Eliberare 
a Sudului Ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.). 
Iată premisa de la ca
re pornesc toți cei ca
re. în Federația Ara- 
biei de sud, se opun 
planului britanic de a- 
cordare a independen
ței și revendică o in
dependență autentică. 
După cum se știe, prin
cipalele organizații ca
re nu acceptă precep
tele Londrei sînt 
F.L.O.S.Y. și F.N.E. 
(Frontul Național de 
Eliberare).

Pînă acum, cînd s-a 
vorbit de evenimentele 
din Arabia de sud s-a 
avut în vedere mai a- 
les Adenul, preferință 
normală, avînd în ve
dere că acesta din ur
mă este centrul admi
nistrativ, partea cea 
mai importantă a între
gii federații și că aici 
acțiunile forțelor pa
triotice au avut și con
tinuă să aibă o inten
sitate și o amploare 
deosebită. Federația 
însă, după cum se 
știe, mai are în com
ponența sa, pe lingă 
Aden „șapte sultanate, 
două emirate și zece

poporului sau 
grupuri privile- 
a declarat re- 
Abdul Kawee 

secretar 
al Frontului

pectivâ in rezolvarea cererilor 
greviștilor de sporire a salarii
lor. Reprezentanții celor 32 de 
compact: particulare refuză să 
trateze cu sindicatul marinari
lor greviști. Inițial au avut loc 
convorbiri, dar ele au fost aban
donate fără să se stabilească o 
nouă dată pentru reluarea tra
tativelor.

• DUPĂ o călătorie de 45 de 
zile în Marea Medîterană și 
Oceanul Atlantic, parcurgind 
peste 7 000 mile, nava-școală 
Mircea se reîntoarce in țară. La 
invitația guvernului britanic, na
va Mircea a făcut o vizită ma
rinarilor englez: din portul 
Portsmouth. In drum spre An
glia, echipajul navei a fost oas
pete al flotei franceze din Tou
lon. La înapoiere, nava a făcut 
escale la Gibraltar și Malta.

• SECRETARUL general al 
O.N.U., U Thant, a avut marți 
o întrevedere cu președintele 
Republicii Coasta de Fildeș, Fe
lix Houphoiiet-Boigny cu care 
a examinat situația mai multor 
diplomat! guinezi deținuți în 
prezent în Coasta de Fildeș. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat că vor avea loc noi 
contacte in această problemă 
între U Thant și ministrul afa
cerilor externe 
Fildeș. Arsene 
care va rămine 
la New York.

al Coastei de 
Assouan Usher, 
încă cîteva zile

TEMPLE, fostul• SHIRLEY
copil minune al cinematografu
lui american, a anunțat marți, 
intr-o conferință de presă ținuta 
la San Mateo (California) că își 
prezintă candidatura pentru un

mandat de membru al Camerei 
reprezentanților S.U.A. din par
tea partidului republican. Xn 
vîrstă de 39 de ani și soție a 
unui om de afaceri, d-na Char
les Black, cum se numește în 
prezent Shirley Temple, a criti
cat, în cadrul conferinței de 
presă unele aspecte ale politicii 
actualei adiministrații, expri- 
mîndu-și dorința de a intra în 
viața politică americană.

Candidatura lui Shirley Tem
ple va fi supusă unor alegeri 
preliminare pentru ocuparea lo
cului rămas vacant prin decesul 
congresmanului Arthur Young. 
La aceste alegeri se așteaptă să 
participe alți șase candidați re
publicani și patru democrați.

Implicațiile medicale ale 
zborurilor au constituit una din 
temele principale dezbătute 
în Congresul de medicină 
spațială de la Merano de că
tre specialiștii vest-germani. 
Printre altele s-a scos în evi
dență faptul că diminuareaaența iaptui ca diminuarea a 
cantității de oxigen în timpul 
zborului poate da naștere s
unor malformații cardiace 
chiar la nou născuți. De ase
menea, s-a precizat că persoa
nele suferinde de anghina 
pectorală, boli cardiace, afec
țiuni pulmonare sau nervoase, 
trebuie să evite pe cit posibil 
călătoriile cu avionul.

ULTIMA CURSĂ

. șeicate” (L’EXPRESS) 
în care, de asemenea, 
împotrivirea față de 
așa-zisa independență 
din 1968 se manifestă 
cu putere.

Pînă nu de mult, da
tele privitoare la 
luptele din „restul fe
derației" erau puțin 
cunoscute. In cursul 
lunii august, însă, în 
urma întețirii activită
ții patrioților știrile au

preda puterea nu prea 
va mai avea unde să 
și-o exercite.

