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RIE ÎN ARHIVA ȘCOLII

După mulți kilometri de 
pămînturi întinse (acum în 
schimbare de înfățișare) din- 
tr-o dată, dinspre cele patru 
zări ale cuprinsului, caval
cade energetice galopează 
spre a se întîlni, spre a se 
uni și spre a se pune în 
slujba aceluiași mare senior 
cu nume cam ciudat și re
zonanțe latine — ALRO — 
aluminiu românesc.

ALRO înseamnă alumină 
+ energie electrică + elec
trozi + energie umană, 
arbore genealogic demn

ALRO mai înseamnă ener
gie umană, înseamnă destine 
— aluminiu, înseamnă așa 
cum pentru Radu David, tî- 
năr maistru turnător, a în
semnat atunci cînd dintre 
aleși a fost ales să demareze 
pentru prima șarjă de alumi
niu românesc (30 iunie 1965) 
și din prima bucățică de me
tal nobil, alb imaculat, pur și 
nestemat să retoarne o co
loană a infinitului. Gigantul, 
Uzina de Aluminiu Slatina,

care în primele două luni ale 
anului 1968 a produs 2089 
tone metal peste plan, se 
face astfel demn de a în
semna : ALRO confluența 
marilor energii.

Orașul și Uzina înaintează 
cu pași vizibili de la un an 
la altul spre a se uni, spre

ION CUCU

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ALRO
CONFLU
E N Ț A
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GIILOR

16 MARTIE 196830 BANI

■
X 'A X / *

> t 'v ,<

7>:-

Of

(Continuare in pag. a Vl-a)

în pagina
a 4-a

în pagina
a 7-a

Nici o amnistie
fotbaliștilor cer

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5854 8 PAGINI

INTEGRAREA
A fi modem nu înseamnă doar 

a trăi în epoca modernă, ci a te 
situa conștient și militant în mo
dernitate, a fi partizanul noului 
împotriva vechiului, al tuturor 
înnorilor bazate pe legile de dez-

•- • — în
vor- 
avut 

ei,

voltare a societății, incluse 
progresul omenirii. Strict 
bind, fiecare epocă și-a 
„modernii" sau „avansații" 
după cum vremurile de azi își au .... _>---- lor.

este
mo-
nou- 
nou- 

de

„învechiții" sau „demodații'
Totuși, omul modern nu 

un modernist, un adept al 
dernismului, al excesului de 
tate, al noului de dragul 
lui, fără a-i măsura gradul 
progres pe care ‘i reprezintă.

Trăsătura cea mai pregnantă a 
omului modern este discemămîn- 
tul între progres și regres, indi
ferent dacă ele își au originea 
în trecut sau în prezent, deci ca
pacitatea de a distinge liniile 
urcătoare ale istoriei de cele co
borâtoare și de a nu străbate și 
sprijini decît pe cele dinții.

Putem deci fixa, cel puțin în 
aspectele principale, atributele 
omului modem.

în orice moment al istoriei 
coexistă, pe lingă activitatea și 
aportul generațiilor aflătoare în 
viață, numeroase elemente din 
trecut, moștenite de la generațiile

EFICIENTA
IN ISTORIE
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măreț cu rădăcinile adine în
fipte în trupul țării.

ALRO înseamnă — Oradea, 
(alumină); Craiova-Isalnița, 
Paroșeni, Luduș, București 
Sud, Arefu (Argeș) (energie 
electrică); Onești, Hune
doara, Reșița, Copșa Mică, 
Brașov (energie umană).

ALRO înseamnă...
Privind cerul de acum al 

Slatinei ai senzația că asiști 
la un impresionant și nemai
pomenit miting aviatic susți
nut de sute de rectoare și că 
săgețile de argint ale firelor 
ar fi direcțiile de. zbor și că 
sunetele de aer frecat 
zgomote dure și aprige 
motoare. ALRO înseamnă energie electrică plus...

de Traian Herseni

dispărute și unele mlădițe ale 
viitorului, care abia dacă se con
turează și care constituie proiec
tări sau anticipări ale vieții de 
mîine.

Oamenii se pot orienta față 
de această realitate complexă în 
moduri variate. Dacă lăsăm la o 
parte nuanțele, ei se pot fixa 
asupra elementelor tradiționale, 
căutînd să le cultive și să le pro
moveze cu precădere. Este tra
diționalismul, misoneismul, pase
ismul.

Ei se pot orienta spre ceea ce 
este nou, spre ceea ce e la modă, 
părăsind orice tradiție, în goana 
după inedit, original, nemaiîn- 
tîlnit. Este modernismul, snobis
mul, futurismul.

Ei pot îmbina în doze diferite 
datele trecutului și perspectivele 
viitorului, fie în sensul de a mo
dela ziua de mîine după chipul 
celei de ieri, de a construi o lume 
care să optimizeze pe cea exis
tentă, — fie în sensul de a re
considera trecutul, de a-1 revalo
rifica în ceea ce are el viabil și 
progresist, în favoarea unui viitor 
care vrea să fie mai mult decît 
o continuitate, un salt calitativ, 
un act de creație istorică. în 
prima variantă, avem conservato
rismul de diferite nuanțe, din 
care face parte și reformismul, 
din a doua, toate formele de ati
tudine progresistă, în frunte cu 
cea revoluționară.

In epoca noastră, a fi modern 
înseamnă a fi revoluționar,

SATIRĂ Șl UMOR 
și romanul foileton 

CĂRȚILE POȘTA
LE ALEMORȚIPde 

Adrian Păunescu
(Continuare in pag. a Vl-a)

Atribut important
al stilului de muncăOPERAȚIVITATEA Laborator-mobil

Un grup de energeticieni de la trustul ener- 
go-petrol din Cîmpina a pust la punct un la
borator-mobil prevăzut cu aparatură și dispo
zitive speciale cu acționare automată pentru 
determinarea operațiilor de măsurători, pro
tecție prin relee și tensiune în sistemul ener
getic al schelelor. Amenajat în interiorul unu: 
autocamion „Bucegi", originalul laborator poa
te detecta cu precizie cele mai mici defec
țiuni intervenite în rețea. Prin utilizarea lui, 
timpul de recepționare a lucrărilor se scurtea
ză la jumătate, realizîndu-se anual economii 
cifrate la peste un milion lei.

tați cu etica 
sportivă

ttaau ZHrvm ■> ia cnemarea inginerului Paraschiv : „Mă interesează cele ce mi-ați scris. Vin la Sla
tina" (începutul anului 1964) Fotografiile : ION CUCU

vizită în aceste zile la se- 
Comitetului județean Bra- 
al U.T.C. s-a 

cît se poate de
N-am putut

dove- 
ne 
sta

o 
diul 
șov 
dit 
inspirată, 
aici de vorbă cu nici un acti
vist pentru simplul motiv că 
toți se aflau în organizații. Nu
mai secretara tehnică se oferă 
cu amabilitate să dea lămuri
rile cuvenite în legătură cu lo
calitățile, întreprinderile sau 
instituțiile de pe raza județu
lui în care se află fiecare din
tre activiști. Faptul atestă în 
primul rînd seriozitatea și 
operativitatea cu care noul or
gan județean a trecut la înde
plinirea atribuțiilor sale ime
diate și de perspectivă.

Chiar a doua zi, după adu
narea de constituire — sounea 
tovarășul CORNET. ȘANDRU 
prim-secretar al comitetului 
județean U.T.C., întîlnit în 
tren — am trecut la repartiza
rea membrilor biroului pe sec
toare, Ia instruirea amănun
țită și diferențiată a activului 
pe secții și comisii, după care 
toată lumea a plecat în orga
nizațiile de care răspunde. Aici 
trebuie să sprijinim organiza
rea si desfășurarea în bune 
condiții a plenarelor de con
stituire a organelor orășenești 
iar în organizații să pregătim 
încă de pe acum adunările și 
dezbaterile care vor avea loc 
nu peste mult timp. Tot acum 
ne-am propus să facem cunos
cut tineretului programul de 
activitate pe anul în curs pen
tru ca, ne baza pronunerilo 
si sugestiilor lor. să fie astfel 
îmbogățite și îmbunătățite, in
cit să devină într-adevăr pro
gram de activitate a tineretu
lui din întregul județ".

O privire asupra cuprinsului 
programului de activitate este 
edificatoare. Prin conținutul 
măsurilor și activităților con
crete ce au fost stabilite se ur
mărește îndeplinirea cu înaltă 
exigentă a sarcinilor sporite 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
în domeniul politic, ideologic, 
culturii de masă și sportului, 
îmbunătățirea, cu alte cuvinte, 
sub toate aspectele, a între-

pe ruinele ce-

vom deplasa în

din mai 
de la 

o

gii activități a organizațiilor 
de tineret de pe cuprinsul ju
dețului în lumina și spiritul 
măsurilor adoptate de Confe
rința pe țară a U.T.C. „în do
meniul muncii de propagandă 
și cultură, spunea tovarășul se
cretar ȘTEFAN RAB, ne-am 
propus ca în perioada imediat 
următoare, adică pînă la 15 
martie, să întrunim, Ia nive
lul municipiului Brașov, un co
lectiv de consultanți din care 
să facă parte oameni de știință 
și cultură, activiști pe tărîm 
politic și social-cultural, eco
nomiști, psihologi, pedagogi și 
sociologi, care să acorde tine
rilor, după un program bisăp- 
tămînal, consultații pe teme 
politice, sociale, economice și 
de altă natură. La Școala ro
mânească din Scheii Brașovu
lui, cea mai veche de pe terito
riul țării, 
taților din Rupea și Făgă
raș, unde 
zilele de duminică un mare 
număr de tineri 
multe organizații 
sate și orașe, am stabilit 
suită de evocări istorice susți
nute de oameni cu înaltă com
petență în materie ; cu prile
jul aniversării a 120 de ani de 
la Revoluția din 1848 va fi 
pregătită o ștafetă al cărei i- 
tinerariu îl va constitui dru
mul străbătut de revoluțio
nari și locurile legate de revo
luție de pe teritoriul județu
lui nostru. Ne-am mai propus 
apoi o consfătuire tehnico-ști- 
ințifică cu tineri ingineri și 
tehnicieni din uzinele con
structoare de mașini, pregăti
rea și desfășurarea fazei finale 
a olimpiadei tinerilor strun
gari pe orașe, apoi pe județ. 
Pentru lunile de vară, progra
mul nostru mai prevede, prin
tre altele, cîteva festivaluri ar
tistice și sportive cu tinerii de 
la orașe, apoi cu cei de Ia sate, 
un alt gen de festivaluri, al 
obiceiurilor locale, un carna
val al tîrgurllor brașovene la

LAL ROMULUS
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Cuceririle tehnice moder
ne ne-au înlesnit confortul 
și ne-au redat comoditatea lu
crurilor. Nu însă și a spiritului. 
Adevărul acesta ni se pare a fi 
deosebit de pregnant vizibil în 
statutul muncitorilor, tehnicie
nilor, al oamenilor care prin 
natura profesiei lor simt direct 
șl rapid nevoia reînnoirii lor spi
rituale, a pregătirii și autodepă- 
șirii profesionale, ca urmare a 
progresului științei și tehnicii. 
Acest proces autocompetitiv nu 
este deloc facil și nici omogen. 
Și aceasta avînd în vedere faptul 
că nu orice vîrstă este în aceeași 
măsură capabila să sensibilizeze 
și să accepte ușor imperativele 
cărora trebuie să le facă față. In 
general vîrsta mai puțin înain
tată facilitează deprinderea cu
noștințelor noi, abandonarea 
unor practici învechite. Există 
date precise care atestă că nu
mărul tinerilor cuprinși de febra 
ridicării lor profesionale este 
mult mai mare decît a celor 
vîrstnicl. Rămînînd la marea 
masă a tinerilor preocupați de 
această surprindere diversitatea 
modurilor de a justifica sau ex- 

PENTRU OPTIMIZAREA

Noua policlinici Un Taft.

ACTIVITĂȚII ȘANTIERELOR

plica nevoia lor de perfecționa
re. Nu întotdeauna efortul lor 
traduce direct necesitatea de a 
ști mai mult și mai bine. Une
ori se ajunge la acest înalt de
ziderat prin medierea interese
lor personale, familiale etc.

TINERII Șl AUTOPERFECȚIONAREA
Am întrebat un număr însem

nat de tineri „Ce vă determină 
să învățați mai departe ?“ Răs
punsurile, așa cum au fost for
mulate, se înscriu în general în 
sensul celor de mai jos :

„Dorința de a ști mai mult, 
de a mă pregăti mai temeinic 
pentru a fi cit mai stăpîn pe 
meseria mea. Cunoștințele cu 
care veneam din școala profe
sională nu erau suficiente ; 
m-am hotărît să urmez liceul 
seral și am dat examenul de 
admitere. Am reușit. Cursurile 
serale mi-au înlesnit ușurința 

de a înțelege aspecte de detaliu 
teoretic, tehnic. Mai accesibile 
mi se păreau și cărțile de docu
mentare care se refereau la me
seria mea. Liceul sera! mi-a fo
losit nu numai nevoilor de 
atunci dar mi-a dat posibilitatea

PROF E S I 0 N A L Ă
ca peste cltva timp să am cura
jul de a mă gindi la învăță- 
mîntul superior. Pentru moment 
locul meu de muncă nu-mi cere 
o mai înaltă pregătire sau cunoș
tințe speciale în plus. Dar am 
credința că învățînd teoretic și 

practic peste limita suficienta - 

lui, orice muncitor este capabil 
să facă față oricînd, oricărei 
schimbări ce i-ar fi impusă de 
procesul muncii". (Alexandru 
Ispas — Uzinele 23 August, stu
dent în anul I la Politehnică).

