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• „Bleste

BETTE DAVIS
I
I

k'

mul“ șigram amplu și variat poate răs
punde unei asemenea diversități 
de cerințe și gusturi.

Pe linia educației politico-ideo-
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI 1 MARTIE 1968

— Consfătuirea pe țară a 
Uniunii Tineretului Comunist a 
încredințat organelor și organiza
țiilor U.T.C. sarcini de mare în
semnătate în privința educației 
politico-ideologice, patriotice și 
morale a tineretului, în privința 
dezvoltării unei noi atitudini față 
de muncă 
ziasmului, 
inovator, 
activitățile 
cestor însemnate obiective 
buie să se bazeze pe cunoașterea 
mai precisă a particularităților di
verselor categorii de tineri, pe 
receptivitatea față de nou, pe 
stimularea fanteziei și inițiativei 
tinerilor, noilor comitete muni
cipale ale U.T.C. le revin răs
punderi sporite și multilaterale. 
Care sînt, în acest sens, criteriile 
care au călăuzit formularea pro- 
gr nulul de activități al Comi
ci, ui municipal București al 
aj.c. ?

— Recent, plenara de con
stituire‘a Comitetului municipal 
a dezbătut programul de activi
tăți pe care ni l-am propus în 
urma consultării unui mare nu
măr de tineri din organizațiile 
bucureștene și a instituțiilor cu 
care urmează să colaborăm. Am 
pornit de la intenția diferențierii 
și diversificării activităților, dată 
fiind competența eterogenă a or
ganizației noastre : din 210 000 
uteciști, avem peste 78 000 mun
citori, 14 500 ingineri, tehnicieni, 
cercetători, 10 000 lucrători în 
construcții, aproape 42 000 stu- 
denți, 58 000 elevi, numeroși in
telectuali, cooperatori etc. Se în
țelege deci că numai un

și învățătură, a entu- 
hămiciei, spiritului 

In condițiile în care 
destinate realizării a- 

tre-

ConrorDlre cu tovarășul 
DUMITRU CmOIlfiHIȘAN,

prim secretar al 
Comitetului municipal

București al U.T.C.

logice a tineretului, vom con
stitui un grup permanent de lec
tori, cuprinzi apara-

tul de partid și de stat, din presă 
și edituri, care se vor întîlni perio
dic cu tinerii din organizații. Po
litica internă și internațională a 
partidului, direcțiile dezvoltării 
economice a patriei, vor fi 
popularizate în continuare la ni
velul de înțelegere și de preo
cupări al fiecărei categorii de ti
neri. Astfel, vom continua tradi
ția venirii în mijlocul studenților 
care — cum se știe — sînt preo
cupați cu deosebire de aspectele 
mai puțin cunoscute ale politicii 
internaționale, a unor oameni cu 
experiență și pregătire care să le 
prezinte asemenea aspecte.

Convorbire consemnată de : 
SEBASTIAN COSTIN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAI 
A ȘEFILOR CULTELOR DIN ROMÂNIA »

Joi la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Pala
tul Consiliului de Stat, în au
diență de prezentare, pe șefii 
cultelor din țara noastră.

La solemnitate au luat par
te președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, vicepreședinții Consiliu
lui de Stat, Emil Bodnaraș și 
Ștefan Peterfi, secretarul 
Consiliului de Stat, Constan
tin Stătescu, și șeful Depar
tamentului Cultelor, Dumitru 
Dogaru.

Au fost prezenți Justinian 
Marina, patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, însoțit de 
Justin Moisescu, arhiepiscop 
al Iașilor și mitropolit al 
Moldovei și Sucevei, Mladin 
Nicolae, arhiepiscop de Alba 
Iulia și Sibiu și mitropolit al 
Ardealului, Firmilian Marin, 
arhiepiscop al Craiovei și mi
tropolit al Olteniei, Nicolae 
Comeanu, arhiepiscop al Ti
mișoarei și Caransebeșului și 
mitropolit al Banatului, An- 
tim Nica Tîrgovișteanul, e- 
piscop, vicar patriarhal, Visa- 
rion Ploieșteanul, episcop, vi
car patriarhal; Marton Aron, 
episcop romano-catolic de 
Alba Iulia, însoțit de Huber 
Iosif, consilier al episcopiei 
romano-catolice de Alba Iu
lia, Francisc Augustin, con
ducătorul arhiepiscopiei ro
mano-catolice din București, 
însoțit de Bertalan Blaziu, 
consilier al arhiepiscopiei ro
mano-catolice București, Pe
tru Pleșca, episcop romano- 
catolic și provicar al arhiepis
copiei de București; Nagy 
Iuliu, episcop al episcopiei 
reformate Cluj, însoțit de T6- 
keș Ștefan, consilier al episco
piei reformate Cluj, Papp La
dislau Iosif, episcop al Epis
copiei reformate Oradea, în-

soțit de Santha Paul, vicarul 
episcopiei reformate Oradea, 
Binder Hermann, vicar al e- 
piscopiei evanghelice de con
fesiune augustană Sibiu, înso
țit de Hochmeister Albert, 
prim-curator general al bise
ricii evanghelice C. A. Sibiu ; 
Rosen Moses, șef rabin al 
cultului mozaic, însoțit de 
Marilus Ițic, membru în con
siliul superior rabinic; Kiss 
Alexa, episcop al episcopiei 
unitariene Cluj, însoțit de 
Kovacs Ludovic, vicar al e- 
piscopiei unitariene Cluj ; To- 
mici Ștefan, vicar al vicaria
tului ortodox sîrb Timișoara ; 
Argay Gheorghe, episcop al 
episcopiei evanghelice sino- 
do-prestbiteriene Cluj, înso
țit de Rapp Carol, vicarul e- 
piscopiei evanghelice S. P. 
Cluj ; Ioasaf Timotei, episcop 
locțiitor al mitropoliei de rit 
vechi Brăila, însoțit de Iva
nov Iacob, consilier al mitro
poliei de rit vechi Brăila, 
Pambuccian Grigore, vicepre
ședintele Consiliului eparhial 
al episcopiei armeano-grego- 
riene, însoțit de Baronian 
Zareh, secretarul episcopiei 
armeano-gregoriene; Iacub 
Mehmet, muftiul cul
tului musulman Constanța; 
Tăchici Ion, președintele 
cultului creștin adventist de 
ziua a 7-a București ; Vicaș 
Teodor, președintele cultului 
baptist București; Bochian 
Pavel, președintele cultului 
penticostal București ; Gîndilă 
Nicolae, prim delegat al cul
tului creștin după evanghelie 
București.

Cu prilejul primirii la pre
ședintele Consiliului de Stat 
au luat cuvîntul : Justinian 
Marina, patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, Marton A- 
ron, episcop romano-catolic 
de Alba Iulia, Papp Ladislau

ERORILE PROVIZORATULUI
IN PREGĂTIREA CADRELOR

(Continuare în pag. a 111-a)

MAR
Mărțișorul. S-a născut din- 

tr-o superstiție și a ajuns 
poezie așezată în dreptul i- 
nimii. Oameni cu multă carte 
au scris că frumosul obicei 
ne vine de demult, de la ro
mani și că aceștia, temîndu- 
se de gripa care bîntuie la 
topirea zăpezilor, aninau pe 
pieptul copiilor și tinerilor 
ață roșie. In superstițiile lor 
vestite, romanii credeau că

alungă astfel duhurile rele.
Prin ani și secole, ața roșie 

s-a subtilizat, s-a făcut șnur 
împletit cu ciucuri de mătase 
și cu o stea, o floare, o ini
mă. o ancoră sau te miri ce 
altceva la mijloc. Coșari mi
nusculi cu scara norocului în 
spinare, microsticle cu vin ca 
un apropos către cei vizați, 
păpuși cit o unghie, pisici ce 
încap în degetar ; ghinde de

de Ăl. Andrițoiu
aur și trefle de argint, o ci
fră : 13 tăiată pe o tăbliță 
numai așa de-a naibii, agrafe 
sau cărți de joc din țara lui 
Liliput, toate au intrat în 
arsenalul sentimental al măr
țișorului și vor sa tălmăceas
că totdeauna ceva. în lim
bajul rămas încă sibilic.

Bărbații îl trimit femeilor, 
femeile bărbaților, de aceea 
poate mărțișorul s-a gîndit 
ca. din punct de vedere gra
matical, să aparțină genului 
neutru: un mărțișor, două 
mărțișoare. In plicurile mici 
și nteod.ată chiar din hîrtie 
fină, mîini febrile îl așează 
încet, cu grijă, să nu se de
terioreze șnurul făcut _ în 
serie ca de pomană. Intîi, bi
neînțeles mărțișorul a fost 
înfipt ca o insectă de aur și 
mătase. într-un ac banal și 
prins de o carte de vizită.

Gestul e plin de gingășie, 
dar partea feminină vrea,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aici, la Uzina metalurgi
că Iași, omul este un 
Prometeu contemporan. 
El aprinde zilnic focul 
sacru al creației și 
muncii. Uzina ieșeană 
este, la ora actuală, unul 
din cei mai mari pro
ducători de țevi și la

minate din țară.

în urmă cu trei ani, la Al
ba Iulia, a fost construită cea 
mai mare fabrică de produse 
refractare din țară, dotată cu 
utilaje modeme de o mare 
tehnicitate, pentru exploata
rea cărora este nevoie de 
muncitori cu o înaltă califi
care. Paralel cu construcția 
fabricii — dat fiind faptul că 
în țară nu există o școală 
profesională profilată în a- 
cest domeniu — Ministerul 
Industriei Metalurgice trebuia 
să prevadă și construirea 
imei școli care să pregătească 
muncitori calificați pentru 
toate fabricile de produse 
refractare. In proiectul de 
execuție n-a fost prevăzut, 
însă, un astfel de obiectiv. 
Sub impulsul unor necesități 
stringente, construcția școlii a 
fost hotărîtă abia anul trecut 
cînd s-a văzut că — lipsind 
muncitori calificați — fabrica 
desfășoară o activitate cu to
tul necorespunzătoare adu- 
cînd statului pierderi de zeci 
de milioane lei.

Hotărîrea luată era însă 
tardivă. Pentru amplasarea 
școlii și a căminului trebuia 
deviată linia electrică de 110 
kV care alimentează fabrica, 
lucrare nu numai foarte costi
sitoare (cîteva sute de mii de 
lei) și dificil de realizat, ci și 
cu repercusiuni asupra activi
tății de viitor căci înfăptuirea 
ei exclude orice posibilitate 
de extindere, mai tîrziu, a 
stației de transformare. Din 
aceste motive conducerea

I.R.E. Hunedoara nu și-a dat 
avizul de aprobare a ampla
samentului propus, așa că 
posibilitatea construirii școlii 
nu se întrevede a fi realizată 
într-un viitor apropiat.

între timp, Ministerul „a 
înființat" totuși la Alba Iulia 
pe lîngă fabrica „Refractara" 
o școală profesională. A dat 
un ordin, a numit un direc
tor... A omis însă — nu știm, 
intenționat sau nu — „amă
nuntul" că elevii n-au unde 
învăța, că nu există spații

ALEXANDRU 
BALGRADEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

ANCHETA
NOASTRĂ sentimental

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
„Fapta inculpatului de a-și însuși din gestiune 

suma de 31 465 lei întrunește elementele consti
tutive ale infracțiunii de delapidare".

Am în față un roman de cinci sute de pagini 
și opt ani. Are coperțile deteriorate — a fost soli
citat mi se spune. Referate, situații contabile, ex
pertize trec peste experiența mea nu însă fără a 
le simți greutatea. Acum cînd am citit din nou 
concluziile de învinuire și sentința realizez în 
toate sensurile sale termenul delapidare. Și cred 
că e un eufemism. Inculpați, martorii apărării, 
alți martori ai apărării (unii copleșitor de binevoi
tori), declarații clare sau mai puțin clare, cinism 
cît pentru o mie de ani, cereri, alte cereri, apărări.

Și totuși, totuși ce te ascunde dincolo de aceste

acte, de aceste declarații dezarmant și revoltător 
de sfidătoare, cine le-a produs ?

Dosarul de cinci sute de pagini închide între 
coperte și un trist roman sentimental. Aproape o 
sută de pagini, scrisori. Un incredibil roman sen
timental frizînd absurdul, dincolo de absurd fri- 
zînd demnitatea sentimentului omenesc. Nu, nu 
trist, copleșitor de trist pentru limbajul folosit 
(deși și pentru asta), nu pentru stil, adevărul nu 
are nevoie de stil. Cu batista la nas să urmărim 
caligrafia lor pestilențială :

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a Il-a)

Iosif, episcop al episcopiei 
reformate Oradea, Binder 
Hermann, vicar al episcopiei 
evanghelice C. A. și Moses 
Rosen, șef rabin al cultului 
mozaic.

A luat cuvîntul președinte
le Consiliului de Stat.

Apoi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de stat s-au întreținut 
cordial cu reprezentanții Cul
telor.

în timpul întrevederii, au 
adresat președintelui Con
siliului de Stat calde cuvinte 
de recunoștință Kiss Alexa, 
episcop al episcopiei unita
riene Cluj, Justin Moises- 
cu, arhiepiscop al Iașilor și 
Mitropolit al Moldovei și Su
cevei, Francisc Augustin, con
ducătorul arhiepiscopiei ro- 
mano-catolice din București, 
Gîndilă Nicolae, prim-dele- 
gat al cultului creștin după 
evanghelie — București.