De altfeL un aseme
nea guvern federal ar 
trebui ca mai întii să 
se constituie. Or, în
cercările în acest sens 
au dat pînă în prezent 
greș. De la episodul 
Bayumi încoace, ac
tualul Consiliu Suprem 
al federației — interi
mar de aproximativ

găsit altă ieșire decît 
să ceară armatei pre
luarea puterii pe în- 

federa-teritoriul

Reacții la perspectiva

început 
Rînd pe 
nunțat că 
și șeicatele 
Shaib, Muflahi, 
na, Haushabi, 
și Audhali au 
sub controlul forțelor 
patriotice. Un comen
tator făcea observația 
că dacă lucrurile merg 
în continuare în același 
ritm, guvernul federal 
căruia Londra îi va

abunde, 
rînd s-a a- 

sultanatele 
Dbala, 
Dathi- 
Lahej 
trecut

acestei 
îndoială 
n-ar a- 
izbîndă.

pre-

două luni — n-a mai 
insistat asupra 
probleme, fără 
din cauză că 
vea sorți de
între timp, însă, 
ședințele Consiliului, 
Âli Atif al Kaladi, a 
fost capturat în orașul 
Jaar de forțele patrio
tice care au preluat 
controlul asupra orașu
lui. La care ministrul 
informațiilor n-a mai

Concomitent cu lup
tele din „restul fede
rației”, în Aden ciocni
rile între patrioți și 
trupele britanice con
tinuă. în ultimul timp 
au fost semnalate 
schimburi de focuri în 
cartierele Crater, Oth- 
man. Mahwa și Man* 
soura. L’EXPRESS re
levă în ultimul său nu
măr ..convulsiile coti
diene” ale Adenului 
unde „englezii beau 
whisky cu mina stin
gă. iar dreapta o țin tot 
timpul in tocul revol
verului”.

Generalizarea lupte
lor din Federația A- 
rabiei de sud demons
trează amploarea îm
potrivirii populației fa
ță de perspectiva unei 
independențe fictive, 
cind puterea ar fi aca
parata de „grupuri pri
vilegiate”, favorabile 
Londrei. Organizațiile 
amintite se pronunță 
pentru rezolvarea pro
blemei Arabiei de sud- 
prin aplicarea rezolu
țiilor O.N.U. referitoa
re la acest teritoriu și 
a Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea 
independenței țărilor 
și popoarelor colo
niale.

ION D. GOIA

• CUNOSCUTUL politician 
rhodesian Garfield Todd, fost 
prim-ministru al Rhodesiei, 
ponent al proclamării indepen
denței unilaterale <’ 
Smith, a declarat i 
Salisbury că i s-a 
cererea de călătorie 
publica Sud-Africană. ___
urma să prezinte la Universita
tea din Natal un discurs memo
rial închinat lui Albert Luthuli, 
cunoscutul fruntaș al luptei de 
eliberare a populației africane 
din R.S.A., care a decedat re
cent. El a menționat că nu i s-au 
comunicat motivele refuzului, a- 
dăugînd că pînă acum cetățenii 
rhodesieni nu necesitau o viză 
specială pentru intrarea în 
R.S.A.

o-

de către 
marți la 

i refuzat 
îh Re- 

Todd

Noutăți

Luxosul transatlantic bri
tanic „Queen Mary" va face 
luna viitoare ultima sa 
croazieră. în voiajul de 
adio se va reedita un lung 
itinerar.

La Long Beach, uriașul 
transatlantic care timp de 30 
de ani a străbătut maestos 
mările și oceanele lumii, va 
arunca ancora pentru tot
deauna. El urmează să con
stituie punctul de atracție 
al orașului american, in 
proprietatea căruia a intrat 
în schimbul sumei de 1,23 
milioane lire sterline plă
tită societății de navigație 
„Cunard Line".

automobilistice
Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Uzinele 

Citroen au prezentat în vederea Salonului internațional al auto
mobilului — 1968, care se deschide la începutul lunii octombrie 
la Paris, un nou model, derivat din „2 C. V.-Citroen". Este vorba 
de o mașină cu linii mai îndrăznețe și un motor mai puternic _
„Dyane", ce atinge viteza de 100 km pe oră. S-a anunțat, totodată, 
încetarea fabricării mașinii „Panhard-24“, una din mărcile de ma
șini franceze cele mai vechi.

Uzinele Citroen au adus modificări și tipurilor I.D. și I.S., prin 
încorporarea unui sistem de patru faruri (dintre care două cu iod), 
inaugurindu-se astfel un dispozitiv revoluționar de faruri. Noul 
sistem de faruri, care se întorc odată cu volanul, luminează mai 
bine interiorul virajelor, sporind astfel cu 30-40 la sută securitatea 
circulației în timpul nopții și permițând viteze superioare.

La rîndul ei, firma „Simca“ prezintă anul acesta un nou model 
1100, cu un motor transversal. De fapt „Dyane", „Citroen" și 
„Simca 1100“ sînt singurele modele noi pe care le prezintă fir
mele franceze anul acesta la Salonul automobilului și> în străină
tate. Pe piaja internă din Franța se așteaptă o severă bătălie între 
modelele mici și cele mijlocii (între 2 și 5 C.P.). Prin „Dyane", 

• „Citroen" atacă de fapt pe „Renault-4“, care va fi dotat cu o nouă 
cutie de viteze, în timp ce „Peugeot-204“ va avea un tablou de 
bord mai modern.

Bilanțul noutăților automobilistice franceze — după părerea 
specialiștilor — nu este prea bogat anul acesta, modele noi și 
interesante voi fi produse abia în următorii doi ani.
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