însușirea temeinică a unor

meserii, buna ta pregătire, im
pun respectul și aprecierea co
legilor de muncă față de tine — 
spune Paula Ulariu. In urmă 
cu 10 ani am intrat la fabrica 
de confecții și tricotaje ca sim
plă muncitoare. Aproape tot 
timpul am avut sarcini în orga

Pe toate șantierele întreprinde- 
ii de construcții siderurgice din 
lunedoara s-a generalizat meto- 
la organizării științific? a muncii 

prin folosirea graficului-rețea de 
coordonare a lucrărilor, întocmit 
cu ajutorul mașinii electronice 
de calcul. Recent a fost aplicată 
o nouă metodă de organizare 
științifică a activității de con
strucții denumite „Palas" (pro
gram pentru analiza și optimiza
rea activității șantierelor). Acest 
program, întocmit cu calculato- 

nizația U.T.C. Pot spune că prea 
puțin îmi mai făceam meseria 
de croitor. Cunoșteam foarte 
bine fabrica, fiecare secție în 
parte cu oamenii ei, cu greută
țile ei, și cu toate astea eram 
foarte departe de muncă, de ca-

lificarea mea. Nu pot spune că 
munca în organizația U.T.C. nu 
mi-a dat și satisfacții. îmi amin
tesc și acum cu plăcere de ele. 
Dar pe de altă parte, mi-am dat 
seama că, în paralel cu aceasta 
trebuie 
ficarea 

să-mi perfecționez cali- 
pe care o m-am

rul electronic, indică durata op
timă de executare a fiecărei lu
crări, stabilește precis indicatorii 
de plan, forța de muncă și pro
ductivitatea ce trebuie realizată, 
pe meserii, unități de lucrări și 
perioade de timp. în acest fel se 
asigură o repartizare și utilizare 
mai judicioasă a forței de muncă, 
întocmirea la timp a proiectelor 
și aprovizionarea ritmică cu ma
teriale de construcții, evitîndu-se 
stocurile inutile. Ca rezultat al 

înscris la cursurile școlii tehnice 
de maiștri. Sînt în anul II și 
aștept cu nerăbdare să termin. 
Sînt convinsă că abia atunci pot 
să spun că știu ceva în meseria 
pe care mi-am ales-o. Pînă 
acum mă simțeam destul de 
vulnerabilă, gindindu-mă la 
specificul fabricii noastre, unde 
an de an intră în funcțiune 
mașini și linii de producție noi. 
Nu-mi este deloc ușor să învăț. 
Pe lîngă cursurile școlii tehnice, 
mai am de rezolvat multe pro
bleme legate de familia mea. 
Am un copil care trebuie supra-' 
vegheat și îngrijit. Timpul este 
foarte neîncăpător, trebuie folo
sit cu judiciozitate, să ajungă 
pentru toate...

„Muncesc de 8 ani și mi-am 
dat s.eama că oricit de mecanică 
ar fi munca pe care o fac nu 
trebuie să mă transform într-un 
robot. E nevoie să înțelegi soli
citările Ia care ești supus în 
timpul muncii, să știi cum să le

ILEANA DINICĂ 
(Continuare in pag. a V-a)

folosirii acestui procedeu de coor
donare și desfășurare a lucrărilor, 
sarcinile de plan pe întreprindere 
au fost îndeplinite ritmic, înre- 
gistrîndu-se o depășire de 2,46 
la sută în ianuarie și 2,96 la sută 
în februarie. De asemenea, a fost 
terminată cu 5 zile mai devreme 
reconstrucția laminorului vechi 
de profile și s-a creat posibilita
tea punerii în funcțiune a mare
lui laminor bluming de 1300 
mc. cu aproximativ 3 luni înain
te de data stabilită prin plan.
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In atelierul soților Iacohi — obișnuita atmosferă de lucru. 
Dăltuit de mina sculptorului în piatră sau lemn, urzit cu prodi
gioasă fantezie în tapiseriile soției sale, sentimentul continuei
deveniri te întimpină irezistibil, de pretutindeni.

— La ce lucrați în prezent ?
— La un tors de bărbat, de 

dimensiuni mai mari, cu care voi 
participa — alături de Gheorghe 
Apostu și Petre Balog — la cea 
de a patra Expoziție internațio
nală de sculptură, organizată de 
Muzeul de artă modernă de 
lingă Milano, al lui Enzo Pa- 
gani. Concomitent, soția mea și 
cu mine vom expune două ta
piserii la trienala de la Milano. 
Aș vrea să precizez că una este 
lucrată numai de Riți Iacobi, 
iar alta împreună. Vom fi pre- 
zenți, probabil, cu cîteva tapi
serii în Mexic și Brazilia, la o

în funcție de direcția și presiu
nea apei — suprafețele unor mo- 
biluri în bronz.

— O adevărată diversitate de 
‘ preocupări și tehnici moderne...

— Din care nu lipsește por
tretul figurativ. Deși se susține de 
către unii că n-ar face parte din 
sculptura modernă. Cred că im
portanța funcției sale social — 
educative nu ne dă de loc drep
tul să-l neglijăm. Lucrez acum 
și la un bust al lui Popa Șapcă, 
pentru Celei.

— Mi-a atras atenția, de la 
început, o coloană în lemn, par
că neterminată...

Cu Peter Iacobi

DESPRE 
MONUMENTAL 
Șl MODERN, 
PROIECTE
Șl EXPOZIȚII
expoziție colectivă de artă ro
mânească.

— Mă așteptam să revăd 
„Coloana în lemn", din expozi
ția organizată cu prilejul Coloc
viului Brâncuși...

— „Coloana în lemn", am 
predat-o recent pentru o expo
ziție românească de pictură și 
sculptură din Cehoslovacia. O 
altă lucrare, un tors de bărbat 
în bronz, mi-a fost achiziționată 
de dr. Werner Hofmann, direc
torul Muzeului secolului XX din 
Viena,

— Alte proiecte ?
— Reliefuri în bronz, și o ta

piserie a soției mele, cu care 
vom participa, probabil, la Ex
poziția românească de la aero
portul Orltj.

De fapt, am mai multe pro
iecte la care țin. Lucrez acum 
la un ciclu de sculpturi care se 
află încă în faza de desene și 
proiecte în lut. Caut să-mi îm
bogățesc mijloacele de expresie 
prin transpunera și transformarea 
unor proporții și elemente arhi
tecturale. Transformarea înseam
nă, în acest caz, o puternică 
esențializare și umanizare a lor

— După cum observ, acest 
ciclu de lucrări, de o factură 
foarte modernă, tinde să dez
volte, în același timp, o pronun
țată monumentalitate.

— Da, numai că monumenta
litatea aceasta, a unor structuri 
arhitectonico-sculpturale, vreau 
să devină intrinsecă, să aparțină 
în întregime sculpturii. Cred că 
înseși dimensiunile timpului 
nostru se exprimă mai bine în 
arta monumentală șî determină 
chiar o generală extindere a ca
tegoriei monumentalului.

Numeroase proiecte ale mele 
îl au în vedere. Dintre acestea, 
amintesc realizarea unor fîntîni 
arteziene, antrenînd oscilant —

— E o lucrare rămasă în faza 
de eboșă, care — fără să fie 
propriu-zis părăsită își aș
teaptă timpul.

Nervurile ei, conturate nervos, 
tensionează dramatic un univers 
de intenții, o gîndire plastică 
mereu nemulțumită cu sine, că- 
utîndu-se deopotrivă în lemn, în 
bronz, în piatră si marmură-

VICTOR PARHON

unii

de NEAGU

RĂDULESCU

PANORAMIC
CULTURAL

După ce preț de o săptă- 
mînă aproape televiziunea 
acaparase interesul public, 
dînd multor instituții artistice 
un fel de ușor avertisment, 
un fel de mică demonstrație 
introductivă în știința crizei, 
iată-ne reveniți la ritmul nor
mal, la atmosfera obișnuită a 
vieții culturale. S-a terminat 
precipitația de pe străzi în 
preajma orei 20, s-au pierdut 
cele cîteva ceasuri de liniște 
și pustietate, în care rarii de
votați ai străzilor, și-au putut 
redescoperi, surprinși, orașele, 
au încetat aprinsele comenta
rii, controverse, pronosticuri. 
Ce ne rămîne ? Acum cînd 
televiziunea își îngăduie o 
destul de meritată de altfel 
odihnă ?

Teatrul de estradă „Ion 
Vasilescu", deși de-abia inau
gurat, își încearcă niște se
ducții deja veștejite, adresîn- 
du-se nu mai știm cărui pu
blic, presupus de o toleranță 
nemărginită. Spectacolul „A- 
dam și Eva la revistă" încear
că o speculație din cele mai 
banale și lipsite de gust: niș
te avataruri ale cuplului bi
blic în istoria profană, însăi
late fără haz, devin pretexte 
pentru scenete, cuplete, cu-

piețele, dansuri, cîntece etc. 
— fără duh, fără har, fără 
stele. Deși produsele sînt 
foarte ieftine, operația se a- 
nunță falimentară. E curios 
sau e normal P

Cinematografia își menține 
slăbiciunea pentru amatorii 
de divertisment. Porția de 
răsfăț din săptămîna aceasta 
e acordată, din păcate, de 
filmul românesc. „Răpirea fe
cioarelor" aspiră să dovedeas
că faptul că avem și noi par- 
daillanii și angelicele noastre 
și, bineînțeles, creatori care 
știu să-i pună in valoare, in 
lumină, în baie, pe cal etc

Desigur, polemica cu genul 
e de un vechi fi atot recunos
cut ridicol. Desigur, în „Răpi
rea fecioarelor" se pot recu
noaște abilități — regizorale, 
actoricești. Destul de omoge
nă pînă acum, critica filmu
lui relevă sporul de profesio
nalism pe care-l dovedește 
grupul realizatorilor, sublini
ind însă, totodată, faptul că 
progresul în sensul familiari
zării cu regulile genului se 
asociază cu un regres fată da 
„Haiducii", care era mai in
teresant tocmai prin necano- 
nismul lui. Dincolo de „spe
cializarea" pe care o dovedeș
te, „Răpirea fecioarelor" ali
mentează o firească punere

în discuție a rațiunii sale în 
ansamblul cinematografiei 
noastre, a lacunelor si efortu
rilor ei

Succedîndu-se în ritm rapid 
în ultima vreme, premierele 
dau vioiciune, substanță me
reu nouă vieții teatrale. Deși 
lipsită de premiere în prima 
ei parte, deși spectacolele Tea
trului „Nottara" cu „Miraco
lul", o foarte recentă premie
ră, au trebuit să fie întrerupte, 
săptămîna aceasta nu a izbutit 
totuși să creeze senzația lip
sei de evenimente și noutate.

Cu greu amatorii se pot 
menține „la zi". („Casandra", 
de pildă, în ciuda acumulării 
de reușite, nu mai ajunge să 
fie frecventată). Nu izbutesc 
de altfel, nici spectatorii — 
profesioniști să consemneze 
totul, să emită aprecieri. Și 
parcă uneori, tracasați, nu 
mai au răgazul să judece fără 
impulsivitate, cu măsura pe 
care o dă reflexia calmă. Să 
fie aceasta explicația unei 
ieșiri ca cea a lui Radu Po
pescu, cronicar de știută cir
cumspecție, la adresa specta
colului de la Teatrul „Bulan- 
dra“ cu „Iulifis Cezar" de 
Shakespeare ? Persecutat de 
buletinul de identitate al re
gizorului, cronicarul nu-i 
poate ignora (sau ierta) tine
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Opera Română — Liliacul, ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă — 
Mam-zelle N'ltouelie, ora 19,30; 
în sala Palatului — Secretul lui 
Mareo Polo, ora 19,30 j Teatrul , 
Național — Sala Cpțnedia — ' 
Regina de Navnra, ora 19,30 râ» 
Sala Studio ; O femeie cu bani, 
ora 15,30 — Martin Bormann, 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie 
— Sfîntul, ora 20 ; Teatrul Mic

20; 
sala

ora

— Tango, ora 15,30, Pur și sim
plu o criză, ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" — sala 
Schitu Măgureanu — Livada cu 
vișini, ora 20, Sala Studio 
Comedie pe întuneric, ora 
Teatrul Ciulești în 
Teatrului Evreiesc de Stat 
Visul unei nopți de iarnă,
19,30 ; Teatrul „Barbu Delavran- 
cea“ — Hoții, ora 19,30 ; Stu
dioul I.A T C. — Războiul 
Troia nu se fiice (premieră), ora 
20 ; Teatru] „Ion Creangă" — 
Cei trei mușchetari, ora 9, Năz
drăvăniile |ui Păeală, ora 16; 
Tteitrti] Țăndărică — sala din > 
Calea Victoriei — Papuciada. § 
ora 17, sala din str. Academiei
— Vrăjitorul din Oz, ora 17.

cu !