în cursul întrevederii au 
fost adresate mulțumiri căl
duroase Consiliului de Stat, 
președintelui Consiliului de 
Stat, personal, precum și gu
vernului, pentru drepturile 
de care se bucură cultele în 
țara noastră. De asemenea, a 
fost exprimată întreaga ade
ziune a clerului și credincio
șilor față de politica internă 
a României, hotărîrea lor de 
a-șl aduce contribuția deplină 
la eforturile întregului popor 
pentru dezvoltarea și înflori
rea patriei.

Au fost relevate sentimen
tele de respect și de aproba
re unanimă cu care este pri
mită politica externă a statu- ' 
lui nostru, și s-a subliniat 
sprijinul pe care cultele, ală
turi de întregul popor, îl a- 
cordă acestei politici consa
crată colaborării între popoa
re, securității europene și a- 
părării păcii în lume.

(Agerpres)

La Galați

SISTEMUL DE REGLAJ AL 
CENTRALEI SUFLANTELOR 

A INTRAT ÎN PROBE
La Combinatul siderurgic 

do la Galați. a intrat în 
probe sistemul de reglaj al 
centralei suflantelor; Creie
rul întregii instalații, cum 
este considerat el, reglează 
sarcina de funcționare a u- 
tilajelor și debitul de aer. 
în funcție de necesitățile 
furnalului de 1 700 mc. Este 
cea mai mare și cea mai 
modernă instalație de acest 
fel din țară. întregul pro
gram de funcționare este 
dirijat automat, cu ajuto
rul unei aparaturi hidrodi- 
namice.

COMUNICAT
La 6 martie a.c., se convoacă la Sofia Comitetul Poli

tic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

din viata tineretului lumii

REVENDICĂRILE
STUDENȚILOR ITALIENI

De aproape două săptă- 
mîni opt facultăți ale Univer
sității din Roma sînt ocupate 
de studenții în grevă. Trei în
cercări consecutive ale poliției 
de a „degaja" incinta centru
lui universitar au dat greș. 
Sîmbăta trecută autoritățile 
au decis să retragă forțele po
lițienești pentru a nu „încin
ge" și mai mult atmosfera.

Episodul de la Roma este 
doar o secvență a vastei miș
cări protestatar-revendicative 
studențești care zguduie de 
cîteva luni Italia și pe care 
CORRIERE DE LA SERRA 
a denumit „cea mai amplă 
explozie universitară din is
toria școlii italiene".

După începerea anului u- 
niversitar, în toamna trecută, 
universitățile din Trento, To
rino, Cagliari, Sassari, Saler
no, Napoli, Padova, Pavia, Si
ena, Pisa, Florența, Milano, 
Lecce au fost parțial sau to
tal ocupate.

în majoritatea cazurilor, ac
țiunile protestatare studențești 
(greve, ocuparea facultăților, 
demonstrații, adunări, prezen
tarea de memorii autorități
lor) au fost inițiate în legătu
ră cu o situație locală : la U- 
niversitatea catolică din Mi
lano — creșterea taxelor; Ia 
Torino — alegerea unui teren 
pentru construirea unei noi 
facultăți; la Padova și Fio-

• L'ESPRESSO :„o am
ploare niciodată atinsă

în trecut"
• IL MESSAGERO; „Se 
cere o reformă profundă 
și rapidă a universității"

rența — probleme privind or
ganizarea uneia sau alteia din
tre facultăți. „Dar — remarcă 
într-o corespondență din Ro
ma, LE MONDE — majorita
tea observatorilor atenți, cons
tată că, spre deosebire de miș
cările anterioare ale căror re
vendicări erau în general strict 
corporative, mișcarea actuală 
a început printr-o cerere in
sistentă de restructurare pro
fundă a universității italiene., 
însuși faptul că studenții au 
ales perioada primelor exame
ne (ianuarie-februarie) pentru 
a-și accentua presiunile re
levă că ei preferă abolirea 
structurilor universitare care 
nu-i satisfac, în locul reușitei

EM. RUCAR

(Continuare în pag. TV)



SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE
Inculpatul 

ion u.
„Nu recunosc faptul că am 

sustras din gestiune mate
riale și obiecte în valoare 
de peste 30 000 lei și am a- 
dus prejudicii, în total, de 
peste cincizeci mii lei. îmi 
mențin declarațiile anterioa
re. în intervalul dintre in
ventare eu nu-mi puteam fa
ce un auto-control deoarece 
nu aveam cîntar (rețineți mo
tivul — „nu aveam cîntar"). 
Surplusul de lină poate pro
veni din diferența de umidi
tate. S-au creat astfel plu
suri de care eu nu știam. Re
cunosc că am făcut diferite 
lucruri din economii. Dar în 
valoare de 1 200 lei și nu 
le-am scos din întreprinde
re pentru că nu aveam forme 
legale. (Hoțul e cinstit : re
cunoaște, dar nu a avut for
me legale. Un hoț de clasă 
are nevoie de acte în regulă, 
nu așa...). Mi-am confecțio
nat și o bibliotecă la coope
rativă dar nu a știut nimeni. 
Mai mult nu recunosc. 
(Brusc, după concesia făcută, 
își revine). Cer să se efec
tueze o expertiză pentru p 
se stabili adevărul. Numitei 
Maria G., care îmi este prie
tenă, i-am făcut din mate
rialul cooperativei o fustă și 
o jachetă".

RECURSUL
Inculpatului

Apărătorul recurentului- 
lnculpat susține că sentința 
instanței de fond este nele
gală și netemeinică prin 
aceea că probele dosarului 
n-au fost complet și just a- 
preciate... iar sentința nu 
exprimă realitatea.

Și fără scupule, fără ezi
tări sfidează arogant : „sen
tința instanței de fond este 
nelegală și netemeinică". 
Avînd împotrivă-i probe 
zdrobitoare el cere o exper
tiză pentru a se stabili 
adevărul. „Eu nu sînt vino
vat", împroașcă el. Și pentru 
că cine se aseamănă se 
adună, iată-1 pe al doilea 
vinovat, citat în instanță, în 
plină demonstrație. (Maria 
G. nu s-a prezentat Ia pro
ces. Probabil o imensă 
pudoare ! Ea a fost repre
zentată de avocat).

DECLARAȚIE
Subsemnata Maria G. de

clar următoarele : Am de
venit prietenă cu inculpatul 
după ce i-am meditat băiatul 
cel mic. Nu a fost o derută 
pentru mine întrucît am fost 
întotdeauna exemplu la 

carte. Declar că inculpatul 
mi-a făcut un set compus 
din jachetă și scampolo pe 
care i l-am înapoiat întrucît 
nu aveam nevoie de obli
gații. Prin intermediul lui 
mi-am făcut un fîș și celor 
două surori pe care i le-am 
plătit lui personal..,

(Același ton, aceeași de
zinvoltură, aceeași placă : 
„nu aveam nevoie de o- 
bligatil").

în luna mai am primit 
150 lei pentru care am cum
părat următoarele cărți : 
Dicționarul limbii române, 
2 volume și Călinescu și 
2 plăci ; Michele și Vasile 
Cristian. Tot prin interme
diul lui mi-am făcut o pe
reche de pantofi pe care 
i-am plătit. Am fost îm
preună cu mama lui și cu el 
la Cîmpulung unde am stat 
o săptămînă. Pe mine m-a 

costat 450 lei pe care i-am 
plătit așa că nu mi-a dat 
bani și nici nu am beneficiat 
de pe urma lui.

Venea la mine, dar nu nu
mai pentru mine, (avea o 
fiică studentă) și nu stătea 
mult chiar dacă în scrisori 
scrie că stătea mult. Eu nu 
am primit micile lui atenții 
pentru că nu voiam să-mi 
creez obligații. Eu nu l-am 
îndemnat să se despartă, 
întotdeauna l-am îndemnat 
să aibă grijă de copii și 
chiar eu urma să-1 pregătesc 
în această vară pe cel mic. 
ca să dea la liceu.

(Nevinovată, ca un sera
fim EA NU L-A ÎNDEM
NAT să se despartă, nu 1 
Chiar l-a spus să aibă grijă 
de copii).

Mi-a arătat două verighe
te ale mamei lui pe care 
i le-am înapoiat după o 
săptămînă. Totul a fost o 
prietenie frumoasă. fără 
meschinărie. Menționez că 
nu mi-a spus niciodată de 
bani, pentru că acesta este 
un lucru care nu m-a privit 
niciodată 1

Atîta declar și semnez
Maria G.

(Prietenie FRUMOASA, 
fără meschinărie „banii nu 
m-au privit niciodată. Am 
argumente").

NOTE DE 
SUSȚINERE

DEPUSE DIN 
PARTEA PlRlTEI 

(MARIA G.)
„Din corespondența aflată 

la dosar rezultă cum că in
culpatul a făcut o serie de 
promisiuni, care în fapt nu 
s-au realizat, de exemplu 
prin scrisoarea de la 
pag. 351 arată că vor face o

UN U l

excursie în străinătate, 
excursie ce nu s-a realizat..." 

(O excursie în străinăta
te care nu s-a realizat — 
iată motivul nevinovăției 
Măriei G.).

Cu 21 cupoane mandat 
poștal face dovada cum că 
a primit de la tatăl ei urmă
toarele sume : 1325 lei în 
1965, 2175 lei în 1966 și
1325 lei în 1967. Din anul I și 
pînă în prezent a fost bur
sieră. avînd cămin si masă 
gratuită...

Cu martori am justificat 
instanței cum că pîrîta a 
duS o viată de student foarte 

modestă, că nu făcea lux... 
și că în timpul vacanței de 
vară dădea lecții pentru a 
cîștiga un ban...

Sub aspectul modului de 
comportare al piritei la 
studiu, cu carnetul de stu
dent justific cum că pîrîta 
este printre primele studen
te la învățătură...

Pîrîta. în adevăr, a încer
cat un sentiment mare față 
de inculpat, ea a știut că 
este divorțat, cum n-a ur
mărit nici un interes mate
rial.

Același sentiment a în
cercat și inculpatul și nici 

un moment n-a arătat cum 

că a întreținut pe pirită la 
studii...

Pentru aceste motive vă 
rog să binevoiți a constata 
cum că pîrîta nu poate fi o- 
bligată la plata nici unei 
sume de bani (700) întrucît 
nu se dovedește că ar fi pro
fitat de pe urma inculpatu
lui și pentru aceste motive 
vă rugăm a primi apărările 
noastre.

Maria G.

După oe pîrîta a încercat 
un sentiment mare pentru 
inculpat și inculpatul un 
sentiment mare pentru 
pirită, aceasta cere să nu 
restituie suma de 700 lei (ho- 
tărîtă de tribunal pentru 
complicitate) întrucît nu se 
poate dovedi că a profitat 
de pe urma inculpatului. 
Textual : nu a profitat. Do
vadă : cupoanele de expe
diere, carnetul de studentă 
fruntașă, viața ei modestă, 
de ce nu ?, ingenuitatea ei.

SCRISORI LA 
ANTIPOZI

Dragă Mițuile,
Am fost la Ion și mi-a 

arătat ce ți-a cumpărat 
ție. între toate, verighe
tele foarte frumoase iar 
pe mine m-a impresionat 
grozav, chiar am și plîns 
și nu am avut batista și 
am cerut-o de la el. Mițule 
i-am spus lui Ion că tu 
nu mănînci și eu i-am 
spus să te tragă de urechi.

Te sărută. Mama 
(Mama Măriei G).

O mamă ișl poartă pașii 
și suferința și chipul brăz
dat de neajunsuri și umi
lințe pe sălile tribunalului.

„Declar că sînt foarte 
distrusă de cele ce a fă
cut după atiția ani de căs
nicie. Soțul meu a înce
put să conviețuiască cu 
fete tinere cu care a 
cheltuit banii. El nu mi-a 
cumpărat nimic de cinci 
ani de zile. Plătea între 
100-400 lei lunar pentru 
cei trei copii ai noștri. A- 
cum a intentat acțiune de 
divorț". (Taxa achitată — 
3 012 lei —n.n.).

Ana U.
(mama celor trei copii).

Două scrisori, două lumi. 
In timp ce o mamă nu avea 

cu ce să-și hrănească copiii, 
o alta, logodea odorul cu un 
om însurat, tată a trei co

pii, plingea de emoția veri
ghetelor, își primea ginerele 
cu brațele deschise.

Inculp ații
Ion U. — 48 ani, căsătorit 

din anul 1940, tată a trei 
copii, șeful secției tricotaje 
(media salariului lunar — 
peste 2 000 lei).

Maria G. — 22 ani. necă
sătorită, studentă.

Martori! Georgeta P. —ne
căsătorită, 20 ani, fostă con
cubină. încă un număr de 
peste 20 de martori care au 
dat în vileag hoțiile incul
patului Ion U.

Absenți din boxa tribuna
lului vinovați de decăderea 
unui semen al lor: Maria G., 
mama Măriei G., sora Mă
riei G. tovarășii de muncă 
care au știut și i-au tolerat 
micile abateri de la viața 
familiară, conducerea coo
perativei care a dat dovadă 
de lipsă de vigilență, a știut 
de soarta familiei lui Ion U., 
a stat cu mîinile în buzunar 
și a privit nepăsătoare. 
(Inculpatul a prejudiciat 
statui cu o sumă de peste 
cincizeci mii lei, din care 
și-a însușit 31465 lei).