Un volum de proză:
ROBERT CALUL"

de Constantin Dinulescu

———-----------------r-------- rr-

Alegorie
Peisaj de Emil Boita Desene de ION GRIGORE

rețea, o reperează și-o flage- 
lează pe toată întinderea spec
tacolului. Uneori o inventă. 
Copil, cînd prea cuminte, și 
vrea ascultător, cînd prea ju
căuș și zgomotos, regizorul- 
ficțțune poate avea tnsă sa
tisfacția de a fi obligat pe 
cronicar să abdice de la criti
că, să aplice simple urecheli. 
Tonul corecțional ajunge să 
se extindă de la regizor la pu

blic (căruia cronicarul îi indi
că să citească textul), gene
rează trageri la răspundere 
pentru fondurile consumate 
și scăpări stilistice nepermise 
unui tutore, fie el furios. 
Pentru ce se cuvin remușcări ? 
Pentru o copilărie nedovedită, 
contestată de alții, sau pentru 
o bastonadă în văzul lumii ?

I. G.

Răpirea fecioarelor : PATRIA
10 12 15 : 14.30 16.45 : 19 ;

21,15 ; București (orele 9 ; 11 ; 15;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).
• O lume nebună, nebună, ne
bună ; GLORIA - 13 ; 16.30 ;
20. FLOREASCA - 13 : 16.30 ; 
20.
• Sfîntul ia pindă : LUCEAFA 
RUL (completare Atențiune 
ciuperci I) -111,15 . 13 30 . 18.15 :
18.30 , 20.45, BUCUREȘTI -
10.30 ; 12.30 . 14.30 ; 18,45 ; 19 ; 21
O Leul african : SALA PALA
TULUI (sețfiB de bilfete .2^77 - 
ora 17.30 șU seria 2282-— ora 
20,16), CAPITOL (completare 
Naică pleacă la București) — 11 : 
13 , 15 . 17 , 19 ; 21.
• Blestemul rubinulni negru :

FESTIVAL - 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21. FEROVIAR - 9; 11,15;
13.30 ; J6 , 18,3'J , 21. EXCELSIOR
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

*" — (completare
Cîntece In lemn) — 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți :
CENTRAL - 11 , 13 , 15 , 17 , 19 ; 
21, GRI VITA (completare Aten
țiune. ciuperci !) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, MELODIA
(completare Cîntece in lemn) —
11.15 ; 13.30 ; 18 ; 18.30 ; 20,45,
• Doi -colonei 5 CINEMATECA
- 10 ,' 12,30 ; 13.37
• Muzicantul: VICTORIA — 
9 : 11.15 : 13,30 ; 16 : 18.30 ; 20,45.
• Cei șapte samurai: VOLGA

20,45. MODERN

Un nou film românesc 
realizat de Savel Știopul 

„ULTIMA NOAPTE
A COPILĂRIEI"

La Ploiești, îr roiul 
Băjenaru din „Opinia 

publică" actorul A. Teica 
realizează un frumos succes

Șt acum să ne luăm adio...Urare de drum bun Bravo, Teică !

— 9,45—13 în eontinuare ;
16.30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9,30 — 18.15 în eontinuare : 
18.45 ; 20.45.
• Program pentru copii : DOI
NA - 9 ; 10
• Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic : DOINA (completare 
Viața începe la 40 de ani) —
11.30 ; 13.45 : 18 18.17 ; 20.30
• Cînd tu nu ești : UNION
(completare Mai bine să preve- 
aim Profilaxia TBC)
9 Acțiunea din insula păsărilor 
■— Creierul — Lupta internă a 
speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav știe 
mai bine : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• împușcături pe portativ :
GIULEST1 (completare Atențiu
ne ciuperci 1) — 15 3(‘ 18 . 20,30.
BUCEGI (completare Salut, 
Kenya!) - 11,15, 13.30. 16;
18.15 ; 20.30, MIORIȚA (comple
tare Io, Mircea Voievod) —
11.15 : 13,30 . ÎS 18.15 . 20.30.
• Un nabab maghiar ; DACIA 
(completare Orizont științific n’ 
13 din 1967) - 8.30 -21 în conti
nuare
• Moartea după cortină : BU- 
ZEȘTI (completare Miracole) —
15.30 ; 18 ; 20,30
® De trei ori București : FE
RENTARI — 15,30 : 18 : 20,30.
• Pantera neagră : UNIREA
(completare Lauri celor mai 
buni) - 15.30 : 18 20.15
• Valetul de pică TOMIS 
(completare Cîntece în lemn) —
11.15 ; 13.30 . 16 i 18.15 . 20 30.
FLAMURA (completare Pîinea 
noastră) — 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45.
• Dimineți de iarnă : FLACĂ
RA (completare Orizont științi
fic nr. 12/1967) — 15.30 : 18 ;
20.30.
f> Dragostea unei blonde : VI- 
TAN (completare Flora austra
liană) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : POPULAR (completa
re încercări) — 15 30 ; 18 : 20,30.
• Nu uita gara Lugovaia : AU
RORA (completare Pilule II) —
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare
Dați-mi un calmant) : 11.15 ;
13.30 : 16 : 18.30 ; 20 45.
• Neamul Șoimăreștilor (ambe
le serii) : MUNCA (completare 
Pe drumul măiestriei) — 15,30 : 
19.
• Război și pace (seriile I și II): 
RAHOVA — 15 ; 19,15.
« Reîntoarcerea lui Surcouf: 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

SÎMBATA 16 MARTIE
15,25 Fotbal : Rapid Bucu

rești — U.T.A. Transmisiune 
de la Stadionul Republicii. In 
pauză : filmul documentar : 
Oameni deasupra norilor ;
17.30 Pentru cei mici Lan
terna magică : filmele „Două 
gheme", „Năică pleacă spre 
București" și „Kiri, clovnul" ; 
18,00 Pentru noi, femeile !;
18.30 Curs de limba spaniolă
(lecția a 7-a) ; 19,00 Pentru
tineretul școlar : La școala 
grației ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 19,50 Buletinul mete
orologic, Publicitate ; 20.00 
Tele-encictopedia ; 21,00 In- 
tîlnire cu... Astă seară : Ion . 
Buzea ; 21,15 Film serial : „E- \' 
vadatul" ; 22,05 Seară de o- 
peretă. își dau concursul': Arta 
Florescu, Ion Dacian, Teodora 
Lucaciu, Cleopatra Melido- 
neanu, Constantin Gabor, 
Frații Mențel, Victor Vlase, 
Mihaela Ursu, Doina Patriciii, 
Cornel Patrichi, Maria Mi- 
traehe, Doina Atanasiu, Stela 
Lăzărescu, un grup vocal mas
culin și ansamblul de balet
al Teatrului de Operetă ; 22.50 
Parada vedetelor ; 23,05 ; Te
lejurnalul de noapte ; 23,15 
Telesport ; 23,30 închiderea 
emisiunii.

DUMINICA 17 MARTIE

9,00 Ora exactă. Cum va i' 
vremea, astăzi ? ; 9,02 Gimnas-./ 
tica de înviorare ; 9,10 Pentru 
copii și tineretul școlar : „Ex- 
terra ’68". Film serial : „Meteor 
XL-5". La șase pași de o 
excursie — emisiune-concurs. ; 
10,45 Emisiunea pentru sate ; 
12,30 Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Radioteleviziu- 
nii. In program : Simfonia în 
Do major de Antonio Vivaldi și 
Concertul pentru orchestră de 
Doru Popovici ; 15,25 Transmi
siuni sportive : Fotbal. Steagul 
Roșu — F. C. Argeș, transmi
siune de la Brașov. In pauză : 
„Careul magic” vă prezintă, în
registrat pe film meciul de box : 
Joe Louis — Max Baer ; 17,15 
Cu cîntecul și jocul pe melea
gurile patriei. își dă concursul 
Ansamblul „Brîulețul” din Con
stanța ; 18,00 Curierul artelor. 
Emisiune de actualitate teatra
lă, muzicală și plastică ; 18,30 
Magazin 111 ; 19,30 Telejurnalul 
de seară ; 19,50 Desene animate ; 
20,00 Film artistic : „Cosmin, 
fiul zimbrului" (seria I). O pro
ducție a Studioului de Televi
ziune București ; 20,45 Caruselul 
varietăților ; 21,15 Film artistic : 
„Inamicul public nr. 1“ — co
medie cu Fernandel ; 22,45 Tele
jurnalul de noapte ; 23,00 Tele
sport ; 23,15 închiderea emisiu
nii.

HARALAMB ZINCĂKING
— ROMAN —
I. O DISPARIȚIE CIUDATA

In dimineața zilei de 196’, cam în jurul orei șase și jumătate, 
în clădirea Secției a 4-a de Miliție năvăliră două femei.. Una 
dintre ele. cea care se adresase milițianului de la Intrare, avea 
ochii umflați de plîns. Cealaltă, în ciuda unor eforturi vizi
bile, nu izbutea să-și ascundă nervozitatea ; zimbea in neștire, 
cu privirlie tîmpe pierdute în gol. „Or fi mamă șl fiică”, își zise 
milițianul, în timp ce Ie explica unde poate fi găsit ofițerul de 
serviciu. Acesta, un tînăr locotenent, se pregătea, după o noapte 
in general liniștită, să predea schimbul. Fluiera în surdină mul
țumit — de la o vreme, nopțile de veghe treceau fără prea 
multă bătaie de cap. De aceea, apariția neașteptată a celor 
două femei nu-1 incinta deloc. „Soacră și noră... cu siguranță 
că s-au certat, deduse locotenentul după ce le pofti să șadă, 
și acum vin la noi să le facem dreptate”.
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„Soacra" căzu ostenită pe scaun și izbucni într-un plîns ner
vos. „Nora“ o rugă în șoaptă să se liniștească.

— Vă ascult, preciză locotenentul cu o politețe rece, oficială.
Femeia in etate își sterse ochii congestionați cu o batistă 

mototolită, se uită lung la ofițer, de parcă ar fi vrut să con
state dacă poate sau nu să se încreadă în el, și șopti desnă- 
dăjduită :

— Ajutați-mă 1 Nepotul meu a dispărut... înțelegeți ? Nepotul 
meu a dispărut.

Locotenentul îi aruncă „norei" o privire întrebătoare : „Ce-i 
cu soacra dumitale ?“

Nu obținu nici un răspuns ; tînăra femeie continua să zîm- 
bească în neștire, prostește. Ofițerul se întunecă la față ; se 
gindi cu părere de rău că îndeplinirea formalităților îi va răpi 
mult timp. Se reclama doar dispariția unui copil...

— Vă rog să fiți ceva mai clară, ceru el.
— A plecat ieri după-amiază de acasă și n-a mai venit, inter

veni tînăra cu o voce stinsă, pe cînd ztmbetul prostesc i se 
șterse de pe chipu-i palid.

— Mdaaa... îi scăpă ofițerului. Așa se intimplă dacă lăsați 
copilul de capul Iul. Copiii trebuie supravegheați !

E vorba de nepotul meu, murmură bătrîna, adică de viitorul 
soț al doamnei.

Locotenentul tuși stingherit, roși, apoi se prefăcu preocupat 
de căutarea unei hîrtii.

— Ieri după-amiază, la șase, urma să mă întîlnesc cu dînsul 
la ceas, la Universitate. L-am așteptat și n-a mal venit...

— De plecat, a plecat de acasă, vorbi bătrîna printre lacrimi. 
Mi-a spus că se duce la întîlnire. N-a mai ajuns acolo și nci 
acasă n-a mai venit...

Locotenentul asculta privindu-le, în același timp, pe amîndouă. 
Nu prea înțelegea bine ce se petrecuse cu acel nepot plecat 
la întîlnire.

— înainte de a veni aici, l-am căutat peste tot ; la Morgă, 
la Spitalul de urgență...

— A dispărut ! oftă cea tînără. speriată parcă de propria-i 
concluzie.

— Aș 1 a dispărut ! exclamă ofițerul. Apoi continuă în gînd : 
„Ce le mai trece prin minte... Una-două, a dispărut. O fi fugit 
in lume cu alta... Sîntem deranjați cu tot felul de fleacuri... 
Spuse cu voce tare :

— Vă rog să-mi dați în scris cum s-au petrecut faptele...
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A doua zi, la orele șapte dimineața, căpitanul Liviu Roman 

auzi cîteva ciocănituri în ușă. Numai ce se îmbrăcase, bucuros 
că ziua se anunța frumoasă... că, sculindu-se cu „noaptea in 
cap”, va găsi pe plajă un loc potrivit... In sfîrșit, bucuros că 
în după-amiaza acelei zile, la orele 18, își va intîmpina logodnica 
pe peronul gării Eforie Nord. Bătăile în ușă se repetară. Le 
ascultă amuzat. „O fi îngrijitoarea”. Deschide. Spre surpriza 
sa. se lovi de un tînăr cu o față plăcută, bronzată de soare.

— Vă rog să nu vă supărați că vă deranjez la un ceas attt 
de matinal... Sînteți tovarășul Liviu Roman ? se interesă ne
cunoscutul pe un ton deosebit de politicos. îmi permiteți ? Sînt 
locotenentul Mihai Vintilă de la postul de miliție Eforie Nord. 
Mă bucur că vă cunosc.

Liviu Roman îl invită să intre, strânse fără plăcere mina 
colegului său constănțean : ghici imediat că venise să-i aducă 
o veste nu prea plăcută. Și nu se înșelă :

— Tovarășe căpitan, s-a primit de la D.G.M. o telefonogramă 
pe numele dumneavoastră. E semnată de maiorul Suharu.

Simți cum inima i se strînge cuprinsă de o adîncă nemulțu
mire. „Of ! de ce n-am plecat de acasă mai de dimineață”... 
Citi mesajul de la București. Maiorul Suharu îl ruga să fie 
amabil și să se prezinte la orele opt la postul de miliție, în 
vederea unei scurte convorbiri telefonice. Rugămintea, bine
înțeles. suna a ordin. „S-a dus vacanța, gindi criminalistul cu 
tristețe. S-a dus și întîlnirea de la șase cu Lili“

3
înainte de a rosti tradiționala urare „Bine ai venit” !“, maiorul 

Suharu, mai mult din obișnuință, se uită la ceas, vrând parcă 
să verifice punctualitatea subordonatului.

— Șezi, Liviule, îl pofti șeful după ce îi strânse mîna. Arăți 
foarte bine... negru ca un drac...

Liviu Roman nu reuși să-și ascundă nemulțumirea că fusese 
rechemat din concediu. Stătea cu ochii în pămint, rușinat parcă 
de propriile-i simțăminte. Șeful îl privea cu un surîs blind, ca 
șl vorba sa de altfel.

— Tovarășe căpitan, trecu maiorul Suharu la un ton oficial, 
te-am chemat din concediu pentru că am pentru dumneata un 
caz pe cît de neobișnuit, pe atît de important. Ti se potrivește 
și n-am vrut să-l încredințez altcuiva. Maiorul îl împinse un 
dosar. Te rog. citește cele două declarații... sînt singurele piese
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de la dosar. Nu, nu e nevoie să pleci. Poți să rămîi aici... Uite, 
îți dau voie să și fumezi.

„Ce mi-e și cu șefii ăștia, gîndea Roman ceva mai împăcat 
cu soarta sa cea „cruntă și nedreaptă", cum știu Să găsească 
cuvintele care să te ungă ia inimă... Auzi la dumnealui. „Un caz 
pe cît de neobișnuit, pe atît de important”..... Ți se potrivește”...
„N-am vrut să-1 încredințez altcuiva”... Mulțumesc, tovarășe 
maior, mai bine m-ați fi lăsat pe plaja de la Belona...".

Luă dosarul și—1 deschise cu o oarecare neîncredere. Era 
convins că șeful exagerase înadins. Se așeză ceva mai comod 
în fotoliu și începu să ctiească :

„Subsemnata Bănescu Eufrosina, domiciliată în București, 
strada Vultur 43, raionul Tudor Vladimirescu, declar urmă
toarele :

Sînt văduvă, soțul meu, Vichentie Bănescu, a murit acum cinci 
ani. N-am avut copii, din pricina mea : sînt o femeie suferindă. 
Singura noastră mingiiere a fost un nepot — Miroiu Mihai-Mișu 

’— fiul sorei mele care, acum douăzeci de ani, a murit îm
preună cu soțul ei intr-o catastrofă feroviară. Creșterea copilu
lui a rămas în seama noastră. L-am crescut, l-am ajutat să-și 
termine școala. De mai bine de trei ani nepotul meu ocupă 
postul de vameș în portul Constanța. în acest răstimp nu l-am 
văzut decît o singură dată — acum doi ani. De aceea, m-am 
bucurat cînd m-a anunțat telefonic că intenționează să-și pe
treacă concediul la mine. în București a sosit acum zece zile, la 25 iunie a.e.

Ieri după amiază, pe la cinci și jumătate, nepotul meu a 
plecat de acasă să se întilnească cu prietena lui, Virginia Mun- 
teanu, După cîte știu, întîlnirea urma să aibă loc la orele șase, 
la ceasul de la Universitate. Pe la șase și jumătate, Virginia 
Munteanu m-a chemat la telefon, și m-a întrebat dacă nu știu 
ce-i cu Mlșu oă n-a venit la intilnire. Am încercat s-o liniștesc. 
Pe urmă, a mai telefonat de două ori. La început am crezut 
că este vorba de vreo încurcătură, cum se intimplă de obicei 
între doi îndrăgostiți. însă din după-amiaza de cînd a plecat 
de acasă, nepotul meu n-a mai dat nici un semn de viață. 7,-am 
așteptat toată noaptea ; văzlr.d că nu mai vine, ne-am închipuit 
că i s-ar fi întîmplat ceva și ne am apucat să-1 căutăm pe Ia 
Morgă, pe la Spitalul de urgență, dar fără nici an rezultat.

Vă rog să mă ajutați să-1 găsesc. 
Eufrosina Bănescu”

CITIȚI ÎN FIECARE MIERCURI SI SIMBATA. ÎN 
FOILETON, ROMANUL ..O^'nț DOCTORULUI KING“ ’
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Ne-am pus, de ce n-am recunoaște-o, deseori întrebarea : cit din 
„Momentele" lui Caragiale reprezintă adevăr și cit ficțiune ? Și 
asemenea nouă, cîți dintre dumneavoastră, citind „Telegrame", 
„Urgent" sau altele, nu v-ați simțit îndemnați să-l treceți pe Cos- 
tăchel Gudurau sau pe Râul Gregoraschco, pe doamna Aglae 
Poppesco sau d-1 primar al urbei Z... în rindul personajelor plăs
muite, să considerați intlmplările ale căror eroi au fost niște în
chipuiri ale marelui nostru comic, momentele respective, simple 
exerciții ale vervei sale, care ne amuză și ne stîrnesc hazul ?

Judecind prin prizma experienței noastre, cu nici un chip nu 
ne vine a crede că d-na Aglae Poppesco, că Școala de fete pr. 
1, că Domnia sa d-I primar al Urbei Z... și urbea însăși, ar fi 
putut exista vreodată cu adevărat. Și totuși...

AM DESCOPERIT URBEA Z.,!
Un dulap, un singur dulap 

dintre cele mai obișnuite. Am 
trecut pe lingă el, cum zilnic 
de nenumărate ori trec elevii 
școlii întrebîndu-se nu o dată ce 
se găsește oare dincolo de ușile 
lui cenușii, străjuite de un lacăt 
masiv. Li s-a spus, uneori, că aici 
se află arhiva școlii, dar expli
cația n-a fost în măsură nici să 
le astîmpere pe deplin curiozita
tea, dar nici să le-o treacă din
colo de granița lui„ce-o f; aici ?“ 
repetat an de an de fiec.. e nouă 
serie de elevi ce intră pe pot- 
țile școlii. Mulți dintre ei nici 
nu reușesc să-și reprezinte prea 
bine, prea exact, ce-i aceea o 
arhivă.

Iată însă, tocmai în ziua cînd 
întîmplător ne aflam de față, 
din inițiativa directorului, a 
profesorului de istorie, a se
cretarului U.T.C., a elevilor în
șiși, n-am reușit să aflăm precis 
a cui, lacătul a fost deschis și 
ușile dulapului, ale acestui dulap 
obișnuit s-au dat larg la o par
te ; o întreagă lume, o întreagă 
istorie s-a revărsat dintrînsul, 
descoperindu-se înaintea noastră.

„REGISTRUL DE CORES
PONDENȚĂ PE ANUL 1866". 
După aspect îl presupunem a 
fi cel mai vechi dintre dosarele, 
dintre numeroasele dosare mai 
mult sau mai puțin îngălbenite 
de vreme pe care le orinduiam 
în jurul nostru, răsfoindu-le filă 
cu filă.

Intr-adevăr 1 „REGISTRUL" 
constituie în arhivă, cel mai 
vechi act care certifică începu
turile școlii nr. 2 din Turnu Se
verin. Cum rezultă din paginile 
sale, școala, una din cele mai 
vechi ale municipiului, datează 
dinaintea anului 1866, încă de pe

vremea cînd Severinul nu exista 
ca oraș. Actuala școală funcțio
na pe atunci ca școală primară 
la Cerneți, în vechea capitală a 
Doljului, printre dascălii ei nu- 
mărîndu-se Ion Maiorescu, tatăl 
viitorului critic.

Simțim în răsuflarea, în privi
rile, în gestul întîrziat asupra 
fiecărei file, ale vecinilor noștri, 
uimire și emoție; descifrez în 
exclamațiile cu care-și însoțesc 
fiece nouă descoperire în cu
prinsul îngălbenitului dosar, o 
adîncă mîndrie și respect pen
tru școala lor, căreia-i află vîr- 
sta, tradițiile. Și-aveam să con
statăm asemenea stări sufletești cu 
deosebire atunci cînd, continuînd 
această investigație aveam să 
descoperim acte oficiale, docu-‘ 
mente purtînd iscălitura unui 
Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie 
Bolintineanu, Mihail Kogălni- 
ceanu. Nume și fapte învățate în 
lecțiile de istorie sau de litera
tură aveau să devină atunci mai 
vii, mai familiare, eforturile ma
rilor înaintași să capete parcă 
alte dimensiuni. Din asemenea 
eforturi s-a născut și școala pri
mară din Cerneți mutată mai a- 
poi la Turnu Severin.

Situații statistice, situații șco
lare, inventare, rapoarte. Răs
foim dosar după dosar. An după 
an. Avem impresia că vremea s-a 
scurs cu o încetineală incredibi
lă. Impresie ? I De ce atunci 
școala născută încă înainte de 
1866 se dezvoltă atît de anevo
ios, de încet ?

Cu următorul dosar impresiile 
încep să se limpezească, întrebă
rile să capete răspuns.

CORESPONDENȚĂ PE A- 
NUL 1912—1913. Un dosar din 
vremea în care mai trăia Cara
giale.

Nr. 114/februarle 5

4. D-lui Primar local
Școala divizionară nu mal are lemne pentru foc decît pentru 

2-3 zile. Vă rog, Domnule Primar a lua de îndată măsuri pen
tru aprovizionarea arătatei scoale cu lemnele necesare spre a 
nu-și suspenda cursurile.

Director 
Indescifrabil

Nr. 129/februarie 21

D-lui Primar local
Vă rog a lua măsuri spre a procura la această școală șl la 

divizionară încă trei căruțe de lemne pentru foc deoarece cele 
avute s-au terminat, iar clasele trebuie încălzite... etc., etc.

Cererile curg una după alta. 
Directorii, n-am reușit să le des
cifrăm numele, se adresează cînd 
primăriei, cînd revizoratului, 
cînd mai departe : „Școala tre
buie încălzită. N-avem lemne". 
„Elevii învață în frig. N-avem 
lemne". Strigăte în zadar. Ne-

nr. 76/22

păsarea era timpanul autorități
lor. De la an la an situație ne
schimbată.

Sursa de inspirație a lui I. L. 
Caragiale pentru „Urgent" se gă
sește aici : Dosarul din 1921 
nu mai lasă nici un dubiu :

februarie

Domnului

Președinte al Comisiei Interimare
Loco

De două zile s-au terminat lemnele ce s-au adus în urmă la 
această școală. Astfel fiind, vă rog cu onoare să binevoiți i 
dispune în consecință*.

Se revine cu
nr. 78/7 martie.

D-lui Președinte al Comisiei Interimare
Loco

Am onoarea a vă face cunoscut că lemnele pentru această 
școală s-au terminat de vreo două 2 zile... De aceea vă rog să 
binevoiți a dispune să se aducă o cantitate cu care să putem 
ieși din iarnă fără suspendarea cursurilor.

Dir. indescifrabil

f

• •••••••••• ••••••• ••••••••••••••••

Urmează alte adrese 77, 78, 79.
Din nr. 80 datată 14 martie 

și adresată aceluiași președinte 
al Comisiei Interimare aflăm că 
„Se împlinesc zece zile de cînd 
școala aceasta este lipsită de 
lemnele de foc care nu s-au a- 
dus însă...".

Școala se descurcă cum poate 
„cumpărînd cu țîrîita lemne de 
la piață", cu „banii de Ia unul 
și altul". Se termină luna mar
tie și din partea primăriei nici 
un răspuns.