După proprille-i mărturi
siri șl declarații el este un 
salariat conștiincios, apre
ciat. De trei ani totul se des
fășoară normal, fără deni
velări : revizie contabilă, 
control financiar intern etc. 
Un mic incident i-a tulburat 
totuși liniștea, dar nu pentru 
mult timp : directorul său a 
fost condamnat pentru 
abuz. Nu cumva oare... s-a 
gîndit 7 Dar nu. totul era 
pus la punct pînă la ultima 
rotită. Conducerea îl știe de
votat. el aprovizionează cu 
materie primă atunci cînd 
toți sînt refuzați : el desface 
nodul gordian, si acolo unde 
nu-1 desface îl taie. Dar 
ritmul acesta reclamă odihnă. 
Si Ion U.. surmenat, face 
primul pas : își părăsește 
familia, cei trei copii, fără 
explicații. Cu părul vopsit 
proaspăt și plin de optimism 
Ion U. pornește să cucerească 
viața. Femeia visurilor sale 
a apărut : brunetă, 19 ani, 
fără multe pretenții, acolo 
un jerse, o fustă, o pereche 
de pantofi, un frigider, un 
televizor, cîteva... mici a

tenții. Un fals, marfă neîn
registrată, facturi aduse din 
condei, un chef, o ieșire în 
alt oraș, el a întinerit, 45 de 
ani sînt în acte, în inimă 
sînt cei 19 ai iubitei. Cu care 
o duce un an din sentiment 
în sentiment și din cadou 
în cadou. Familia 7 Care fa
milie ? Care soție bolnavă 
și lipsită de orice ajutor 7 
Care copii ? Trece anul și 
Ion U. constată că un an 
din viață dat unei femei e 
deajuns dacă nu chiar e 
mult. Si colegii de serviciu 
cunosc galanteria sentimen
tală a lui Ion U. dar ei nu 
se amestecă, ce ne intere
sează pe noi de viața lui 
particulară ? Si după acest 
an, Ion U., după propriile-i 
declarații, are revelația vie
ții : Mițu. da numai Mițu este 
femeia pe care și-a dorit-o, 
a așteptat-o cu inima sînge- 
rîndă dar intactă. O iubire 
pură, diafană („mie nu-mi 
plac vulgaritățile”), ea are 
douăzeci de ani. el nu e 
bătrîn, și atunci cine-i 
oprește 7 Si nu-i oprește 
nimeni, nici colegii de 
muncă al lui Ion U. nici co
legele, cîteva, de facultate 
ale Măriei G. care știau, 
unele chiar au fost tratate 
cu mici atenții de către ne
obositul iubit. Familia 7 Co
piii ? El doar dă în casă o 
sută, două, uneori patru, ce 
nu le-ajung banii 7

Știu ei cum se fac banii, 
cît de complicată e calea 
pînă la bancnote 7 Iubita lui, 
singura și ultima lui iubită, 
Mițu e studentă, adică are 
alte pretenții. Cu ce să-și 
cumpere ea zmeură și cireșe 7 
Care copii 7 Lor le dă. le 
ajunge, le prisosește chiar ! 
Ea este doar soția lui. sin
gura lui soție, cu ailaltă, 
de are copii, rezolvă el cu 
trei mii și doisprezece lei, 
divorțul. Nu-i spune Mițu 
să-și dea pantofii maro la 
reparat, să-și așeze hainele 
pe umerar așa cum l-a în
vățat ea 7 Doamne, cît o 
iubesc, exclamă el trist, de 
ce legile astea cu căsătoria 
și divorțul 7 Cam pipărat di
vorțul dar Mițu așteaptă, e 
răbdătoare, cuminte și-1 va 
face fericit. Facturi aduse 
din condei, marfă neînregis
trată, un chef la București, 
extraconjugal (în ce-o pri
vește pe Mițu), atenții pentru 
mama lui Mițu — o sticlă 
de lichior, o fugă pînă la ea, 
o plimbare „între noi totul 
trebuie să fie frumos". $i-n 
timp ce Mițu are poftă de

mîncare, („chiar m-am în
grășat" !) o femeie boinavă, 
fără serviciu, cu trei copii 
așteaptă in zadar ca soțul 
să-și revină, să se trezească, 
să se întoarcă acasă. Ires
ponsabil își mai vopsește 
părul, încă un costum, el tre
buie să fie elegant, mai tri
mite ceva bani soțioarei 
mele dragi, iubitei și frun
tașei la învățătură, mai face 
o bibliotecă (casa noastră 
fără bibliotecă ?). mai un 
chef, la patru zeci și șapte 
de ani, cum mai trec anii I, 
viața abia începe. Soacra ÎI 
înțelege : plînge cînd îi arată 
verighetele cu care se vor 
logodi el și preadistinsa du- 
misale fiică. Si dacă ea, 
soacra, mama-soacră, plînge 
de bucurie deși știe că 
aia cu trei copil ii e încă 
nevastă, el de ce să fie su
părat 7 Unde a mal văzut 
cineva o asemenea comoară 
de mamă soacră 7 Și ires
ponsabil ți asistat de toți 
cei care l-ar fi putut aduce 
la ordine, Ion U. își con
tinuă cavalcada amoroasă. 
Treburile merg, „să bat în 
ldmn". Mițu va fi mama co
pilului meu pe care-1 vom 
crește în dragoste șl cinste, 
într-o mare dragoste și nea
semuită cinste. Acum mai în- 
tîi cu învățătura. „Am luat 
nouă la literatură". Fetița 
mea a luat nouă la litera
tură, scumpa mea soție I

Absurd 7. Nu, domnul este 
în deplinătatea facultăților 
mintale, judecă serios, își 
aranjează viitorul. El ars 
doar leafă mare șl nu numai 
leafă, „să bat în lemn". Dra
gostea are bariere 7 Să-n- 
drăznească cineva să afirme.

Dincolo de toate, o stu
dentă de 22 de ani, iubește 
pe Nelucul el și Nelucu pe 
Mițu, își spun soț șl soție. 
Și acum, priviți-1 :

Scumpa mea soție,
Este așa de plăcut să citești o astfel de 

scrisoare plină de sentiment și duioșie. Sînt 
așa de frumoase gîndurile tale și asta mă 
face să lupt cu și mai multă ardoare pentru 
realizarea țelului nostru comun: unirea 
noastră pentru totdeauna. Vom lupta din 
toate puterile pentru a înlătura toate pie
dicile din calea noastră, pentru a consfinți 
unirea noastră definitivă.

Numai doi oameni care se iubesc cu 
adevărat pot duce o astfel de luptă cum 
ducem noi.

Dragul meu soț,
Am terminat de învățat și, așa cum ți-am 

promis în scrisoarea anterioară, îți scriu. 
Am învățat două cursuri la literatură și la 
italiană. Mi-am propus să învăț săptămînă 
asta 16 cursuri la istoria literaturii și dia
lectologie. (DIALECTOLOGIE pentru șe
ful secției tricotaje).

CUVINTELE 
SINT PREA 

SĂRACE
Dragă Mițule,
Cuvintele sînt prea sărace pentru a ex

prima cu adevărat ceea ce simt eu, dar în 
schimb faptele mele și devotamentul meu 
pentru tine vor constitui cea mai bună do
vadă a acestei iubiri

Te sărută cu mult dor 
Nelucu, soțul tău.

Dragul meu soț,
Ții minte cînd ne-am plimbat ți-am ară

tat o luminiță departe ? Am scrutat întu
nericul și și acum strălucește acolo. E, așa 
frumoasă și îmi inspiră numai lucruri fru
moase.

Soția ta, care te iubește, Mițu
(O luminiță, numai lucruri frumoase...)
Dragă Mițule,
Eu sînt fericit, Mițule drag, de tot ceea 

ce-mi scrii mă bucur că fetița mea mă iu
bește și se gîndește la iubitul ei cu atîta 
gingășie, iar eu voi ști să răspund devo
tamentului tău cu și mai multă atenție și 
cu același devotament. Viața noastră va fi 
un adevărat basm.
Ionuț al tău te iubește și te sărută de mii 

de ori
Dragul meu soț,
Scumpul meu soț, fetița ta s-a îngrășat, 

dar să știi cu adevărat. E mai veselă pen
tru că știe că Neluțul o iubește. Azi dimi
neață am fost și am băut iaurt cu plăcintă 
la lacto. Simțeam nevoia să pap ceva bun.

Piși a ta, care te iubește 
„Să nu faci economii Piși, că nu contează". 
(Dădea pentru cei trei copii între o sută 
și patru sute Iei lunar)
„Dacă tu ai putea veni ar fi bine. Ai sosi la 
9, eu sînt liberă pînă la 11,30. Ne-am plim
ba și am vorbi. Apoi tu te-ai duce la gară 
și ai pleca înapoi (Dus-întors — 250 lan). 
„Veșnic te văd. închid ochii și te văd.

Soțul tău care te sărută de mii de ori"
„Află că am început să am poftă de mîn
care. Acum pap biscuiți cu unt și cu miere. 
Neluțule drag, pe noi ne așteaptă o viață 
de aur.
(Ea papă biscuiți cu unt și miere)

Dragă Piși,
Am cea mai mare stimă pentru tine care 

pînă la mine nu ai știut ce înseamnă a- 
cest sentiment. Eu voi căuta, contrar tutu
ror uzanțelor să respect pe aceea care mi-a 
dăruit inima ei și niciodată nu voi face un 
lucru care s-o țicnească.

VIITORUL 
NOSTRU Șl 

FLACĂRA VIE...
Dragă Mițule,
Soțioara mea scumpă, voi căuta să pre

gătesc încet, încet viitorul nostru cămin. 
Vom pleca amîndoi la București pentru a 
cumpăra de acolo tacîmuri și veselă pen
tru a putea completa bucătăria care ne 
va fi necesară și de a avea posibilitatea 
pentru a primi musafiri".

(Peste rizibilul frazei — el plănuiește cămi
nul, căminul lor adevărat)

„Neluțule, a trecut un an de zile de cînd 
ne iubim. Ce fericită sînt că știu că-1 am 
pe soțul meu care mă iubește și eu pe 
care-1 iubesc mult de tot. Veșnic ne va 
călăuzi flacăra vie a dragostei noastre".

„Pe urmă, dragă Piși, am intrat în meze- 
lărie, mi-am luat niște jambon, am venit le 
mine unde m-am ospătat și m-am apucat 
să aștern pe hîrtie prezentele rînduri".

(Trei copii părăsiți — 100—400 lei lunar).

„Afară ninge așa frumos 1 Tu probabil 
că acum ești la serviciu, obosit... Ce să-ți 
mai scriu ? Toate sînt vechi și focul sesiunii 
arde — și examenele. Am primit banii. Nici 
nu mă gîndeam să-i primesc așa de repede. 
O surpriză I Tu, dragul meu, îmi faci numai 
surprize. Poate că și eu voi reuși să te fac 
fericit".
(„n-am urmărit nici un interes material")

Draga mea soție,
Astăzi se împlinesc 15 zile de la eveni

mentul care a pecetluit primul pas spre 
unirea noastră. După mine, logodna noas
tră constituie primul pas spre unirea noastră 
într-un tot. Eu cum ți-am mai spus, înțeleg 
să-mi asum răspunderea și obligațiile ce-mi 
revin în această calitate. Și dacă ai ști cu ce 
dragoste o fac I

(Ion U. — 48 ani, tată a trei copii)

„Nu cheltuiesc decît pe mîncare. Fetița 
se gîndește la Ionuț al ei pentru că el este 
singur și poate n-a păpat decît puțin. Știu 
eu Nelucule cum ești! Dar zău că n-ar 
trebui să te neglijezi".
(„N-ar trebui să te neglijezi!“)

„Mițule, eu de la 1 iunie am luat ceva 
frumos pentru tine și voi veni să-ți aduc 
ceea ce a luat Nelucul de ziua copilului. 
Vreau să fac un pachet pentru tine. In 
afară de asta îți voi trimite 150 lei ca să 
ai pînă voi veni eu. După cum ți-am spus, 
s-ar putea ca în lunile de vacanță să ne 
repezim intr-o excursie în străinătate".

(Excursie ce nu s-a realizat!).
Dragul meu soț,
îmi pare bine că sînt gata pantofii. Sînt 

curioasă să-i văd. Un lucru pe care ți l-am 
repetat de zeci de ori : nu mai cheltui banii 
așa, aiurea. Sigur că mă bucură că am un 
soț atent și drăguț. îmi închipui că ai 
foarte multe treburi de rezolvat și apoi 
știu eu că tu le acorzi prioritate.

(„N-am urmărit nîci un intereș 
material I I l“)

Draga mea soție,
Simt o nevoie acerbă să fiu în preajma 

ta. Ființa ta emană atîta optimism, atîta fe
ricire și eu mă simt atît de bine 1".

„A apărut în librării Călinescu — opere 
voî. III. Te rog să le cumperi, Nelucule, ca 
să nu rămînă opera din viitoarea noastră 
bibliotecă descompletată".

...SERIOASĂ, 
DEMNĂ Șl 

STUDIOASĂ
Mițule scump,
Fetița mea dragă, Nelucul tău va 

căuta întotdeauna să-ți aducă numai 
bucurii fiindcă te iubește cu adevărat. Și 
în definitiv ce ar avea alții cu noi ? Am 
luat pentru tine de la anticariat două vo
lume Rabelais. Te rog să papi așa cum 
te-am sfătuit.