I Școala dt fete nr. 1 din 
Urbea Z... nr. 654 — 15 no
iembrie".

D-sale d-lui primar al ur
bei Z...

Urgent
Referindu-ne la adresa noa

stră din luna trecută octom
brie cu nr. 597 asupra nece
sității de lemne pe care etc. 
etc."...

Neîndoielnic, Urbea Z. la ca
re s-a referit Caragiale a fost 
Turnu Severin. Sau poate, mai 
precis și Turnu Severin.

★
Alte scrisori, alte adrese dau 

reliefuri mai pregnante situațiu- 
nii în care școala își ducea e- 
xistenta.

nr. 104/20 ianuarie
„Domnule primar local,

Lanipele electrice sînt defecte, școala este lipsită de lumină. 
Dispunem de o singură cană de băut apă, iar onorata comi- 
siune care ne-a inspectat din punct de vedere sanitar consideră 
aceasta ca împotriva normelor higienice : Avem nevoie de încă 
5 oale de băut apă însoțite de lanțul lor. Drept care cu onoare 
venim a vă ruga etc. etc*.

Adresa 118, trimisă o lună mai repede a fost satisfăcută cere- 
tîrziu, lasă să înțelegem cît de rea :

„Domnului primar local,
Am onoarea a vă face cunoscut că această școală are neapă

rată trebuință :
— a se repara toate băncile care sînt stricate din cele 4 

clase ;
— ă(cinci !) oale de apă cu lanțul lor ;
— 4(patru !) scaune pentru cancelarie ;
— 3(trei !) catedre ;
— lemne (din nou lemne !)

Director
M. Nițulescu

Expuse în 5 puncte, trebuin
țele școlii s-au dovedit, cum re-

★

Pe măsură ce înaintăm în 
vreme dosarele devin mai grele 
mai acuzatoare. Puse una lîngă 
alta filele de arhivă ilustrînd si

SITUAȚIUNE ȘCOLARA

marcă un alt document, „peste 
măsură pentru bugetul primă
riei" !

★

tuația în care se afla învăță 
mîntul, compun un adevărat re 
chizitoriu. Dar să cercetăm și i

„Astăzi iunie 1933, Consiliul școlar întrunindu-se sub pre- 
ședenția directorului și procedînd la stabilirea situației generale 
și individuale a elevilor clasei a V-a pe anul școlar 1932-1933 
in vedere cu dispozițiunile regulamentului și cu datele matri
cole, confirmă definitiv următorul rezultat general al numitei
clase.

— Elevi înscriși la începutul anului......................................75
— Elevi rămași în școală

a) care au urmat regulat tot cursul . • . . . 20
b) care n-au urmat regulat.....................................3
c) absolut neregulat............................................. 52

— Promovați ..................... . . . . . 18
— Repetenți :

a) din cauza neîntrunirii mediei de
promovare .  ................................ . . . 2

b) din cauza lipsei nemotivate in
tot cursul anului......................................• , .52

Director Consiliul școlar
Indescifrabil 6 semnături indescifrabile

Urmează apoi, un tabel cu- 
jrinzînd printre alte rubrici, 
numele fiecărui elev, hotărîrea 
consiliului, media, obiectele de 
studiu la care nu întrunește con- 
dițiunile de promovare. La ul
tima rubrică, în dreptul celor 
52 de elevi declarați repetenți 

sînt scrise doar trei cuvinte . 
„ABSENT TOT ANUL".

In 1933, din 75 de elevi ai 
clasei a V-a de la Școala pri
mară nr. 2, din Tr. Severin, 52 
au fost „absenți tot anul". O 
coincidență de calendar, ne re
aduce în minte altă expresie la

fel de laconică „Omor scuzabil". 
Te înfioară deopotrivă.

★
Cataloagele din anii următori 

înfățișează aceeași situație șco
lară. Sînt clase în care 80—90 
la sută din copiii înregistrați în 
evidențele școlii absentează tot

anul. Pe chipurile tovarășilor 
noștri de călătorie nedumerirea 
se prelungește. Nu mult însă. Alte 
dosare, cu alt fel de acte, vin să 
explice cauzele pentru care, deși 
în acea vreme învățămîntul pri
mar fusese decretat obligatoriu, 
cea mai mare parte a tinerilor 
rămîneau totuși în afara școlii.

„Domnule Revizor
Rog a dispune retragerea fiului meu din registrele școlii". 

Nu o cerere, zeci de cereri de acest fel :
„Subsemnatul fiind om sărac, avînd 6 copii, toți minori, nu 

mai pot să le ciștig hrana zilei"...
„Eu fiind femeie săracă și văduvă n-am putut să-1 dau la 

vreo școală, să-l mai țin în școli..."
„Subsemnata Ioana Strelie, văduvă, cu cel mai profund res

pect, aduc la cunoștința dv. cum că fiul meu Iosif Strelie a 
terminat 4 clase primare la școala nr.2. și neavînd mijloace 
pentru a-1 întreține a urma și clasa a V-a... vă rog, domnule 
revizor a dispune către domnul director să șteargă pe fiul meu 
din școală etc. etc*.

Ei, oamenii, iscodiseră vorba, 
„cine are carte, are...". Dar 
n-aveau încotro.

Cu numai cîteva luni mai îna
inte, Revizoratul înainta direc
ției școlii cu adresa nr. 233, „să 
ia act spre confirmare* Comu
nicatul Ministerului Instrucțiu
nii ;

„Hîrtia pentru imprimarea căr
ților didactice s-a scumpit anul 
acesta și Casa școalelor cu greu
tate și-a putut procura cantita
tea strict necesară pentru cărțile 
ce se vor introduce în școli.

Pe de altă parte, prețul de 
vînzare al cărților didactice va

Camera Deputaților. Sesiu
nea prelungită. Ședința de la 
1 martie.

D. Al. Lingopolu. „Am ce
rut cuvîntul ca să fac o în
trebare d-lui ministru al Cul
telor și Instrucțiunii Publice : 
știe oare d-sa în ce stare de 
mizerie s-a aflat iama aceas
ta școala de fete nr. 1, din 
Urbea Z... etc., etc...".

Precis Urbea Z... la care s-a 
referit Caragiale a fost Turnu

spori cu 30 la sută; față de pre- Severin. Sau mai precis... și 
țul din anul trecut etc., etc. Turnu Severin.

LA HOTARELE CERTITUDINII
Caligrafiată de mînă, prima filă este o cerere.

a următorului dosar de arhivă
„Doamnă Directoare,

Subsemnata Dudău Elena din clasa a Vil-a elementară nr. 2 
de fete rog a mi se elibera adeverința de șapte clase primare, 
pentru a mă putea inscri Ia altă școală mai departe.

Cu stimă,
Dudău Elena 

Trăiască Republica Populară Română

înregistrată cu nr. 394 din 
27 iulie 1949, cererea aceasta 
constituie în arhivă un punct de 
hotar: este primul document 
care atestă dorința unui elev al 
școlii de a continua să învețe.

„...Pentru a mă putea inscri la 
altă școală mai departe". Sim
plitatea și siguranța cu care este 
exprimată dorința proiectează 
în istoria școlii imagini ale altei 
lumi, noi, a marilor posibilități,
a certitudinilor.

încep în arhiva școlii din Se
verin file mai noi, ale timpului 
nostru.

Involuntar, memoria operează :

„Domnule Revizor, rog a dis
pune retragerea fiului meu din 
registrele școlii".

Nu o cerere, zeci de cereri...

„...Vă rog să-mi eliberați cer
tificat de șapte clase, pentru a 
merge mai departe".

Patruzeci și trei din absolven
ții școlii, promoția 1949 — pri
ma din anii Republicii — au a- 
dresat astfel de cereri. Peste 50 
la sută au urmat mai departe.

...Servindu-ne de vechile adre
se luate din catalogul clasei, am 
încercat să aflăm ce-au devenit 
colegele Elenei Dudău. Timpul 
ne-a pus în dificultate în obține

rea tuturor datelor. Totuși am 
reușit să depistăm trei inginere 
chimiste, două asistente medica
le, un medic, patru profesoare..

...Situații statistice, situații șco
lare, adrese, rapoarte. Din nou, 
dosar după dosar, an după an. 
De data aceasta avem impresia 
că vremea se scurge într-un alt 
ritm. Impresie ? Cu fiecare filă, 
certitudine 1

Către

Școala nr. 2 Tr. Severin

Vă comunicăm că în anul școlar 1948—1949 vi s-au reparti
zat 11 (unsprezece) burse. Vă rugăm înaintați propunerile nomi
nale.

Șef secție învățămînt și cultură
(ss) indescifrabil

A treia zi, de la școală spre secție:

Vă înaintăm tabelul cu numele elevilor propuși pentru bursă : 
1) Gherasim Lidia clasa a Vil-a ; 2) Tcaciuc Virginia, clasa a 
Vil-a ; 3) Bălu Felicia, clasa a Vil-a ; 4) etc. etc. etc.

Și iarăși :
Comitetul Provizoriu al

județului Mehedinți
Secția Invățămint și cultură

' nr 8 410
1949 iunie 18

Către
Școala elementară nr. 2 fete
Turnu Severin

Vi se aduce la cunoștință că vi s-a repartizat una ladă cu ma
terial didactic, in mod gratuit, pe care urmează să o ridicați de 
la această secțiune.

Șef secție învățămînt șl cultură.
(ss) indescifrabil

Comitetul Provizoriu Județean
Mehedinți

Secția învățămînt șl Cultură 
Nr. fără număr
1949 iunie 28

Către Direcțiunea Școalel Elementare
nr. 2 — loco

Vă rugăm să faceți cunoscut tovarășilor profesori de gimnas
tică, științe naturale și geografie de la școala dumneavoastră că 
joi 30 iunie vor pleca în excursie cu elevii.

Șef secție învățămînt șl cultură
(ss) indescifrabil

★

...Intenționam continuarea că
lătoriei în arhiva vechiului revi- 
zorat. Nu am reușit să-i dăm de 
urmă. La inspectoratul munici
piului am găsit, însă, o statistică 
recentă.

„In ultimii ani, în orașul 
Turnu Severin s-au construit: 
patru școli, din care, trei de opt 
ani și un liceu cu 16 săli. Valoa
rea materialului didactic: peste 
o sută de mii de lei. Valoarea

D-sale d-lui primar al ur
bei Z.„

urgentă
„Domnule primar.
Astăzi 15 decembre, făcînd 

inspecțiunea reglementară la 
școala de fete nr. 1 din ur
bea Z... am fost întîmpinat de 
doamna directoare Aglae 
Poppesco împreună cu (...)

manualelor școlare distribuite 
gratuit elevilor : circa trei sute 
de mii de lei. Numărul elevilor: 
clasele I—VIII — 7 005 ; clasele 
IX—XI — 1 964. Cadre didac
tice, 265 profesori și 129 învă
țători. Biblioteci școlare : 27, cu 
40 000 de volume. Numărul in
ternatelor : 4.

Involuntar, memoria propune 
comparații :

I Revizorul școlar al distric
tului X... nr. 4 599 — 15 de
cembrie.

Icare toate s-au plîns de sta
rea de mizerie în care a ajuns 
școala..."

ȘI, TOTUȘI...
CU NICI UN CHIP NU NE 

VINE A CREDE CĂ DOAMNA 
AGLAE POPPESCO, CĂ ȘCOA
LA DE FETE NR. 1, CĂ 
DOMNIA SA, DL. PRIMAR 
AL URBEI Z... ȘI URBEA ÎN
SĂȘI AR FI PUTUT EXISTA 
VREODATĂ CU ADEVĂRAT.

Școala din Turnu Severin am ales-o cu totul întîmplă
tor. Fiecare școală are „arhiva" sa, istoria sa, ilustrînd 
o tradiție mai veche sau mai nouă. O călătorie în istoria 
școlii, dincolo de informație, poate avea o profundă va
loare educativă. Te îndeamnă să-ți iubești școala, să-i 
stimezi înaintașii, să-i prețuiești pe cei prin al căror e- 
fort aceasta a propășit, îți sădește în inimă dorința de a-i 
continua tradițiile. Sînt cîteva din motivele care o reco
mandă ca o acțiune demnă de a figura în programul de 
activități al organizațiilor U.T.C. din școli. Incursiunea 
în arhiva școlii poate fi completată de întîlniri cu foști 
profesori și elevi, continuată prin realizări de expoziții, 
monografii. Călătoria va fi astfel o vie lecție de istorie.

N. ARSENIE
I. ANDREIȚA
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PROVERBE1 • CV- . . - ț. . .
de ION BAIEȘU

SATI

Cică au fost demult un băr
bat fi o femeie. Ei s-au cunoscut 
la vîrsta de 18 ani, nu are impor
tanță unde fi tn căre împreju
rare. S-au uitat lung unul la al
tul, așa cum se întîmplă adesea 
între oameni, și un fior cumplit 
i-a fulgerat din creștet pînă în 
călctie. Năucit de sentimentul 
care căzuse în sufletul lui intem
pestiv, bărbatul se apropie de fe
meie fi zise :

— Cred în dragostea la prima 
vedere, cred în predestinare, îmi

RASTIGNAC
de AUREL BARANGA

Cu un vocabular sensibil modificat, dar mistuit de aceeași 
poftă a parvenirii, Rastignac și-a schimbat metodele : combate ca
rierismul cu buza pe halba elocvenței, prin ședințe, și calcă peste 
cadavre ca să ajungă unde n-are dreptul. Armele lui sînt multiple 
și le-am înșira pe toate dacă n-ar exista una redutabilă : perseve
rența. Oriunde se află și oriunde ar nimeri, Rastignac se Orientează, 
busola lui experimentată arătîndu-i nordul treptelor ce trebuiesc 
urcate. O dată obiectivul precizat, Rastignac își începe travaliul 
cu o metodă exemplară, pusă la punct ca un ceasornic, 
înarmat ou o răbdare de alchimist : în retorta sa va apare aurul. 
Practica nu-i cere fantezie, existînd cîteva sisteme simple, dar 
sigure : luxarea subtilă a concurenților incomozi, Rastignac prefe
rind ca în jurul său să existe un vid cît mai absolut, înăuntrul 
căruia să plutească netulburat. La concertul cotidian, Rastignac 
procedează după cîteva rețete infailibile : după ce și-a asigurat 
un post, vînează un spătar de care să se reazime, o trambulină 
care să-l salte. Și ce poate să facă „funcție de rachetă" mai veri
ficată ca un socru ? Cuvîntul sună desuet, are iz de vodevil pră
fuit, dar își păstrează o incredibilă încărcătură de eficiență și 
actualitate. Socrul de pe vremuri îi aducea ca zestre o moșie, 
o bancă, o fabrică sau măcar două perechi de case cu chiriașii 
aferenți, socrul actual îi poate aduce un gir moral, siguranța unor 
relații, promptitudinea unei intervenții la momentul oportun. Deci, 
cum spun, Rastignac pune ochii pe fată, apreciază suprafața 
socială a socrului, pune în balanță cîștigul cu pierderea, și cînd 
toate socotelile sînt în favoarea lui, începe să-i facă fetei o curte 
înflăcărată, demnă și devotată, tandră și plină de romantism, 
fiindcă Rastignac e o fire sensibilă, delicată, în întregime închi
nată moralei intransigente și frumosului fără de prihană. Perioada 
aceasta a plimbărilor sub clar de lună și a versurilor șoptite cu 
emoție e mai lungă sau mai scurtă în funcție de diverse impon
derabile și de consimțămîntul viitorului socru. Cîteodată însă, 
tocmai în această epocă, cea mai trandafirie a vieții, se întîm- 
plă — viața e un șir de neprevăzute, nu știu cine a spus acest 
lucru, dar a fost în mod sigur un mare filozof — deci se întîmplă 
tocmai în acest timp un lucru nedorit de nimeni și atît de neaș
teptat încît cutremură toate conștiințele : se întîmplă ca viitorul 
socru să cadă de pe scaunul lui. în clipa aceea Rastignac își 
dă seama că : „Ne-am înșelat, avem de fapt caractere comple
tamente opuse" și că : „E mai bine că ne-am dat seama la timp", 
fiindcă : „Draga mea, trebuie să mă înțelegi și pe mine, abia 
acum mi-am dat seama că nu mă iubești", căci „Ar fi fost o 
copilărie să ne ratăm viața, cind e limpede că nu avem aceleași 
idealuri", pentru că „N-are nici un rost să mergem mai departe, 
tu fiind o fată exclusiv practică, pe cînd eu, mă știe toată lutnea 
că sînt un idealist". Și cu aceste explicații rostite patetic, cu 
glas timbrat, în care vibrează o lacrimă abia cenzurată, Rastignac 
dispare din viața fetei și a socrului prezumtiv și căzut, în căutarea 
unei alte ființe care să-1 înțeleagă și căreia să-i dedice, modest, 
smerit, chinuit de o profundă viață interioară, întreaga comoară 
a sufletului lui dezinteresat.

Am cunoscut un Rastignac ghinionist la capătul a nouă aventuri 
similare. Nouă fete a „preconrtat" — cum zice undeva nea Iancu 
— și nouă socri a îngropat, prăbușiți ca de trăznet între logodnă 
și ziua fericită a căsătoriei.

Dezgustat de acest destin potrivnic, s-a făcut, învins, beatnik. 
Și-a lăsat barbă și mi-a vorbit o noapte întreagă de mizerabila 
condiție umană.

Ce să faci, Rastignac, ești un neînțeles I

place viața așezată, casa bine 
mobilată și vreau să mă căsăto
resc. Vrei să te căsătorești cu 
mine ?

— Dragul meu necunoscut, 
deși îmi ești simpatic fi arăți 
plăcut la fizic, îți mărturisesc că 
vreau să mă căsătoresc cu tine. 
Există însă un inconvenient. Eu 
nu cred in dragostea la prima 
vedere.

— Draga mea, pe cuvîntul 
meu de onoare și să fiu eu al 
dracului dacă te mint! Nu țin 
neapărat să mă iubefti la prima 
vedere. Dacă nu poți acuma, nu-i 
nimic, o să poți mai tîrziu, To
tul e să-mi promiți.

— Dragul meu, eu pot să-ți 
promit, dar mai mult nu, pentru 
Că tu știi foarte bine că dragos
tea e un sentiment și sentimen
tul este produs de către suflet. 
Tot ce pot să te asigur e că coi 
face eforturi cît se poate de sin
cere.

Acestea fiind spuse, cei doi se 
luară de mină, își făcură wasser- 
manul, cumpărată două veri
ghete, se prezentară la ofițerul 
stării civile și făcură nuntă cu 
daruri.

Primul an de căsnicie trecu 
repede, afa cum se întîmplă în
totdeauna în viață cînd ești tînăr 
și nu pui mare preț pe timp și 
spațiu. La un an de la căsătorie, 
în vreme ce beau un pahar de 
oin festiv, el o întreabă pe ea :

— Dragă, n-am vrut să te în
treb pînă acum, ca să nu crezi 
că sînt un pisălog și un intere
sat. Totufi, în anul acesta ai avut, 
cred, timp să-ți dai seama dacă 
mă iubefti sau nu.

— Dragă, timp a fost, dar nu 
cred că te iubesc, căci dacă 
te-aș iubi af simți. Mai ei și tu 
răbdare.

— Bine, dragă, am.
Și afa trecură anii și făcură ei 

mulți copii, băieți și fete pe care 
îi crescură și-i aranjară pe la 
casele lor. Viața lor nu era u- 
foară, deoarece munceau mult, 
de dimineață pînă seara tîrziu 
de dragul copiilor, iar noaptea 
nu aveau timp nici să schimbe o

dit să-mi spui dacă mă iubefti 
sau nu, și uite, mă ții afa în
curcat.

— Dragă, să nu crezi tu că eu 
sînt chiar afa de insensibilă și 
nesimțită cum mă crezi tu. Află 
că mă frămînt uneori ziua, alte
ori noaptea de chestia asta, dar 
nu am ajuns la nici o concluzie. 
Lasă că dacă încep să te iubesc, 
îți spun.

Treceau anii ca apa, iar ei tră
iau tn continuare împreună fe
riciți. Fîv lor se căsătoriră cu 
toții, iar fiicele de asemenea, și a- 
vură numeroși nepoți. La un mo
ment dat ei împliniră optzeci de 
ani și se simțeau în vigoare ceea 
ce ii făcu să ajungă la conclu-
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VASILE BARAN

ȚIGARA
Vai, își spuse țigara înfiorată 

de plăcerea cu care-o săruta 
fumătorul. Nu bănuiam că mă 
iubește chiar cu-atîta foc I

Dar numai peste-o clipă se 
pomeni strivită de marginea 
scrumierei.

GEMENII
în locu-i, în orchestră, a tri

mis un robot înzestrat pînă 
și ou ticul de la măsura a 
noua, iar el s-a dedicat ex
clusiv creației. A început cu 
muzica ușoară, dar cum era 
iarnă și uitînd să pună din 
cînd în cînd lemne, soba s-a 
răcit și-a murit cu fruntea pe 
diapazon.

Nu s-a produs însă nici Un 
zgomot; robotul încasează și 
astăzi onorarii.

doresc să se lămurească odată lu- g 
crurtie între noi.

Pentru ca la o sută de ani să 9 
se petreacă următoarea scenă: H 
tocmai își sărbătoreau în chip 
festiv centenarul, cu foarte mulți p 
invitați, rude și prieteni. Prin
tre 
un 
pe care ea îl . rCcuăcfcu ca 
fiind un prieten cu care 
copilărise de la doi ani. Stătură 
ei de vorbă ce stătură, își adu
seră aminte de scenele frumoase 
pe care le petrecuseră cînd erau 
adolescenți fi, deodată, realizară 
un adevăr cutremurător: ei se 
iubiseră cit erau adolescenți, se 
iubiseră cumplit fi se mai iubeau

I
acefti prieteni veni și 0 
tip de o sută - de ani .

CU

I

I
..DRAGOSTE CU SILA

NU SE POATE"
vorbă deoarece cădeau frînți de 
oboseală. Intr-o zi, băiatul cel 
mare veni acasă, mărturisi că 
este îndrăgostit fi că se căsăto
rește. Fură de acord amîndoi 
și-i făcură o nuntă mare. La 
nuntă, în timp ce ședeau ei unul 
lingă altul ca niște socri și beau 
un pahar de cin de mulțumire și 
fericire, el își aduse aminte de 
ceva și-i spuse :

— Draga mea, au trecut a- 
proape treizeci de ani de cînd 
ne-am cunoscut și căsătorit și 
tu nici pînă acum nu te-ai gîn-

zia că sînt longevități. Și cu 
cît se apropiau ei de o sută de 
ani, cu atît el devenise mai nc 
răbdător fi-i cerea cu insistență 
să-i dea odată rezultatul acela, 
adică să-i spună dacă îl iubește 
sau nu, cît mai are de gînd să-l 
țină încurcat, a așteptat mai bine 
de șase decenii, nu se poate 
spune că n-a avut răbdare și în
țelegere. Iar ea răspundea la opt
zeci de ani la fel ca fi la nouă
zeci :

— Dragul meu, dacă aș ști că 
te iubesc, ți-aș spune, căci și eu

I
i

I
și acum. „N-are rost să ne mai 
ascundem", spuse el, iar ea fu 
de acord. După care se ridicară S 
și-i spuseră LUI adevărul, anun- S 
țîndu-i că ei pleacă împreună 
să-și construiască fericirea. EL fl 
simți că i se face negru dinain- U

I
tea ochilor, luă un cuțit de pe 
masă fi, în ciuda opoziției asis
tenței, fu gata s-o asasineze. Cît 
despre ea, nici măcar nu în
cercă să se apere.

— Ce să-ți fac, dragul meu, îi 
spuse părăsindu-l, dragoste 
sila nu se poate.

cu

UMOR DIN COSMOS NEAGU RaDU|_escu

— Venusiștii refuză să joace cu noi, cică practicăm un fot
bal ca-n epoca lor de piatră 1

BIBLIOTECA 
ALEASA

Poetul francez 
Saurin avea un fel 
ciudat de a-și alcă
tui biblioteca și 
foarte opus biblio
maniei.

Astfel, cînd cum
păra o lucrare, fie 
chiar și in 12 volu
me, dacă nu găsea 
în ea decît șase pa
gini bune, le păstra

*•••••••
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pe acestea și restul 
le arunca în foc.

ANGAJAMENT 
REZILIAT

Celebrul pictor de 
bătălii. Fritz Lalle- 
mand, se afla în 
ultima campanie a 
Boemiei la cartierul 
lui Benedek.

După lupta cum
plită de la Sadowa 
Lallemand se duse 
la comandantul for
țelor austriace și îi 
comunică dorința 
sa de a pleca la 
Viena.

— Cum. nu te-ai 
angajat pentru toa
tă durata războiu
lui ? întrebă Bene
dek.

— Desigur, Exce
lență, — răspunse 
pictorul, — dar 
m-am angajat ca 
pictor de bătălii, nu 
de înfrîngeri.

FRICA
La una din sera

tele iui Puccini, o 
doamnă, invitată să 
cînte, făcea multe 
mofturi pînă să se 
hotărască. Trebuia 
să cînte o arie din 
Doamna Butterflay.

— Vai I scumpe

maestre, ce frică 
mi-a

— Dar mie..., ex
clamă Puccini.

CORESPONDENȚA 
CIUDATA

In primele zile 
după apariția ro
manului său Mize 
rabilii. Victor Hugo 
era îngrijorat, de
oarece editorul nu-i 
comunicase nici o 
veste despre primi
rea pe care publicul 
o făcuse lucrării 
Sale. Hugo se hotărî 
să scrie editorului 
dar credincios prin
cipiului său de a 
face economie de 
cuvinte. îl trimise o 
foaie de htrtie cu 
un singur semn : 
«?“-

Editorul pricepu 
că aceasta însemna : 
„Ce veste ?" Și Spre 
a-i satisface curio
zitatea și totodată 
spre a fi in notă, îi 
trimise numaidecît 
o filă complet albă. 
Ceea ce însemna 
„nimic".