Băiețel, fetița ta te iubește ca pe un un 
copil. Despărțirea dintre noi ne face să 
suferim. Știi, cînd o să fim împreună tot 
timpul o să ne ținem numai de mină ca 
să recuperăm timpul acesta. Atunci Mițu 
o să-ți spele cămășile și o să te îmbrace 
cît mai frumos posibil.

Te sărută cu dor fetița și soția ta.

(Să repetăm în silă : „Te sărută, cu dor 
fetița și soția ta“).

„Încă înainte de a te cunoaște bine, eu 
în mintea mea te vedeam așa cum ești în 
realitate: serioasă, demnă și studioasă și 
văd că previziunile mele se adeveresc 
ad-litteram. Voi face totul pentru fericirea 
noastră. Mițule după cum am scris am adus 
biblioteca acasă (știi tu unde). Nu am pus 
decît corespondența noastră în ea".

„La fereastra noastră să plantăm un 
zarzăr. Cu fiecare vară ce trece să ne a- 
mintim de acel mai cînd sufletele noastre 
s-au întîlnit și s-au plăcut unul altuia. Se 
simte un miros primăvăratec și probabil 
acuș o să înflorească teii. Și vom fi îm
preună. Ce minunat va fi I

Soțului meu îi e dor de Mițu 
și lu Mițu la fel".

(Mițu îl convertește : Nelucule, există ro
mantism, sufletele noastre...)

Fetița mea dragă, Ionuț al tău te iubește 
cu atîta duioșie... Cum să-mi manifest dra
gostea ? Eu caut orice mijloc dar tu cu 
rațiunea ta rece nu-mi dai voie să fac orice. 
Dar va veni ziua cînd nici tu nu-mi vei 
putea opri exuberanța. Vom fi soți și tu 
nu mă vei putea opri decît cu un pupic, 
dar dulce I

„Tu spuneai că vrei să-mi iei sandale. Dacă 
o faci, Nelucule, atunci i-am nr. 38 (ob

servați ortografia studentei 1) că vreau 
să-mi fie lejere. (Să știi că mi-e greu să-ți 
scriu asta). Ah, cînd voi fi capabilă să nu 
mai am asemenea rețineri".

(„Declar că inculpatul mi-a făcut un set 
compus din jachetă și scampolo").

Dragă Piși, logodntea mea,
Venirea mea a fost ca un vis. Un vis 

durează mai mult decît 3 112 ore. Abia 
după ce ne-am despărțit am început să 
reflectez și mi-am dat seama că aveam 
atîtea a-ți spune și eu aproape că n-am 
vorbit decît lucruri banale.
(SOȚUL se suspectează : ea e doar stu
dentă I)

„Știi, Nelucule, cred că ar trebui să-ți 
dai pantofii maro la reparat. Ai grijă de 
costumul tău. Să așezi hainele pe cuier 
așa cum te-a învățat Mițu".

„Profit de ocazie că pleacă mașina de 
la noi și-ți trimit 150 lei".

„Ah, ce bine ar fi să se împlinească visul 
nostru, să poți veni la Iași. Mițu ar face 
păpică pentru Nelucu și apoi ar învăța".

(„întotdeauna l-am îndemnat să aibă grijă 
de copii").

„Îmi scrii că ți-a fost rău. Cînd vom fi 
împreună Nelucul tău te va îngriji și tu 
nu vei avea de suferit atît. Vreau să te 
știu aici lingă mine, să te menajez, să te 
văd în fiecare zi".

„Am primit cele cîteva rînduri și banii 
de la tine. Să știi soțul meu că nu-mi 
trebuiau banii. Mai aveam 100 lei".

„Îmi scrii, Mițule că nu-ți trebuiau bani. 
Asta înseamnă că te limitezi numai la 
cantină. Vezi ce rău faci ? Stai cu banii 
binișor și rabzi de foame".

(Tată a trei copii abandonați : „Le trime
team cîte două-trei sute lei lunar").

„Așa cum îmi voi educa copilul, așa va 
trebui să mă educ și pe mine acum, pentru 
că, în fond, mai sînt încă copil"

Soția ta, Mițu 
(„Eu nu l-am îndemnat să se despartă")

„Vom avea un copil care va fi viața 
noastră și îl vom face fizician așa cum 
dorești tu. 11 vom trimite la studii în

străinătate de unde se va întoarce ca un 
element de mare valoare".

(„...viața noastră... element de mare va
loare...")

„Mi-ai scris de bibliotecă. Mă bucur, 
mai ales că ceea ce e problema numărul 
uniț.e cartea".

„Pe aici, draga mea soție, toate sînt 
bune, am reușit să intru în normal cu 
toate. Să mergi mai des în oraș și să-ți 
cumperi ce îți place. Și la nevoie îmi scrii 
și soțul tău va face totul ca să-ți parvină 
cele ce ai nevoie".

„Mă tot gîndesc la prima carte pe care 
o vom aranja în bibliotecă. Am găsit-o: 
„înțelepciunea nebunului*  și „Dicționarul 
limbii române". Le consider cărți de căpătîi 
pentru noi. E bine că te-ai gîndit să duci 
în bibliotecă corespondența noastră. E 
primul lucru pe care îl putem numi 
al nostru".

EU, SUPORTUL 
TĂU MORAL

Dragul meu logodnic, Nelucu,

Cu verigheta: le-am arătat-o colegelor 
de cameră. S-au uitat cam lung, dar m-au 
felicitat. Lenuței nu i-am arătat-o. Cînd 
mă duc la ea o scot Vreau la vară să o 
port zi de zi.

(„Mî-a arătat două verighete ale mamei lui 
pe care i le-am înapoiat după o săptămînă")

„Tu Mițule să cauți să faci așa cum 
te-am învățat eu aici, acasă, să fii întot
deauna sigură de tine, să te gîndești că 
suportul tău moral este lingă tine și să 
privești cu superioritate nimicniciile din 
jurul tău".

(Conștient de valoarea sa : „...suportul tău 
moral este lîngă tine").

Iubita mea soție,
Nimeni nu va reuși să ne pună bețe-n 

roate. Totuși dacă se vor ivi noi le vom 
face față cu demnitate și curaj. Totul de
pinde de noi și noi ne iubim, da Mițule. 
Desigur că toate vulgaritățile vor fi excluse 
din viața noastră, întrucît și mie-mi sînt 
antipatice.

„Am încredere în tine și te iubesc mult, 
ăsta e adevărul. Cînd o să vin acasă o să 
te sărut ca pe un copil, doar ești soțul 
meu".

„Fetița mea dragă, eu ți-am spus la tele
fon că ți-am expediat un mandat de 
200 lei".

„Cînd Mițu o să fie a ta atunci o să 
fim așa fericiți, îneît toți o să ne admire. 
Mă gîndesc la clipa cînd Mițu va fi 
mămică, cînd vom avea un copil. Atunci 
cu adevărat îmi voi lua feția (adică funcția, 
eu așa prescurtez cuvîntul și n-am vrut 
să-l mai tai) de soție. Ce fericire I Ce mult 
ne Iubim 1“

„Mă bucur mult că înveți cu asiduitate 
și te pregătești temeinic pentru sesiune. Te 
voi iubi ca pe lumina ochilor".

„Soțul meu drag, Mițișor se va duce în 
oraș să cumpere cireșe și zmeură".

„Am cumpărat un material pentru o 
bluză. Cred că o să-ți placă. Mițule, iii voi 
închina toată viața și tot ce are omul mai 
frumos în inima lui. Mă voi devota ție cu 
toată suflarea mea".

„Of, Nelucule, cînd o să fim împreună 
întotdeauna I Număr zilele pînă vin 
acasă I" .

„Am rezolvat una din cele mai spine se 
probleme, să știi că am făcut o ispravă 
la care nu mă așteptam. Am avut baftă ca 
de obicei. Să bat In lemn, să nu mă 
deochi".

„Mă rogî lă-țl scriu ce învăț la Italiană t 
Petrarca, Dante, școala dulcelui stil. O 
școală literară ce are în centrul ei dra
gostea I Ei vedeau femeia, înger. Am în
vățat să spun asta în italiană".

(îngerul a învățat să spună asta ta 
italiană).

Scumpa mea soție,
Să știi că eu consider ca ceva normei 

totul și prin discuțiile purtate de nrinn 
în prealabil le-am dat de înțeles la toți ai 
mei că nu este vorba de o aventură oare
care, ci de o treabă foarte serioasă, vitală 
pentru mine. Le-am spus asta în termeni 
foarte decenți. In afară de asta trebuie 
să-mi găsesc și eu odată fericirea. Și os“ 
găsit-o: tu ești, Piși!“ M

„Nu mai fi trist, doar ai o soție care • 
mereu cu gîndul la tine. Te sărată Mițu 
cel obraznic".

„Mă bucur de optimismul tău și că f 
judeci lucrurile cu atîta seriozitate. Dai 
prioritate învățăturii și pe urmă celorlalte 
chestiuni, chiar și celor personale. Ne vom 
plănui viitorul nostru așa cum vrem noi. 
Adevărul este că bunul gospodar Iși face 
iarna car și vara sanie".

„Istoria" pe care v-am relatat-o este 
ilustrativă pentru felul în care poate fi mis
tificată iubirea. întrebarea care se pune 
vizează nu numai moralitatea unei iubiri 
plătite cu bani furați dar și „moralitatea" 
indulgenței sau indiferenței cu care a fost 
tratată această legătură. Cum este posibil 
ca o asemenea alianță să nu stimească in
dignarea oamenilor care o știu ? >

In pofida oricăror obligații etice elemen
tare cei doi își fac planuri de viitor, trccînd 
cu nepăsare peste un prezent care înseam
nă, pentru el, familie și copii. Se poate clă
di durabil fericirea personală pe neferici
rea altuia ? In numele cărei etici poate 
găsi un asemenea ins scuze pentru faptele 
lui ? S-ar putea spune că iubirea e oarbă, 
trece cu cruzime peste ceea ce o împiedică. 
Se poate. Dar insul era, din cîte se vede, 
destul de limpede și calculat în planurile 
sale. Fura din bunuri care nu-i aparțineau. 
Oare o făcea în numele iubirii ? Nimeni nu 
poate accepta o iubire murdară, pîngărită 
de calcule meschine și cruzimi neomenești.

Nu discutăm acum verosimilitatea unei 
legături „de dragoste" (?) în numele căreia 
banii statului intră în buzunarul hoțului. 
Nu ne-am încumeta să o socotim absurdă. 
Punem în discuție, însă, armătura morală a 
acestei legături, corectitudinea socială în 
flagrant delict, concepția stranie și străină 
moralei socialiste care se degajă din atitu
dinea celor în cauză față de ce-i înconjoa
ră. Declarînd că, după opinia noastră nu 
poate fi tolerată in nici un caz, nimănui, 
încălcarea normelor morale, transforma
rea iubirii în marfă plătită cu bani furați, 
invităm cititorii să se pronunțe, punîndu-le 
pentru aceasta la dispoziție coloanele zia
rului.

Forța opiniei tineretului în asemenea ca
zuri este leacul sigur al însănătoșirii morale 
a celor care mai uită că avem de respectat 
și apărat sentimente curate, trăsături care 
să exprime chipul adevărat al omului de 
azi așa cura il modelează societatea noas
tră socialistă.

NICOLAE ADAM j
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CRONICA

VIZIUNII
In timp ce drumul de la 

Lacto Bar Dorna la Librăria 
noastră nr. 17 te costă la orice 
oră a zilei doi — trei nasturi 
rupți — din pricina mulțimii 
masate la „Republica" pentru 
un bilet la „Blestemul rubinu
lui neilui negru" — Telecinemateca 
face liniștită istorie cinema
tografică și ne propune ve
chituri interesante cu Bette 
Davis. E un calm intelectual 
care merită apreciat. „Mese 
rotunde" cu teorii fastuoase 
ale unor teoreticieni fastuoși, 
discuții de ore lungi ale unor 
cronicari lungi la vorbă, an
chete complicate pe toate me
ridianele — toate se dovedesc, 
o clipă, zadarnice în fața unui 
succes de proporțiile acestei 
coproducții italo — germano 
— thailandeze etc. Sînt critici, 
confrați, specialiști — superi
ori ca spirit — care nu dis
peră cînd o asemenea porcă
rie atrage magnetic zeci de 
mii de spectatori neevoluați ; 
stăpîni pe nervii lor, ei găsesc

(Urmare din pag. I)

Cunoașterea tradițiilor de 
luptă ale poporului și partidului 
nostru, sentimentul mîndriei pa
triotice față de realizările pre
zentului vor fi stimulate prin or
ganizarea unor excursii tematice, 
drumeții la locuri istorice, vizite 
la muzee și expoziții. Prevedem 
astfel un succes deosebit ciclului 
„Trecut și prezent in Capitala 
țării", pe care-l vom organiza în 
colaborare cu Muzeul ae istorie 
a orașului București, și care va

MĂRȚIȘOR
(Vrmare din pag. I)

, oe lingă gingășie și ceva 
„romarta"...