FEMININA™
Aritmogrif

înlocuind cifrele 
cu setnnele Corespun 
zătoare, veți obține ;

Pe fîndul vertical 
I—II. numele unei 
eroine a poporului 
român din timpul 
primului război mon
dial, care s-a distins 
în luptele de pe Jiu 
și a căzut eroic la 
Mărășești la 23 au
gust 1917.

Pe rîndurile ori
zontale
A) Participantă ac
tivă la Revoluția 
din 1848 din Țara 
Românească.

B) Soția unui revo
luționat pașoptist pe 
care l-a sprijinit activ 
în lupta sa, prima 
femeie conducătoare 
de gazetă din țara 
noastră

C) Soră a unui cu
noscut fruntaș unio
nist din Moldova și 
soție a principalei 
unelte a adversarilor 
Unirii. caimacamui 
Moldovei, «i-a spriji
nit pe luptătorii pen
tru împlinirea năzu
ințelor poporului, îm-

A 9 21 5 1 12 17 23 11

B 2 16 17 12 1 1 9
C 24 16 4 16 2 9 3 12
D 23 16 2 3 12 1? 23 11
E 15 9 20 16 1 1 9
F 2A 5 23 5 2 12 1? 23 11
G 1 12 16 5 16 2 9 14 9
H H23 5

[23
22
20

9
11

7
23

9
12

2
2 11

II
potriva propriului ei 
soț.

D) Regretată pi 
ctoriță și graficiană, 
minunată ilustratoare 
a poeziilor lui Emi- 
nescu.

E) Artistă de dra
mă și comedie, elevă 
a marelui Noftara 
proeminentă persona
litate a scenei româ
nești din anii ’30. 
’40 și ’50.

F) Poetă și diplo
mată română, adevă
rată ambasadoare a 
culturii românești tn 
Parisul primelor de

cenii ale secolului 
nostru.

G) Una dintre' glo
riile teatrului nostru 
liric, prima artistă 
română care a cîntat 
pe scena Operei Sca
fa din Milano.

H) Poetă din cer
cul ieșean al „Vieții 
Românești".

I) Altă personalita
te proeminentă a sce
nei românești din 
anii ’30, ’40, ’50,
strălucită artistă de 
comedie, elevă a 
Aristizzei Romanescu.

Cum înțeleg unii răspunderea co’evtt"ă
Desen de VICTOR fi MARCEL ȚAPU
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de NICOLAE MINEI

Ajuns la vîrsta cînd ceilalți 
muncesc, homo profitans înca
sează un salariu. Lucrul e mai 
complicat decît pare și ridică 
probleme de o amploare pe care 
rareori o sesizează muritorii de 
rînd. într-adevăr, aceștia se 
mulțumesc să facă ceea ce au 
de făcut : să asfalteze kilometri 
de șosea sau să struniească mi
croni de metal, să ridice spre 
înălțimi zidurile clădirilor sau 
să sape în adîncuri puțurile 
sondelor, să învețe de la alții 
sau să învețe pe alții, să vindece 
organisme de om sau să repare 
organe de motor, să inventeze 
tehnici destinate viitoarelor de
cenii sau să descopere vestigiile 
lăsate de secolele trecute — pe 
scurt, treburi simple, clare și 
lesnicioase, pe care le reali
zează ei înșiși.

Cu totul alta — și incompara
bil mal dificilă — este situația 
Drofitorului. El nu se poate 
bizui numai pe sine, ci trebuie 
să-i facă pe ceilalți să mun
cească. Si anume, să muncească 
în locul lui. fără să-și dea 
seama si deci fără să-i poarte 
nică. Căci culmea raf<namentu- 
luî pentru un profitor este să 
fie compătimit d° cel de pe 
urma cărora nrqfită.

Din O’nool’’a care-l stă la dis
poziție în arest scop, să extra
gem as*ăzi arma cunoscută în 
limbai b o sub numele de flo
reta medicală.

De la bun început, este ne
cesar să nreclzăm că nici un 
bomo prof’tans nu este sănătos. 
Chiar dacă are tenul bronzat 
al unui iun de mare, b'cenșll în 
relief ai unui hplrernffl. înălți
mea unui baschetbalist si ma
sivitatea unui jucător de hochei 
(’) h.p.-ul nu este de fant dnrtț 
sarda permanentă a tuturor 
bolilor de care suferă oamenii, 
precum și a cîtorva de care 
suferă numai el. în țesuturile 
lui. microbii își dau tnttin'-e cn 
bacteriile ca îndrăgostitii la 
ceasul din colț, iar durerile, 
tacticoase ca niște vilegiaturist!, 
își fac cu regularitate prome
nada pe ruta ficat-rinichi-intes- 
tin. cu frecvente excursii în 
măsele. Nu trece o iarnă fără 
ca homo profitans să contrac
teze patru-cinei gripe grave. 
Primăvara îl înăbușe accesele 
de astm, vara îl doboară hiper
tensiunea arterială, iar toamna 
îl torturează reumatismul poli
articular acut. Soarele îi pro
voacă palpitații, ploaia — fri
soane. zăpada — degerături. 
Noaptea are insomnii, dimi
neața — amețeli, după-amiază 
— grețuri. Și, bine înțeles, 24 de 
ore pe zi, șapte zile pe săptă- 
mînă. douăsprezece luni pe an, 
este victima asteniei.

Pus în imposibilitate să lu-

W 
onardl 
DE 
MALADII 
creze, homo profitans Se adre
sează medicine!. Dar aceasta 
fiind o știință abia în fașă, e 
incapabilă să-i găsească nu nu
mai tratamentul, dar nici mă
car simptomele obiective ale 
maladiilor de care se plînge. 
Nevrînd să-și mărturisească 
ignoranta, doctorii recurg la un 
truc ieftin, deda, ndu-1 sănă
tos tun și recomandindu-i bă- 
bește să fumeze și să bea mai 
puțin.

Așa că h.p. mizează pe cei ce 
muncesc alături de el, contînd 
pe faptul că în piepturile lor 
bat inimi mai sensibile decît 
în toracele discipolilor lui 
Esculap. Pentru a le emoționa, 
el emite alternativ gemete, of
taturi și suspine, intercalînd 
din cînd în cînd o exclamație 
patetică gen : ,.Nu mâi pot !'* Și 
solicitînd la fiecare cinci mi
nute un pahar cu apă („Dar să 
nu fie rece, te rog. Știi, cu 
plămînii mei...“)

Dacă ac&ste procedee nu dau 
rezultate satisfăcătoare, homo 
profitam revarsă asupra cel „ 
din jur un torent de confide..,e 
din domeniul patologiei, cu 
crîncene ilustrații în text. în 
cîteva clipe. în jurul lui curg 
șiroaie (imaginare) de sînge și 
răsună strigăte (realei de du
rere. Scoși din minți, ceilalți 
îl invită să plece de urgență 
acâsă. asigurîndu-1 că ti vor 
tine ei locul. H.p. protestează 
cu ultima energie, dar fără fo
los. Ieșind pe ușă. el mulțu
mește binefăcătorilor săi cu gla
sul stins :

— Vă rămîn profund recu
noscător. E prima oară tn viață 
mea cfcld întîlnesc asemenea...

Ușa care se închide îl retează 
sfîrșitul frazei Profitorul o ros
tește totuși — de data aceas 
cu voce tare :

— ...fraieri 1

1) în echipament complet.

— Pricep, pricep, zise vocea de lîngă el, ca Un ecou de 
peșteră. De altfel, nici eu nu pot să-1 sufăr. De 18 ani sînt 
gelos pe el. E un ticălos, mi-a furat o femele. Nu-i voi ierta 
niciodată. Ia ajutorul meu și în sensul urei pe care l-o port 
paznicului.

— Vai, ce bine, vai, ce bine, vai ce mă bucur, vai ce 
fericit sînt că v-am întîlnit. Mi-era grozav de frică, singur 
prin cimitir, noaptea acum cînd ninge, el cînd sînt stafii, 
dăr de fapt nu sînt stafii, așa Cred oamenii, e o superstiție 
a lor...

Ajunseră la ușa aceea și Chefariu îi mulțumi :
— Vă mulțumesc foarte mult. Mi-era grozav de frică. Mi-e 

rușine că mi-era frică. Dar ce să fac 1 Mi-era frică.
— Lasă omule, nu e nici o rușine că ți-e frică să umbli 

noaptea prin cimitir. Si mie mi-era frică pe vremea cînd 
trăiam, zise binevoitorul însoțitor al lui Chefariu șl nu se 
mai văzu.

★

Aici, deși Chefariu mai face o călătorie la cimitir, deși 
află trista veste a mor ții Iui Stan Țigănescu — veste ce-l 
îndurerează profund — autorul reaervindu-și dreptul să 
le înfățișeze integral în volumul ce se va publica, propune 
cititorilor să urmărească o scenă ce se petrece după cum 
s-ar părea la mare.

Ăsta e sirop de cincizeci de bani î
Soarele se ridicase mult deasupra mării și trupurile întinse 

pe plajă își vedeau fiecare de chemarea sa lăuntrică. Urma 
să se lase zăpușeală pe marea plajă poVÎrnită la poalele Ora
șului și se observau mișcări imprevizibile pe nisipul în trei 
culori 1 maro umed —> la apă. bej în mijloc, șl, încoace spre
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scările dinspre oraș — de-a dreptul pămîntiu. Unul cite 
unul, oamenii intrau în mare, să-și scuture fierbințeala, de 
care erau plini, și-n anarhia de ora zece a lunii august pe 
litoral, arhitectul COzoreanu se trezi gîfîind dintr-un mare 
vis. Se sculă în picioare și abia îndrăzni să se gîndeascâ 
ce insolație a suportat timp de patru ore .Omul era atît de 
căptușit de soare, atît de zăpăcit de fierbințeală, încît, odată 
ridicat în picioare, tot căuta ceva pe jos, pe cearșaful som
nului său exagerat, și izbucni într-Un rîs nervos, cînd își 
dădu seama că își căuta capul.

— Bietul poștaș, ce e cu bietul poștaș 1 Se pătimește să 
afle adevărul. Totdeauna adevărul a cerut sacrificii, dar un 
asemenea sacrificiu cum face Chefirfn încă n-am pomenit I

— Chefariu nu Chefiriu, se corectă Cozoreanu pe sine, pro- 
fitînd de un gînd mai lucid, care-l veni tocmai atunci.

Dacă ar fi fost cineva interesat să-1 urmărească pe arhi
tectul aflat în vacanță, care aici la mare îi ținea pumnii lui 
Chefariu, ar fi trebuit să remarce, ca pe-o evidență săritoa
re în ochi, deosebirea mare, existentă între arhitectul de 
dinainte de somn șl arhitectul de după somn.

Răvășit și isterizat de ceva ce se insinuase în el pe căi 
necunoscute, omul nostru se deșiră în colo spre toneta de 
răcoritoare. Cît era de lung, slipul îl împărțea în două părți 
egale. Scoase din buzunărașul, făcut anume pentru măruntele 
cumpărături de pe plajă, suma de 0,50 lei și ceru un sirop. 
Simțea uri fel de prăpastie înăuntru, în trupul său lihnit 
de sete. Ceru un sirop. Vînzătoarea. mai mult durdulie de
cît frumoasă, îi alcătui un sirop, dar nu prea convingător. 
Deșertînd esența de sirop, din sticlă în paharul mic și din 
paharul mic în paharul mare, vînzătoarea făcu imprudența 
să lase — ca în joacă — o bună parte din conținutul esen
țial pe pereții păhăruțului gros. Atit îi trebui arhitectului. 
Ca un resort el izbucni sonor spre funcționară :

— Asta e sirop de cincizeci de bani 1 N-aveți nici un pic 
de rușine 1 Să vină responsabilul 1 Vă bateți joc de clienți 1
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Nu se mai fac odată răcoritoare particulare ca să Vi Se rupă 
sufletul dacă se supără un om al muncii și nu e mulțumit 
de serviciul nostru ! Vă faceți de cap ! Asta e. vă faceți de 
cap ! Ce credeți dumneavoastră, că plaja e saivan ? Spuneți 
și dumneavoastră — se adresă el cu un gest monumental 
mării pline de trupuri — ăsta e sirop do cincizeci de bani ? 
Și măcar dacă ai fi bătrînă. înțeleg, atunci ar intra tn vi
goare educația putredă pe care ai primit-o Dar așa. ce 
justificare ai, spune-mi ce justificare? Că mi-e rușine mie 
de rușinea dumltale. O bucățică de sirop azi. o bucățică de 
sirop, mîine uite așa se strînge un butoi de sirop ' Si tara 
muncește în timpul ăsta. Oamenii construiesc, se omoară, 
transpiră, își întemeiază cămine, fac curat în casă si dum
neata îmi dai mie sirop înjumătățit. Vine omul cu gura căsca
tă după o răcoritoare și dumneata profiți de Setea Iul si vinzi 
cum te taie capul. Dijmuieștf siropul : nu mai discut alei ce 
faci cu sifonul 1 Si cu altele, pe care le aj tn gestiune. în 
vreme ce poștașul Ion S. Chefariu umblă nebun în căutarea 
adevărului, dumneata îmi da! mie sirop care nu merită nici 
zece bani și Chefariu ÎI caută pe asasin. Mor oameni, tova
rășă dragă, și dumneata vrei să-mi spui mie că ăsta e sirop 
de cincizeci de bani...