Oricum însă, indiferent 
paleativele lui comerciale

de

de
....... ...
poate chiar în ciuda faptului 
că este vîndut pe străzi, și 
strigat în gura mare de că
tre cei care-l negociază — 
mărțișorul rămâne mărțișor, 

■ gingaș și poetic, aidoma a- 
menților de salcie. El dă pri
măverii primul însemn he
rald și ne aduce tuturora a- 
minte că mai sînt pe lumea 
asta și pardesie lejere, nu 
numai paltoane înfofolite și 
greoaie și că pe lumea asta 
mai sînt și alei nu numai 
pîrtii scîrțîitoare.

Și vor fi flori nu numai îți 
dosul vitrinelor !

Și miresme, nu numai de 
spițerie. Și culori nu numai 
pe vîrful blocurilor, în pano
urile de reclamă ale fabricii 
Gallus.

Mărțișorul e prima literă a 
lunii martie și tot el declină 
numele războinic, de zeu 
crîncen. al acestei luni. A- 
șe-at intre calendele lui 
februarie și idele lui Martie, 
cele legate de asasinarea lui 
Caesar, el spală de singe spa
dele și scuturile războinice și 
mută scrisul spadei în plug și 
al săgeților în spice. Fața ze
ului se însenină si urechile 
lui ascultă glasul seminței, 
al . mirabHoi semințe".

Pînă și cei triști care. 
Vai !. n-a.u primit mărțișor, 
cei singuratici precum cucii, 
tremr și ei reprimeniți la 
dulcele sentiment al primă
verii.

„Blestemul" ți

Bette Davis
de Radu

o explicație acestui trist fe
nomen — deși numai de ex
plicații la tristețe nu ducem 
lipsă pe lumea asta — oco
lesc mulțimea masată și tra
versează pe trotuarul mai li
niștit al hotelului „Lido". Al
ții — temperamente excesive 
— trec direct prin mulțime, 
o străbat furioși, înspăimîn- 
tați că o întîrziere de o se
cundă îi va face să piardă 
la „Librăria Noastră" ultimul 
exemplar din „Caracterele" 
lui La Bruyâre. Să pierzi din 
cauza acestui „blestem" o 
carte li se pare o catastrofă, 
un adevărat blestem. Oameni 
exagerați, desigur — ei vi
sează în fața acestui triumf 
al prostului gust la realizarea 
coșmarurilor lui „Billy Min
cinosul".

Acum, la drept vorbind, 
Bette Davis nu e cea mai per
fecționată mitralieră în lupta 
cu incultura cinematografică. 
Dar nici nu-i „o armă" de 
aruncat la fier vechi. Văzută 
în doze atît de mari, lucru
rile sînt prea clare și demons
trația e de mult sfîrșită : Bette 
Davis e o mască — tipar a

Cocațu
melodramei holliwodiene cu 
tot ce înseamnă asta mește
șug, eficacitate, sentiment 
drept și limită facilă. E o ar
tistă învinsă de mască, de 
chip. Ori de cîte ori artista a 
căutat Să trădeze masca — e- 
șecul a fost asigurat și prezen
tatoarea emisiunii, Ecaterina 
Oproiu, nu ne-a ascuns eșe
cul, chiar dacă simțul nuan
ței și o eleganță de spirit au 
silit-o să-l înnobileze. Fiindcă 
în 1968 „misterele" anilor 
'30—’40 nu prea mai sînt mis
tere, poate c-ar fi fost necesar 
ca acest ciclu „Bette Davis" 
să se ridice deasupra proble
melor care țin strict de artistă 
și să vizeze mai agresiv, dacă 
nu chiar mai „didactic", gus
turile cinefile ale marilor mase 
de telespectatori. Că „Viața 
ei" — de pildă — era un 
film nereușit al tragedianei se 
cerea firește spus, dar peli
cula putea interesa mult mai 
mult pentru acea artă regizo
rală a bătrînului meseriaș de 
calitate care e John Houston. 
Era un prilej să se deschidă 
pupila spectatorului pentru 
probleme care de obicei nu-1

interesează, obișnuit cum e de 
atîta amar de timp să se su
pună fascinației „vedetei" : 
cum creează un bun regizor 
o situație din două priviri, 
cum se rezolvă o tensiune 
printr-un prim plan de o se
cundă, cum se reușește ca 
printr-o simplă accelerație de 
ritm un scenariu clar că ca
pete o aură enigmatică și un 
caracter limpede — o umbră 
de „ceva". După cum acea 
uluitoare antologie a melo
dramei care era „Iubirea lor" 
— film-sinteză a situațiilor ce
lor mai „știute", de la Bataille 
la Dostoievski — putea să de
vină o prezentare abilă și 
nuanțată a genului, uitînd de 
Charles Boyer, de Bette Da
vis și nelăsîndu-ne intimidați 
de lacrimile care au curs din 
plin în acea seară.

E foarte bine că telecine- 
tnateca a început să se orga
nizeze, să gîndească pe cicluri, 
asigurîndu-și o conferențiară 
cu spirit suplu și rafinat ca 
acel al Ecaterinei Oproiu •— 
dar problemele unei active e- 
ducații cinematografice prin 
cel mai eficient mijloc, „micul 
ecran", abia încep. Și încep 
de la afirmarea unei poziții 
intelectuale dîrze, intransi
gente, fie și „didactice", față 
de incultura estetică și senti
mentală, față de vulgaritatea 
mai mult sau mai puțin sub
tilă. Nu trebuie să fii supersti
țios pentru ca „un blestem" 
— chiar dacă-i doar al unui 
„rubin negru" — să te obse

deze cu toate consecințele lui.

CAMPIONATUL INTERNA
ȚIONAL DE SPADA

Am primit azi la redacție zeci de știri sportive. 
Selecționăm pentru cititorii noștri citeva,

pe care le-am considerat cele mai importante:
| i------——

Iosif Sepeșiu și ificolae Istrate.
Primele asalturi vor avea loc

astăzi dimineață, la ora 9, și
vor continua după-amiază, de la
ora 17. ij

MADRID : AMANCIO A AD
MINISTRAT 2 GOLURI SUE

DEZILOR

Aproape 20 000 de spectatori 
au urmărit la Sevilla întilnirea 
internațională amicală de fot
bal dintre reprezentativele 
Spaniei și Suediei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor spanioli cu 
scorul de 3-1 (2-1). Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de 
Amancio (min. 19 și 23) și Rife 
(min. 62). Pentru oaspeți au în
scris Einerstedft (min. 17).

curs de atletism dotat cu .Cupa 
Steaua". Întrecerile încep ia 
ora 16,30. In program figurează 
probele de 50 m plat, 50 m gar
duri (masculin și feminin), pră
jină și lungime (masculin 
și feminin). Sperăm că ae
rul proaspăt de-afară va pătrun
de și în sala de pe calea Plev- 
nei spre a-i convinge pe atleți 
că primăvara este supărată pe 
„bătrînele" lor performanțe . în 
probele de sală.

notaj academic, caiac-canoe, 
gimnastică, ciclism, scrimă, lupte, 
box, natație, haltere, tir și iah- 
ting. Japonia va trimite la Ciu
dad de Mexico 230 de sportivi. 
Belgia 75, iar Izraelul 27.

ROMA: VIAREGGIO A RE
VENIT DUKLEI PRAGA

CUPA „STEAUA" 
LA ATLETISM

CIUDAD DE MEXICO: NO
TAȚI PRIMELE ECHIPE 

ÎNSCRISE
pentru amatorii de 
și senzație numele pri-

Notăm 
statistică 
melor echipe care au confirmat 
participarea la Jocurile Olim
pice : Belgia, Norvegia, Japonia 
și Izraelul. Delegația Norvegiei 
va cuprinde 103 persoane, din
tre care 74 de sportivi angajați 
in competițiile de atletism, ca-

Turneul internațional de fot
bal pentru juniori de la Viare- 
ggio a revenit anul acesta echi
pei Dukla Praga, care în cel 
de-al doilea meci (rejucarea fi
nalei) a învins cu scorul de 2-1 
(2-0) pe Juventus Torino. După 
cum se știe, primul joc al fina
lei se încheiase la egalitate : 1-1. 
Tinerii fotbaliști cehoslovaci au 
jucat tod 'te bine. înscriind două 
puncte prin Kokourelc. Italienii 
au marcat prin Bonei.

Clasamentul final : 1. Dukla 
Praga: 2. Juventus Torino; 3. 
Neapole ; 4. Vojvodina Novisad

pa- 
tră- 
de 
ați

cuprinde expuneri de specialita
te, vizite, prezentări de planșe, 
diapozitive etc.

Un bun prilej pentru cultiva
rea patriotismului îl constituie 
marile sărbători naționale. Un 
spectacol în aer liber „Anul 
1848“, un simpozion cu tema 
„Desăvîrșirea statului național — 
moment important în dezvoltarea 
națiunii române", un amplu con
curs de creație literară și artis
tică al elevilor, închinat zilei de 
30 Decembrie — sînt numai cîte- 
va dintre acțiunile pe care ni le 
propunem în acest sens.

— Munca voluntar-patriotică 
reprezintă, după cum se știe, un 
mijloc important de manifestare 
și, în același timp, de stimulare 
a dragostei tinerilor față de 
trie, față de orașul în care 
iese și muncesc. Ce acțiuni 
muncă voluntar-patriotică 
prevăzut pentru anul 1968 ?

— In principal, vor fi acțiuni 
destinate înfrumusețării orașului, 
întreținerii spațiilor verzi, a zo
nelor din pirul arterelor de pe
netrație în Capitală, organizării 
unor baze sportive simple pe 
lingă fiecare școală. Pe lingă a- 
cestea, cîteva obiective mari: vi
itorul Parc al tineretului (pentru 
amenajarea căruia s-a efectuat 
deja un însemnat volum de mun
că voluntar-patriotică), marele 
complex cultural-sportiv de la 
Lacul Tei, taberele de odihnă de 
la Mogoșoaia, Buda-Argeș și 
Snagov (ultima urmînd să fie o 
tabără permanentă, cu un pro
gram variat și atrăgător, oferind 
condițiile unui înalt nivel de ci
vilizație) De asemenea, conti- 
nuînd o tradiție existentă, în a- 
ceastă vară 90 de tabere de elevi 
și studenți vor ajuta unitățile a- 
gricole la strîngerea recoltei.

— Educația tinerilor în spiri
tul înaltelor principii ale eticii 
comuniste are o însemnătate de 
prim ordin în formarea lor ca 
cetățeni. Firește, în acest dome
niu inițiativele cele mai prețioa
se pot veni de la organizații, de 
la tinerii înșiși, care cunosc cel 
mai îndeaproape problemele spe
cifice fiecărui colectiv. Cum în
țelegeți să coordonați aceste ini
țiative ?

— Vom acorda o deosebită im
portanță educației etice, mai a- 
les în școli, unde vor fi organiza-

te dezbateri pe marginea unor 
aspecte ale comportării tnoral- 
cetățenești, folosindu-se exemple 
— fie în sensul pozitiv al cuvîn- 
tului, fie în cel negativ — din 
colectivele respective. Aceste 
dezbateri vor avea un caracter 
larg, la ele vor participa cadrele 
didactice, părinții, colegii, in
vitați din aparatul de stat, procu
rori, medici etc.

— Raportul prezentat la Con
sfătuirea pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist arată că edu
carea noii atitudini față de mun
că și învățătură, reprezintă o tră
sătură esențială a conștiinței so
cialiste a tinerei generații, unul 
din obiectivele principale ale 
muncii organizațiilor U.T.C. Ca
re sînt proiectele Comitetului mu
nicipal București al U.T.C. în a- 
ceastă privință ?

— Cîteva din ideile cuprinse 
în programul nostru de activita
te pot fi, cred, edificatoare. Ast
fel, pentru creșterea interesului 
față de profesie al tinerilor mun
citori și al elevilor din școlile 
profesionale vom organiza olim
piade pe pieserii, a căror fază fi
nală, la nivelul municipiului, va 
fi întovărășită de expoziții cu 
produse executate în concurs. O 
asemenea olimpiadă „Concursul 
măiestriei profesionale a tinerilor 
din cooperativele meșteșugărești" 
se încheie chiar azi, și marele in
teres ne care l-o stîrnit în rîndul 
tinerilor este un semn de bun au
gur pentru viitorul unor aseme
nea întreceri.

Împreună cu comitetele U.T.C. 
ale sectoarelor vom sprijini in
stitutele de cercetări și proiec
tări în organizarea, spre sfîrșitul 
acestui an, a unor sesiuni teh- 
nico-științifice pe specific de ra
mură, în scopul informării tine
rilor asupra celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, pre
cum și în scopul stimulării pa
siunii pentru cercetare. In ceea 
ce privește elevii, în colaborare 
cu Inspectoratul școlar al Capita
lei și cu societățile de matdtnati- 
că, fizică și chimie vom iniția la 
sfîrșitul anului școlar sesiuni ale 
cercurilor științifice școlare, cu 
care prilej se vor deschide expo
ziții pe profilul fiecărui cerc.

— într-o nouă convorbire 
vom solicita, ne

pe 
vom 

la proiectele Comitetului

Sala de sport din Calea Plev- 
nei va fi mîine gazda unui con-

Convorbire consemnată de : 
SEBASTIAN COSTIN

BM.
2.

3.

4.
5.

O contră la mănușe, ți dreapta e gata de ripostă

A Sportiirii din : R. D. Germană, 
V Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 

România se întrec în sala Flo- 
reasca, începînd de astăzi și 
pînă duminică, pentru desemna
rea campionului internațional al 
României.

Competiția se va desfășura in
dividual și pe echipe. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
cei mai buni spadasini, dintre 
care remarcăm pe : Ștefan Mol- 
danschl, Nicolae Marinescu, An
ton Pongraț, Gheorghe Cristof,

municipal în direcția activității 
cultural-artistice și distractive și " 
a activității sportive.

— Aș vrea pînă atunci să su- £ 
bliniez că măsurile adoptate la 
recenta noastră plenară sînt me- 
nite să ducă la creșterea presti- 
aiului organizației în fața tineri
lor. Dispunem de un activ pu- 
ternic, completat cu cadre corn- @ 
petente, cu oameni care vor fa
ce să crească nivelul de conținut — 
al activității noastre. ®

ERORILE

Pronosticul nostru pentru 
concursul Pronosport nr. 9 

din 3 martie

1. Minerul
Craiova 
Chimia Făgăraș — Steaua

2
C.S.M. Sibiu — F.C. Ar
geș 2
Chimia Suceava — Farul

2
Politehnica Iași — U.T.A.

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

Bologna — Inter 
Brescia — Fiorentina 
Mantova — Lanerossi 
Milan — Cagliari 
Napoli — Sampdoria 
Roma — Juventus 
Torino — Atalanta 
Varese — Spal

PROVIZORATULUI

In pregătirea cadrelor
(Urmare din pag. I)

pentru cazarea lor. După în
ființare, atît ministerul cît și 
fabrica l-au lăsat pe director 
să se descurce singur. Și s-a 
descurcat omul cum a putut. 
De la Calan a adus manuale 
și rechizite, de la Cîmpia 
Turzii a împrumutat lenje
rie... Străinii s-au dovedit 
mai înțelegători decît forurile 
tutelare. O clădire nu i-a 
putut da însă nimeni, așa că 
directorul a fost nevoit să-i 
cazeze pe elevi în... vestia
rele fabricii.

Zilele trecute am vizitai 
aceste „dormitoare". O des
criere exactă ă celor consta
tate nu poate fi făcută decît 
de pelicula aparatului de fo
tografiat. Mulți din cei 60 de 
elevi cîți locuiesc într-un ves
tiar dorm cîte doi într-un pat, 
alții dorm direct jos, (a se 
reține că jos înseamnă ci
ment.) Mobilierul este neco
respunzător, paturile degra
date. Igiena individuală și 
colectivă a elevilor nu poate 
fi menținută pentru că ei nu 
au nici o posibilitate de a face

baie sau duș. Mai multe echi
pe erau angrenate în partide 
înfocate de cărți, tinerii fu
mau alături 
tru că în 
laolaltă atît 
citori mai în vîrstă, aflați la 
cursuri 
menea 
legilor 
poate, 
școală.
mai bine poate decît alții, con
ducerea fabricii „Refractara" 
n-a cerut la înființarea școlii 
de la organul sanitaro-anti- 
epidemic teritorial autorizație 
sanitară de funcționare, așa 
cum avea datoria.

Pentru nerespectarea aces
tei obligații, pentru lipsa to
tală de interes față de situa
ția în care trăiesc și învață 
elevii aflați aici, fabrica a fost 
amendată de către Inspecto
ratul sanitar de stat cu suma 
de 2000 lei. Conducerea fa
bricii refuză însă să primească 
sancțiunea obiectînd că de 
vină ar fi... școala (sic !) pen
tru că are conducere pro
prie ! Ciudată și întortochea
tă logică I

de vîrstnici pen- 
dormitor locuiesc 
elevi cît și mun-

de calificare. în ase- 
condiții — conform 

statului nostru — nu 
evident, funcționa o 

Știind acest lucru

Gopo se justifică! • • •

S. HUBEZEANU

„Rochița" albă
Foto; OVIDIV STATESCU-Bucureștt

cu 
ce 

ca
lmi

520

La sfîrșitul lunii ianuarie, 
firmele de neon și fotogra
fiile colore ale cinematogra
fului „Republica11, anunțau 
premiera unui film românesc
— un film despre București
— a cărui regie și scenariu 
erau semnate de trei re
gizori.

Spectacolul a fost așteptat 
cu emoție și curiozitate. Cri
tica nu a reușit să ajungă la 
o singură părere, însă, în 
general aprecierile (pe bună 
dreptate) au fost defavo
rabile. Publicul, la fel. O dis
cuție cu Ion Popescu — Gopo 
(posesor al multor medalii și 
premii internaționale cu fil
me de animație), realizatorul 
unuia dintre cele trei sche
ciuri căruia ne-am adresat.

— A cui a fost Inițiativa ?
— Filmul a fost o comandă 

șl nicidecum o propunere din 
partea autorilor. Ea a fost 
adresată lui Liviu Ciulei, 
Mihal Iacob, Horea Popescu 
și mie. Ciulei nu a acceptat 
condițiile. Cred că Ciulei a 
făcut bine !

— Sinteți mulțumit de 
scheciul care vă aparține ?

— Partea mea îmi place ! 
Dumneata de pildă știai că 
cele mai vechi vestigii ale 
culturii București-Tei au fost 
descoperite datînd de prin 
1 600 î.e.n. ?

— nu, și r

UN FILM DE 30 DE MINUTE 
AR FI FOST SUFICIENT 
DACA AM FI ÎNVĂȚAT 
CHIAR NUMAI ATÎTA LU
CRU !

— Atunci, părerea dum
neavoastră este în contradic
ție cu critica... ?

— Da ! De ce nu a scris nici 
un cronicar ce i-a plăcut din 
filmele noastre ? Trebuia să 
le placă neapărat „dansul că
lușarilor" executat de „Cio- 
cîrlia11 care este uluitor, ex
traordinar de bine dansat, 
cum petrec bucureștenii ziua 
de 1 Mai, cum se dărîmă clă
dirile vechi și se ridică altele 
noi. Am filmat adevărat. Nu 
le place acest adevăr ? POA
TE NU IUBESC BUCU
REȘTIUL, ȘI ATUNCI E 
ALTCEVA I De ce părțile 
pozitive ale filmului sînt tra
tate superficial sau ironic șl 
greșelile sînt exprimate 
duritate și răutate 7 De 
nu au spus nimic despre 
litatea profesională, dacă 
cunosc sau nu meseria ?

— Și, totuși „supratema", 
„tonalitatea comună11, o afini
tate de stiluri care să unea
scă scheciurlle lipsește. Cre
deți că acesta nu este un 
neajnns suficient de mare ?

—- E adevărat. Unor, regi
zori cu experiență 11 s-au re
partizat filme de scurt me
traj Iar unor începători filme 
de lung metraj. Era bine, 
cred, stt-1 fac au to întregime.

sau Horea Popescu sau Mi
hai Iacob. CEEA CE-MI LIP
SEȘTE MIE ESTE CEEA CE 
MI S-A INTERZIS SĂ FAC, 
CE-I LIPSEȘTE LUI IACOB 
ESTE CEEA CE I S-A IN
TERZIS SĂ FACĂ. IATĂ 
EXPLICAȚIA !

Gopo este intrigat de re
acția publicului și a criticilor. 
Acel public care, cîndva, a 
aplaudat pe „Gopo-Sapiens“. 
Ii reproșează că nu iubește 
Bucureștiul, că nu știe să a- 
precieze dansul călușarilor, 
blocurile de pe magistrale și 
campingurile de primăvară.

Nu punem la îndoială jus
tețea acestei amenzi numai 
că una similară — însă cu 
mult mai mare — ar fi tre
buit dată și Ministerului In
dustriei Metalurgice pentru 
lipsă de prevedere și preocu
pare în creșterea cadrelor, 
față de destinul acestei școli. 
Ca într-o 
— în loc 
materiale 
ministerul 
tate numeroși elevi din țară 
să învețe aici. Nu de mult a 
fost adusă o clasă întreagă de 
la școala profesională din 
Cîmpia Turzii, mai deunăzi, 
au apărut 40 de elevi de la 
Galați. Vor mai sosi și alții 
în continuare. Pentru toamnă 
ministerul și-a prevăzut, în 
planul de școlarizare, să func
ționeze aici... 11 clase. Dar 
cînd își va propune ministe
rul să creeze și condițiile de 
viață și învățătură corespun
zătoare elevilor pe care-i pre
gătește școala de aici ? Aștep
tăm răspunsul chiar în coloa
nele ziarului nostru.

veritabilă comedie 
să creeze condițiile 

corespunzătoare, 
trimite cu tenaci-

OPERA ROMANA „Lucia di 
Lamermoor" ora 19,30 ; OPE
RETA „Sînge vienez" ora 
19,30 ; TEATRUL NAȚIONAL 
Sala Comedia „Heidelbergul 
de altădată" ora 19.30 ; Sala 
Studio „Topaze" ora 19,30 ; 
TEATRUL DE COMEDIE 
„Troilus și Cresida" ora 20 ; 
TEATRUL MIC „Amintirea a 
două dimineți de luni11 ora 20 ; 
TEATRUL LUCIA STURDZA 
BULANDRA Sala Schitu Mă- 
gureanu „Iulius Cezar" (pre
mieră) ora 20 ; Sala Studio 
„Comedie pe întuneric" ora 
20 ; TEATRUL C. I. NOTTA- 
RA Sala Magheru „Henric IV" 
ora 19,30 ; Sala Studio „Cînd 
luna e albastră ora 20 ; TEA
TRUL GIULEȘTI în sala 
TEATRULUI EVREIESC DE 
STAT „Martorii se suprimă" 
ora 20 ; TEATRUL BARBU 
DELAVRANCEA „Hoții" ora 
19,30 ; STUDIOUL IATC „O 
noapte furtunoasă" ora 20.

17.30 — Curs de limba rusă 
(lecția a 5-a).

18,00 — Sporturi de lamă 
practicate pe Valea Pra
hovei.

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

18.30 — Pentru cei mloi 
A.B.C. — De ce ?.

19,00 — Pentru tineretul șoo- 
lar Balade și legende i 
„Corbea haiducul" de 
lin Gruia.

19.30 — Telejurnalul de 
ră.

20,00 — Muzeele lumii : 
mitaj.

20.30 — Ecran literar.
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : 

drăgostiții de pe pache
botul — France.

22,45 — Campionatul mondi
al de patinaj artistic. Pro
be figuri libere — bărbați 

• Transmisie de la GENE
VA.

24,00 — Telejurnalul 
noapte.

Că-

sea-

Er-

în-

de

T"”
Mult zgomot
pentru nimic

Iată o încercare de sparge
re originală în felul ei : di- 
namitind o bancă din Bo- 
raas, un oraș în sudul Sue
diei, hoții au reușit să spar
gă un perete, să trezească 
jumătate de oraș, cu zgomo
tul exploziei, să spargă gea
murile tuturor caselor pe 
raza de 10 metri. La capătul 
atîtor catastrofe sonore, ei 
au fugit, neatingîndu-se de 
seif care, spre lauda fabricii 
producătoare, rămăsese in
tact.

Pentru păsărelele
din Tokio

O firmă japoneză care po
sedă un imobil de nouă eta
je în plin centrul Tokio-ului 
a luat hotărîrea de a planta 
arbori pe terasa clădirii. A- 
ceasta, în scopul de a obține 
un aspect original al clădirii, 
prin prezența păsărelelor ca
re nu vor întîrzia să-și facă 
cuibul în copaci.

ELEVI Șl STIIIIENȚI
Fllarmonica „George Enes- 

cu“ va prezenta în luna mar
tie o serie de concerte dedi
cate elevilor și studenților. 
Tematica tuturor acestora a 
fost fixată împreună cu 
profesorii din licee, în func
ție de programa analitică și 
de propunerile elevilor.

Pentru elevii liceului nr. 39 
Balta Albă conferențiarul 
Suzana Zupperman va vorbi 
despre clasicism, după car»

va urma un program de 
piese instrumentale șl vocale 
ce vor ilustra expunerea. 
Marți 19 martie în sala Ate
neului va avea loc un con
cert simfonic cuprinzînd lu
crări de Bach (Concertul în 
re minor pentru pian *1  or
chestră) de Brahms (concer
tul pentru vioară și orches
tră) și Alfred Alessandrescu 
(piesa „Amurg de toamnă* 1).

CINEMATOGRAFE
O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ...

rulează la Patria (orele : 13; 
16,30; 20), București (orele : 
9; 12,30; 16,30; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Republica (orele : 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival (orele : 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AM INTILNIT ȚIGANI------
CIȚI

rulează la Luceafărul
9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ;

20,45) ; Central (orele 
13; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Victoria
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

EXISTĂ ÎNCĂ SCLAVE 
rulează la Capitol (orele ; 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

DIMINEȚI DE IARNĂ
rulează la
16.30 ; în 
20,45).

STĂPÎN PE
RIE PENTRU BOX ; ____
OANELE VĂ AȘTEAPTĂ; FILE 
DIN ISTORIA SPORTULUI ; 
GUSTAV FACE CURA DE 
SLĂBIRE ;

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Union (orele : 15,30; 
18 ; 20,30 ; Volga (orele : 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Aurora (orele : 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Doina (orele : 9 ; 
10 ; 11 pentru copii. După a- 
miază : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

VALETUL DE PICA
rulează la Feroviar (orele :
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ;
20) ; Excelsior (orele : 9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ;
Gloria (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la Grlvița (orele : 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 • 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Buzești (orele :
15.30 ; 18 ; 20,30)

ÎNCERCUIREA
rulează la Dacia (orele : 8,30; 
1430 to continuare 16,30 ;

FERI-

(orele :
18,30 ; 

9; 11;

(orele :

Lumina (orele: 9,30 
continuare 18,45

SINE — PLEDOA- 
STADI-

18,45 ; 21) ; Miorița (orele :
9.30 ; 11,30 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ;

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Bucegi (orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC 

rulează la Unirea (orele : 16 ;
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE 
seriile I și II rulează la Lira 
(orele : 15 ; 19,30) ; Viitorul 
(orele : 15 ; 19,30).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Drumul Sării (ore-

. le : 15 ; 17.30 : 20).
JOCURI NESCHIMBATE 

rulează la Ferentari
15.30 ; 18 ; 20,30)

CĂUTAȚI IDOLUL 
rulează la Giuleștl 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ;
rele : 9,30—15,45 în continua
re ; 18; 20,15).

ESCROC FĂRĂ VOIE 
rulează la Cotroceni 
15,30 ; 18 : 20,30).

SERVUS, VERA ! 
rulează la Crîngași 
15,30 : 18 ; 20,30).

CARETA VERDE 
rulează la Floreasca 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45).

CERUL ÎNCEPE LA 
JUL III

rulează la Moșilor 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Popular (orele : 
15,30 : 18 ; 20,30).

ROMANȚA PENTRU TROMPE
TA

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

O FATA FERICITA
rulează la Cosmos (orele : 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
CAPCANA
rulează la Tomls (orele : 9 ;
11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20,30), Flamura (orele : 9;
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

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

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Rahova (orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Progresul (orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30).

(orele t

(orele: 
Arta (o-

(orele :

(orele :

(orele :
18,15 ;

ETA.

(orele :



□
IfflDM CONSULTATIVA

Df U BUDAPESTA
Din relatările corespondenților 

de presă reiese că, pînă în pre
zent, un număr de participanți la 
Intîlnirea consultativă a partide
lor comuniste și muncitorești de 
la Budapesta au prezentat punc
tele de vedere ale partidelor lor 
asupra problemelor care le pre
ocupă în legătură cu consolida
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale în lupta 
împotriva imperialismului.

Referindu-se la cuvîntarea ros
tită în cadrul Întîlnirii consulta
tive de către Pieter Keuneman, 
secretar geneial al C.C. al P.C. 
din Ceylon, agențiile de presă re
marcă că după părerea Partidului 
Comunist din Ceylon, la o nouă 
consultare internațională trebuie 
să fie invitate toate partidele co
muniste și muncitorești. Repre
zentantul ceylonez a subliniat că 
partidul său, ca unul din parti
dele comuniste din Asia, simte 
profund necesitatea unității miș
cării comuniste și muncitorești în 
lupta împotriva imperialismului, 
deoarece Asia este continentul în 
care imperialismul american co
mite o agresiune. Vorbitorul a 
pledat pentru crearea unor ase
menea condiții încît să se asigu
re unitatea deplină a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor care luptă împotri
va imperialismului.

In cuvîntarea pe care a rosti
t-o Oscar Astudillo, secretar 
general adjunct al Partidului Co
munist din Chile, a argumentat 
că în stabilirea unității de ac
țiune a partidelor comuniste tre
buie să se țină seama, la fie
care partid în parte, de condiții
le sale specifice și de sarcinile 
diferite care rezultă din aceste 
condiții. Unitatea de acțiune — 
a spus el — trebuie să fie ba
zată pe independența fiecărui 
partid, pe unitatea armonioasă a 
sarcinilor naționale specifice și 
sarcinilor care rezultă din inter
naționalismul proletar.

Presa sovietică a publicat tex
tul integral al cuvîntării lui M. 
Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
El a subliniat năzuința spre uni
tatea mișcării comuniste, unirea 
tuturor forțelor socialiste și de
mocratice în lupta împotriva im
perialismului. Tendința principa
lă a evoluției mondiale se carac
terizează prin creșterea forțelor 
revoluției și socialismului în 
fruntea căruia pășesc comuniștii.

Noi, a spus M. Suslov, sîntem 
pentru respectarea riguroasă a 
independenței, neatîrnării și e- 
galității în drepturi a tuturor 
partidelor. Partidele comuniste 
acționează azi în cele mai diver
se condiții. De aceea, nici nu 
poate fi vorba de organizarea 
vreunui centru conducător al 
mișcării comuniste mondiale. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
fixarea datei consfătuirii în no- 
iembrie-decembrie 1968, locul a- 
cesteia fiind Moscova.

Corespondenții de presă re
marcă faptul că reprezentantul 
Partidului Comunist din Africa 
de Sud a prezentat condițiile de 
aspră ilegalitate în care activea
ză partidul său. „Pentru comu
niștii din Africa de Sud — a su
bliniat el în continuare — pro
blema unității mișcării comunis
te nu reprezintă o dezbatere 
abstractă sau academică. Consi
derăm că este dreptul și datoria 
noastră de a cere din partea to
varășilor noștri care activează în 
partidele frățești să stabilească 
unitatea cea mai eficientă, cît 
mai repede".

Presa din R. P. Bulgaria a pu 
blicat textul integral al cuvîntării 
rostite la Intîlnirea consultativă 
a partidelor comuniste și munci
torești de Boris Velcev, membr i 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. El a decla
rat că este necesar să se creeze 
asemenea condiții încît partidele 
frățești care nu au trimis delegați 
la Budapesta să poată participa

la această conferință. Absența 
anumitor partide nu poate consti
tui un obstacol în calea ținerii 
conferinței. El a salutat propune
rea de a se ține conferința la 
Moscova pînă la sfîrșitul acestui 
an și s-a deelarat de acord cu 
crearea unui comitet pentru pre
gătirea acestei conferințe.

Observatorii politici au primit 
cu interes cuvîntarea rostită de 
Anna-Liisa Huvenen, membru al 
Biroului Politic al P.C. din 
finlanda, care a subliniat că nu
mai atunci cînd sînt bine pregă
tite și se desfășoară într-o atmos
feră deschisă, tovărășească, pe 
baza celui mai larg schimb de 
vederi, conferințele internațio
nale fac posibilă evaluarea prin
cipalelor probleme care intere
sează întreaga lume, precum și 
procesul de dezvoltare. După pă- 
reiea P.C. din Finlanda, proble
ma centrală a conferinței inter
naționale care urmează să aibă 
loc trebuie să fie problema răz
boiului și păcii, crearea unității 
în lupta împotriva imperialismu
lui La ordinea de zi trebuie să 
se afle menținerea păcii, concen
trarea și mai accentuată a acelor 
forțe care depun eforturi în fa
voarea menținerii păcii.

Publicînd relatări despre cu
vîntarea rostită de Erwin Scharf, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Austria, presa 
remarcă că P.C. din Austria con
sideră ca o obligație morală de 
a acorda prioritate unității miș
cării comuniste și muncitorești 
împotriva imperialismului. Pen
tru a se realiza maximum de u- 
nitate — a spus vorbitorul — 
trebuie să fie depuse eforturi 
pentru ca toate partidele, inclu
siv U.C. din Iugoslavia, să par
ticipe la consfătuirea mondială. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a se recunoaște că fiecare par
tid comunist își hotărăște propria 
sa politică în mod independent 
și liber, în funcție de condițiile 
din propria țară.

Corespondenții de presă aflați 
la Budapesta relatează că Geor
ges Marchais, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, și-a exprimat pă
rerea că sarcina cea mai im
portantă a partidelor comuniste 
este în prezent întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești în lupta împotriva dușmanu
lui comun al tuturor popoarelor, 
— imperialismul, în primul rînd, 
imperialismul american. Consfă
tuirea în curs de pregătire ar 
trebui să se caracterizeze prin 
manifestarea spiritului tovărășesc, 
spiritului democratic și eficiență.

(Agerpres)

• HOUARI BOUMEDIENNE, 
președintele Consiliului Revo
luției și șeful guvernului alge- 
rian, l-a primit pe ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Alger, Ion Georgescu, în 
legătură eu plecarea sa definiti
vă din Algeria.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind relațiile bilate
rale.

• JOI DUPĂ AMIAZA . Ia 
.academia Bulgară de Științe 
din Sofia au început lucrările 
sesiunii festive consacrate celei 
cle-a 90-a aniversări a procla
mări independenței țării. La se
siune care va dura două zile, 
participă oaspeți străini, printre 
care și Dan Berindei, secretar 
științific al Institutului de Isto
rie al Academiei Republicii So
cialiste România. Istoricul ro
mân, a prezentat referatul „Par
ticiparea României la războiul 
din 1877—1878“.

Bazele 
americane - 

sub presiunea 
patrioților

sudvietnamezi
Potrivit agenției FRANCE 

PRESSE, baza americană de la 
Dong Ha, care asigură protecția 
altor două baze — Con Thien și 
Khe Sanh — constituie acum u- 
nul din principalele obiective a- 
tacate de F.N.E. Pistele de ate
rizare ale acestei baze — unde 
se găsesc unități de artilerie, 
sînt frecvent bombardate.

Comandamentul american con
sideră că un atac violent asupra 
bazei de la Dong Ha, precum și 
asupra bazelor situate de-a lun
gul șoselei nr. 9 — Cam Lo, Roc- 
kpile și tabăra Carroll — va fi 
preludiul unei ofensive asupra 
Khe Sanh-ului, unde se știe că 
peste 6 000 infanteriști marini a- 
mericani, trupe de elită, se află 
într-o situație grea, fiind încer- 
cuiți de peste o lună de unități 
ale Frontului Național de Elibe
rare.

în cursul zilei de ieri, coman
damentul american a fost infor
mat că și în jurul marii baze de 
la Da Nang au fost observate 
mișcări de trupe ale F.N.E. care 
transportau arme grele.

s c u X' -t
• GEORGE ROMNEY, guver

natorul statului Michigan, a a- 
nunțat miercuri seara în cadrul 
unei conferințe de presă că a 
renunțat la lupta pentru ob
ținerea candidaturii Partidului 
republican în vederea alegerilor 
prezidențiale din noiembrie a.c.

REFERINDU-SE la 0 de
clarație a premierului izrae- 
lian Led Eshkol, ziarul „Ma
ariv" scrie că dacă Gunnar 
Jarring, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, nu va 
reuși să reunească la masa 
tratativelor părțile interesate, 
„situația va rămîne neschim
bată". Același ziar subliniază 
că guvernul izraelian acțio
nează în direcția pregătirii te
renului negocierilor directe.

Lațul încercuirii la Khe 
Sanh. Americanii sînt a- 
provizionați numai pe ca

lea aerului.

Ambasadorul :
României :

in Maroc și-a pre- • 
rentat scrisorile: 

de creditare :
La 28 februarie a.c., Cor

nel Burtică, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar a] • 
Republicii Socialiste România • 
în Regatul Maroc, a prezentat • 
scrisorile de acreditare rege- c 
lui Hassan II. e

La solemnitate au asistat: #
Driss M'Hammedi, director 
general al cabinetului regal, * * 
Hadj Ahmed Balafrej, minis- • 
trul reprezentant personal al • 
regelui, Si Mohamed Maameri, A 
ministrul casei regale, dr. Mo- # 
hamed Benhima, primul mi
nistru, dr. Ahmed Laraki, mi- * 
nistrul afacerilor externe, • 
Abdelhafid El Alaoui, direc- • 
torul protocolului șl cancela- e 
riei regale precum și alte ofi- « 
cialități marocane. •

Demonstrație la Londra 
împotriva legii privind res
tricțiile imigrării în Marea 
Britanie a unor cetățeni 
din țările Commonwealth 

ului.

PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT al guvernului R.A.U., 
Hassan Zayat, a declarat în 
cursul unei conferințe de pre
să că nu se așteaptă ca trimi
sul special al secretarului ge
neral al O.N.U., Gunnar Jar
ring, să înregistreze vreun pro
gres sesizabil în misiunea sa 
pînă cînd nu se va stabili da
că Izraelul este gata să înde
plinească rezoluția Consiliului 
de Securitate.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția C.T.K., la Praga a fost 
semnat miercuri protocolul pri
vitor la cea de-a XlV-a ședință 
a Comisiei mixte cehoslovaco- 
chineze de colaborare tehnico- 
științifică.

Delegația R. P. Chineză, care 
a participat la lucrările comi
siei, a vizitat întreprinderi, in
stituții de cercetări științifice și 
unități agricole din Cehoslova
cia.

Ambasadorul român a fost • 
însoțit de membrii ambasadei. •

După ceremonia prezentării • 
scrisorilor de acreditare între • 
regele Marocului și ambasa- • 
dorul Republicii Socialiste • 
România a avut loc o con- • 
vorbire cordială. •

Ministrul italian al afaceri
lor externe, Amintore Fan- 
fani, a prezentat în Parla
ment cu prilejul discutării 
bugetului pe anul 1968, un 
amplu tablou al politicii ex
terne italiene. Referindu-se 
la situația din Orientul Mij
lociu, el a afirmat că Italia 
încurajează părțile interesate 
în eforturile lor de a evita 
acțiuni care ar putea să pre
judicieze misiunea încredin
țată trimisului special al se
cretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring. El a arătat 
că în interesul general tre
buie să fie rezolvate la în
ceput probleme minore. A- 
ceasta ar crea o atmosferă, 
favorabilă rezolvării proble
melor de fond cuprinse în 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate cu privire la Orientul 
Mijlociu. Fanfani a deelarat 
că guvernul italian a susți
nut și continuă să susțină că 
o politică constructivă față 
de țările arabe și recunoaș
terea dreptului Izraelului la 
viață și securitate sînt esen
țiale pentru pacea și progre
sul întregului bazin medi
teranean.

din viata tineretului lumii
Tragic

Date statistice publicate 
la Guatemala City ne re
levă un trist record : 53,4 
la sută din guatemalezii 
între 10 și 30 de ani nu 
știu să scrie și să citească. 
Mai precis, dintr-un total 
de 2 365 000 de persoane 
încadrate în această cate
gorie de vîrstă, un număr 
de 1 470 000 trebuie să pună 
degetul în locul semnăturii.

Cifrele acestea care 
poartă, în plin secol atomic, 
o încărcătură de tragism, 
sînt extrase din rezultatele 
ultimului recensămînt șco
lar efectuat în „țara bana
nelor".

Pare paradoxal, dar auto
ritățile guatemaleze își fac 
un punct de onoare din re
zultatele recensămîntului. 
„în comparație cu datele re
censămîntului școlar din 
1958 — afirmă într-o de
clarație făcută presei, 
ministrul instrucțiunii, 
Cardo Perena — procentul 
analfabeților a scăzut cu 
5,2 la sută, ceea ce poate fi 
considerat un succes". No
țiunea de „succes" apare 
curioasă. Și nu e de mirare 
că unii din ziariștii pre- 
zenți la conferința de 
presă la care Perena își 
citea declarația au ținut 
să releve, pe baza unei so
coteli simple, că, dacă se 
va continua în actualul 
ritm, problema analfabe
tismului va fi rezolvată de
finitiv în Guatemala în a- 
proximativ 200 de ani, 
adică în jurul lui 2168.

Perspectivele sînt triste. 
Mai ales, dacă se are în 
vedere că recensămîntui 
amintit are un caracter 
„școlar" și în consecință 
nu a vizat decît persoanele 
susceptibile să urmeze 
cursurile școlare (încadrate 
de autoritățile guatemaleze, 
într-o așa numită categorie

Revendicările studenților 
italieni

(Urmare din pag. I)

la examene. Ei doresc modi
ficarea unui sistem pe care îi 
consideră arhaic de răspindire 
a științei și o participare mai 
activă la administrarea uni
versității".

Unele ziare italiene opinia- 
ză că actuala tensiune din 
lumea studențească italiană 
își are rădăcina în „exaspera
rea pe care o resimt tinerii 
atunci cind văd încetineala 
extremă cu care autoritățile 
abordează reforma universi
tăților" (CORRIERE DE 
LA SERRA). In același sens 
influentul cotidian IL ME- 
SSAGERO constată intr-un 
articol intitulat „Se cere o 
reformă rapidă și profundă a 
universității" că „nici un om 
de stat, nici un universitar 
sau specialist nu poate să nu 
releve că proiectul de lege 
asupra reformei universitare 
tărăgănează în Senat, că el 
ar fi trebuit aplicat încă în 
urmă cu doi-trei ani și că, în 
orice caz, el este insuficient 
pentru a rezolva problema 
modernizării școlii italiene".

Abordînd chestiunea in
tr-un sens mai larg, revista 
RINASCITA, analizind mo
țiunile și memoriile adoptate

• •«•••••••••

record guatemalez
a „capabililor de asimi
lare"). Despre sutele de mii 
de analfabeți din rîndurile 
persoanelor depășind vîrsta 
de 30 de ani, nu se cunosc 
nici un fel de date oficiale.

Cauzele ravagiilor pe care 
plaga analfabetismului le 

eface încă în Guatemala ? 
Ni le oferă datele acelu
iași recensămînt la capito
lul „situația frecvenței". 
Din 1 380 000 persoane în 
vîrstă între 7 și 20 de ani, 
902 000 nu sînt cuprinse în 
procesul de învățămînt. Si
tuația cea mai grea se sem
nalează în zonele rurale 
unde 73 la sută (711 000) 
din cei de vîrsta amintită

S 53,4 la sută anal- 

fabefi ® Speranțe 

pentru anul 2168

se găsesc în afara școlik 
Autorii recensămîntului au 
trecut în dreptul acestor 
cifre mențiunea „nu frec
ventează școlile". In reali
tate, mențiunea exactă ar 
fi „nu pot frecventa șco
lile". Nu le pot frecventa 
din cauza lipsei sălilor de 
clasă (conform datelor ofi
ciale, ale aceluiași recensă
mînt, numărul sălilor de 
clasă nu e suficient decît 
pentru cuprinderea a 20 la 
sută din populația de vîrstă 
școlară, între 7 și 13 ani), 
din cauza lipsei cadrelor 
didactice (în învățămîntul 
elementar și mediu, numă
rul învățătorilor și profe
sorilor nu atinge nici ju
mătate din ceea ce înseși 
autoritățile denumesc „pla

în diferitele școli superioare 
precum și Carta revendica
tivă elaborată de reprezen
tanții studenților din cinci 
centre universitare apreciază 
că „dincolo de propunerile 
specifice de reorganizare a 
studiilor se impune atenției 
mai ales un punct : dobîndi- 
rea unei conștiințe mult mai 
limpezi decît în trecut a unei 
probleme referitoare nu nu
mai la unele structuri sclero
zate ale vechii universități, 
dar și a rolului ce revine uni
versității, a raporturilor oi cu 
societatea, a tipului de cul
tură și a modului pregătirii 
profesionale pe care îl pro
pune. Respectiv, denunțarea e 
îndreptată nu numai împotri
va puterii corporative și de 
castă care conduce, prin tra
diție, viața universitară ci ea 
devine o analiză critică a 
unor raporturi educative con
cepute numai ca o transmi
tere pasivă a cunoștințelor, 
ea devine o critică a mode
lului de cultură pe care atît 
în universitate cît și în afara 
ei îl propune actuala socie
tate cu clase antagoniste".

Exprimînd opiniile unui sec
tor politic aflat într-o zonă 
total diferită, dacă nu 
diametral opusă revistei ci
tate mai sus, cotidianul

• ••••••••• •••• 

fonul minim necesar"), 
în sfirșit, dar nu în ultimul 
rînd, o influență negativă 
o are faptul că mulți copii 
trebuie să muncească 
pentru a contribui la în
treținerea familiei lor, 
pentru a-și cîștiga propria 
existență. Recensămîntui o- 
colește acest aspect explo
ziv, însă datele furnizate de 
unele ziare din capitala gu
atemaleză relevă că, de 
pildă, în rîndurile familii
lor care lucrează pe plan
tații și care reprezintă ma
joritatea în mediul rural, 
nici măcar 5 la sută din co
piii peste șase ani nu sînt 
„scutiți" de necesitatea de 
a munci cot la cot cu pă
rinții.

In cursul ultimilor 15 
ani, guvernele oare s-au 
perindat la Guatemala City 
au elaborat nu mai puțin 
de patru „planuri globale 
de alfabetizare". De fiecare 
dată, planurile au rămas 
însă îngropate în diferite 
sertare ale birourilor mi
nisteriale. Se invocă, inva
riabil, „lipsa de fonduri". 
Săptămîna trecută, minis
terul instrucțiunii a anun
țat că 400 din cei 620 de 
absolvenți din acest an ai 
școlilor pedagogice nu vor 
putea fi angajați deoarece 
„bugetul nu o permite". 
Un asemenea anunț apare 
revoltător într-o țară unde 
analfabetismul face ravagii. 
El apare ca o mostră de 
cinism dacă ne gîndim că, 
în acest an, fondurile alo
cate pentru jandarmeria 
guatemaleză au fost a- 
proape dublate în compa
rație cu anul precedent.

Școlile mai pot aștepta. 
Lichidarea analfabetismu
lui e, doar, planificată 
pentru anul 2 168 !

L’ESPRESSO constată la 
rîndul lui: „Rămîne un fapt 
că în școala italiană s-a 
produs o trezire a conștiinței 
în fața defectelor, contradic
țiilor, nedreptăților sistemu
lui nostru de învățămînt... 
Revolta studențească pare 
unora un teribilism dar poa
te că este privirea cea mai 
lucidă și mai severă aruncată 
asupra situației actuale a uni
versității italiene". Și în strîn- 
să legătură cu această consta
tare „L’ESPRESSO" — de 
altfel asemenea altor public 
ții italiene — subliniază „am
ploarea niciodată atinsă în 
trecut" a mișcării studențești, 
faptul că „ea s-a extins ma
siv și în facultățile științifice, 
care au fost întotdeauna cele 
mai surde la problemele înnoi
rii universitare, deoarece în 
ele, pe lingă autoritarismul 
academic există presiunea 
puterii industriale care finan
țează cercetările și selecțio
nează absolvenții".

Opinia aproape generală a 
observatorilor actualelor fră- 
mintări studențești din Italia 
concură spre concluzia că e 
vorba de o mișcare amplă și 
profundă, vizînd grăbirea unor 
transformări ale universității 
pe care masa studenților Ie 
consideră ca fiind imperios 
necesare.

• ••••••••••••

o wi/i mini in oisprn uiiiaitii 
BRUMM!

Ieri s-a întrunit la Bruxelles, la nivelul miniștrilor de ex
terne Consiliul ministerial al Pieței comune, prima reuniune 
a acestui organ de cînd Franța a împiedicat prin votul său, 

în decembrie 1967, inițierea unor negocieri asupra cererii 
Angliei de a adera la C.E.E.

Ei au examinat cele trei for
mule, propuse respectiv de țările 
Beneluxului, Germania occiden
tală și Franța, precum și de Ita
lia, în vederea realizării unei a- 
propieri între C.E.E. și țările can
didate la această organizație. în 
afară de Anglia, au mai făcut 
cereri de aderare la C.E.E., după 
cum se știe, Norvegia, Dane
marca și Irlanda. Suedia a adre
sat și ea o scrisoare Comisiei 
C.E.E., în care, fără să specifice 
condițiile, se pronunță pentru o 
apropiere de țările comunitare.

Se pare că cei șase miniștri 
s-au limitat la o „clarifi
care reciprocă" asupra celor trei 
formule propuse. Cea a Benelux
ului preconizează o colaborare 
între țările candidate și C.E.E.

în domenii care nu cad în pre
vederile Tratatului de la Roma. 
Această colaborare s-ar putea face 
la nevoie și fără participarea 
Franței. R.F.G. și Franța su
gerează o colaborare comer
cială, bazată pe o reducere 
a tarifelor vamale și pe unele 
„aranjamente" agricole. Italia 
este în favoarea unui program 
de măsuri și întîlniri între C.E.E. 
și cele patru țări candidate, me
nite să determine un progres pe 
planul colaborării economice și 
politice vest-europene.

Mai rezervat față de formula 
franco-vest-germană, guvernul 
britanic înclină spre celelalte 
două formule, considerînd că ele

sînt de natură să faciliteze lăr
girea cooperării vest-europene — 
deși obiectivul final al Angliei 
rămîne aderarea la C.E.E. ca 
membru cu drepturi depline.

Știrile de ultimă oră sosite din 
capitala belgiană relevă că, date 
fiind divergențele serioase, nu 
s-a reușit nici măcar o clarificare 
deplină asupra proiectelor celor 
șase parteneri. Consiliul minis
terial al Pieței comune, a hotărît 
să continue la viitoarea sa reuni
une examinarea problemei rela
țiilor dintre C.E.E. și statele care 
au cerut aderarea la Piața co
mună. La viitoarea sesiune a 
Consiliului ministerial, reprezen
tanții Germaniei occidentale vot 
prezenta un document scris cu- 
prinzînd propunerile în vederea 
realizării unui aranjament co
mercial între „cei șase" și țările 
candidate la Piața comună.

Locuitori dintr-o mică localitate din Kenya citesc în ziare instrucțiuni pentru o campanie 
de vaccinare.

unor 
ai lui

Odiseea 

de luptă
Presa cubaneză a publicat 

primele relatări în legătură cu 
soarta a cinci supraviețuitori 
ai grupului de guerilă din Bo
livia, comandat de Ernesto 
„Che" Guevara.

Cei cinci combatanți care 
după ce au străbătut pe jos, 
urmăriți de trupele boliviene, 
o distanță de peste 1000 de 
kilometri, au ajuns în Chile, 
unde, după cît se pare au ce-

Epilog la
„A luat sfîișit cea mai gra

vă amenințare la adresa gu
vernului condus de Pearson 
din cei cinci ani de cînd se 
află la putere", scrie agenția 
UNITED PRESS INTER
NATIONAL, comentînd vo
tul de încredere acordat gu
vernului, miercuri seara, în 
Camera Comunelor a Parla
mentului canadian. Din cei

tovarăși 

Guevara
rut protecția autorităților chi
liene.

Partizanii, despre care se 
spune că se aflau într-o stare 
de totală epuizare fizică, au 
fost mai întâi îngrijiți în spi
talul poliției din Santiago de 
Chile, după care au fost duși 
sub puternică escortă în In
sula Paștelui, de unde, potri
vit agențiilor occidentale de 
presă, urmează să plece într-o 
altă țară.

Ottawa
260 de deputați, 138 au votat 
în favoarea guvernului, 119 
au votat contra, iar 3 s-au 
abținut. Acest vot a fost cerut 
de însuși premierul Pearson, 
al cărui cabinet a fost pus în 
minoritate săptămîna trecută 
în problema proiectului de 
lege privind majorarea impo
zitelor.
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