Omul stătea în fața tonetei cu paharul în mină acuzator și 
întrebător. Vînzătoarea. consternată, plutea ca intr-ufî vis. 
Pe sticla de sirop albinele obraznice soseau din te mir! ce 
direcție și arhitectul o luă la fugă spre mare. Ajuns cu pi
cioarele în primele valuri, deschise brațele spre cer. și. arun- 
cînd paharul spre misterul marin. îngenunche în nisipul 
umed :

— Ajută-mă doamne să-1 găsesc 1 $i nu te supăra ne mine, 
dumnezeule, că am făcut atîta caz pentru o cauză atîta de 
mică. Dar jur. și voi jura mereu, voi susține ăsta oriunde și 
oricînd, indiferent de urmări, poate să mi se întîmple orice, 
ăsta nu-i sirop de cincizeci de bani.
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Depoul C.F.R.

Brașov
Depoul C.F.R. Brașov este 

cea de a doua întreprindere din 
acest oraș, după uzina de trac
toare, căreia i s-a decernat stea
gul roșu fi diploma de unitate 
fruntașă pe 
socialistă pe 
tatea înmînării înaltei distincții 
a avut loc ieri, în prezența a 
sute de ceferiști, Cu acest prilej 
au fost evidențiate principalele 
sarcini ale colectivului depoului 
datorită cărora ei s-au situat în 
fruntea celorldlte întreprinderi 
de transporturi din țară. Prin uti
lizarea cit mai rațională a loco
motivelor și a timpului de lucru, 
ceferiștii brașoveni și-au depășit 
substanțial sarcinile de plan și 
angajamentele în întrecerea pe 
anul trecut. Planul producției 
globale a fost astfel realizat în 
proporție de 102,52 la sută ceea 
ce înseamnă că locomotivele de
poului au remorcat în plus 
313 763 000 tone brute kilome
trice echivalente. Această impor
tantă realizare « fost obținută în 
condițiile cranterii productivității 
muncii cu 3 ta sută și a obținerii 
unor economii suplimentare în 
valoare de 2.459 000 lei. Dato
rită unei severe discipline fero
viare, întregul volum de trans
porturi a fost efectuat fără ac
cidente sau avarii. Cu prilejul 
decernării steagului roșu au fost 
înmînate și un număr de 48 de 
medalii jubiliare, și stimulente 
materiale acelor ceferiști care 
timp de 5 ani s-au menținut con
secutiv fruntași în întrecerea so
cialistă. Printre aceștia se nu
mără și mulți tineri. Mecanicii 
de locomotivă Ion Curteanu, 
Iancu Dumbravă, Ion Enescu, 
Nicolae Munteanu, Petre Popa, 
Nicolae Vlacluț, ajutorii de me
canici Toma Herlea, Gavrilă Stă- 
nescu, Vasile Vancea, montatorii 
Alexandru Buda, Tudor Drago- 
mir, Constantin Frîncu — sînt

țară in întrecerea 
anul 1967. Festivi-

Aici, la combinatul de la Chiș- 
cani-Brăila, locul unde, ca prin- 
tr-o minune stuful se transformă 
în hîrtie, muncesc sute de tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Comitetul U.T.C. a convocat a-

PANOUL DE ONOARE
al întreprinderilor fruntașe pe țară

1
V

cîțiva dintre cei medaliați. Ino
vatorii întreprinderii prin activi
tatea lor au făcut ca 
C.F.R. Brașov să obțină 
a cincea oară consecutiv 
în concursul anual de 
pe ramură de tracțiune.
anul în curs ca urmare a dezvol
tării industriei și agriculturii, a 
diversificării producției, cerințe
le de transport ale economiei 
naționale au sporit în mod fi
resc. Depoului C.F.R. Brașov îi 
revine sarcina de a transporta cu 
12 la sută mai multe tone brute 
kilometrice echivalente față de 
realizările anului trecut și aceas
ta în condițiile reducerii cheltu
ielilor pe unitate de prestație cu 
6,49 la sută. Atelierul depoului 
are de executat un volum de re
parații de locomotive în special 
cu ridicare depe osii cu 44 la 
sută mai mare. In fața acestor 
sarcini colectivul depoului — 
de la mecanicii de locomotivă 

care străbate zi și noapte magis
tralele de oțel ale patriei și pînă 
la tehnicienii și meseriașii care 
veghează ca mașinile să fie în
totdeauna în perfectă stare de 
funcționare — este încrezător și 
ferm hotărît să le îndeplinească 
și să le depășească.

Rezultatele obținute în primele 
două luni ale acestui an cînd 
sarcinile de 
șite cu 6,74 
du-se în 
200 000 lei 
tare — sînt 
riștii Depoului Brașov vor con
tinua ji anul acesta șirul succe
selor lor.

depoul 
pentru 

locul I 
inovații 
Pentru

plan au fost depă- 
la sută — realizîn- 
același timp peste 
economii suplimen- 
o garanție că cefe-

LAL ROMULUS

ințat o comisie tehnică de exa
minare.

După 4 luni primele teme au 
fost gata. Astăzi, la „Chimia-club“ 
se va desfășura prima „Sesiune 
tehnico-științifică a tineretului"

Sistemul energetic și de 
navigație Porțile de Fier

La Porțile de Fier însuși 
timpul are un ritm de desfășu
rare al său, un ritm impus de 
om, de herculanele și ultramo
dernele utilaje concentrate aici. 
Conjugate, priceperea, hărnicia, 
dăruirea și dorința de autodepă- 
șire se materializează în devan
sarea timpului. Deși în felul lor 
obositoare, totuși cifrele sînt cele 
ce exprimă convingător efectul 
muncii lor, semnează prin fapte, 
prezența la Porțile de Fier.

In 1967, planul de investiții a 
fost depășit cu 145 milioane lei; 
productivitatea muncii a înre
gistrat o creștere de 17,4 la sută, 
iar volumul economiilor la prețul 
de cost a depășit prezumtivul cu 
8,4 milioane lei. Și în completa
re cifra cu referiri la fiecare 
punct de lucru ; prin nivelul re
zultatelor fiecăruia, impunînd 
lauda muncii

Sistemul hidroenergetic și 
navigație Porțile de Fier ni
înfățișează în acest început de 
primăvară ca o uriașă navă anco
rată acolo unde Dunărea scapă 
din încleștarea munților. Pe cel 
mai înalt catarg a fost înăltat de 
ieri, 15.111. încă un drapel cu a- 
dînci semnificații: Pentru rezul
tatele obținute în producție, gru
pului de șantiere de aici i s-a 
decernat de către Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. titlul și Steagul

de
se

roșu de întreprindere fruntașă pe 
țară în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1967. E o recompensă a is
cusinței și a energiei realității, 
fără menajamente...

Dacă hidrocentralele de pe Ar
geș și Bistrița ar fi luate ca eta
lon, atunci am putea spune că 
la Porțile de Fier în fiecare an 
se execută cite o hidrocentrală. 
Dezvoltarea unei asemenea ener
gii, ineditul multor lucrări impu
se de activitatea pe uscat sau 
pe apă la înălțime amețitoare sau 
la zeci de metri sub albia bătrî- 
nului fluviu, solicită multilateral 
omul, îi valorifică la maximum 
experiența, capacitatea de crea
ție, spiritul de previziune. Prin 
rațiune și dăruire, greutățile ce pă
reau copleșitoare au fost învinse. 
Adăugind experienței aduse de 
pe alte șantiere cunoștințele noi 
acumulate, Nicolae Stancu, Vio
rica Șină, Gheorghe Mitroi, 
Gheorghe Marcău, Dan Brădoiu, 
Gheorghe Zaharia, Gheorghe Să- 
lăgeanu, Arcadie Holuță, și ca ei 
toți pînă la 4 000 de construc
tori au determinat Dunărea să se 
retragă centimetru cu centimetru, 
au făcut să se înalțe noile edifi
cii milimetru cu milimetru,.

Sub mîna lor de autentici me
seriași se modelează stînca, fie
rul și betonul; prevederile pla
nurilor devin realități. Porțile de

Fier se închid, în același timp se 
și deschid. Dar intr-altfel. Ener
gia Dunării e reținută, e dirija
tă, e transformată în energie e- 
lectrică, în ceea ce civilizația se
colului nostru solicită la maxi
mum.

GH. FECIORU

fi prezentate : inginer Dandaș 
Vasile — „Obținerea furfurolului 
din prehîdrollzat", inginer Bu
ciumai lana — „Nou procedeu 
de filtrare a leșiei albitoare", in
giner Gheorghe Matei — „Mași-

In toamnă va avea loc cea de 
a 2-a sesiune tehnico-ftiințifică a 
tineretului unde vor fi prezentate 
rezultatele celorlalte teme aflate 
în cercetare.

Această formă de încurajare a

SESIUNE TEHNICO-ȘTIINȚIFIC A A TINERETULUI
nul trecut toți tinerii ingineri la o 
consfătuire. Conducerea fabricii 
le-a prezentat atunci greutățile 
existente și a solicitai • ajutorul 
lp\ Tinerii ingineri au răspuns 
c.. mult entuziasm. S-au stabilit 
teme concrete de lucru, s-a înfi-

Participă, pe lingă tinerii din 
combinat și ingineri de la cele
lalte întreprinderi din oraș. In ca
drul celor două secții „chimie" 
și „mecanică" vor fi susținute cele 
7 teme rezolvate. Menționăm 
cîteva dintre lucrările care vor

nă pentru diverse prelucrări me
canice cu largi aplicații în in
dustria chimică".

Cea mai bună lucrare va fi 
premiată, celelalte vor fi studiate 
de cabinetul tehnic pentru aplica
rea în producție.

posibilităților reale ale tinerilor, 
organizată anul acesta experimen
tal, va avea din 1969 caracter 
permanent cu două sesiuni anu
ale, cu participarea tuturor ingi
nerilor tineri din oraș.

M. STRtMBEI

,Jocuri de artificii" (Combinatul chimic Craiova)

PUNCTE DE

De dată relativ recentă, termenul (ergon—lucru ; nemos— 
normă) a căpătat o largă circulație, definind o disciplină »- 
fiată la început, e drept, dar de larg interes prin obiectul său. 
Formulat sintetic, acesta este crearea condițiilor optime dez
voltării multilaterale, depline a muncitorilor. Sau mai în a- 
mănunt spus — asigurarea climatului propice procesului de 
împlinire a cunoștințelor lor tehnico-economice, dezvoltării 
calităților psihice și morale.

REPER IN i

vorba despre cercetarea

(Urmare din pag. I) 
răspunzialtfel munca îți apare 
ca extgribajjă,. te apasă..și . te. 
obosește devreme". (Ion Păun 
— Fabrica de confecții).

DRUMURI ÎNFUNDATE 
SPRE AUTODEPAȘIRE

în secția Aparataj a Uzine
lor „23 August" l-am cunoscut 
pe Constantin Bănică, un tînăr 
mai tbt timpul supărat.

„Anul trecut am absolvit 
școaia prefesională unde m-am 
pregătit în meseria de rectifica
tor. Trei an,i am învățat numai 
acest lucru ; nu mă așteptam 
însă ca după repartizare să fac 
altceva decît ceea ce 
sj* părea firesc, logic să 
cw. orm pregătirii. De cînd am 
fost .angajat lucrez la un polizor 
primitiv alături de oameni fără 
nici o calificare. Execut operații 
pe care le-ar putea face oricine. 
Desigur că acest lucru mă ne
mulțumește..."

Oare acest tînăr nu se desca
lifică treptat făcînd nu lucru 
pentru care nu s-a pregătit, și 
pentru care, nici nu e nevoie de 
așa ceva ? Lucrările pe care le 
execută el nu-i permit nici tre
cerea la o categorie mai mare de 
încadrare. Este limitat, irevo
cabil, să lucreze la aceeași ca
tegorie a patra, cu care a intrat 
în uzină. Intr-un asemenea caz 
mai este posibilă oat-e depășirea 
profesională ? Dimpotrivă. O 

puțin
oa- 

poate 
uzură 
Poate

„Sînt un muncitor mediocru ; 
niciodată nu am rebutat vreo 
piesă dar nici nu am făcut mai 
mult sad mal bihe decît mi s-a 
cerut. De un timp însă nu mai 
pot ține pasul cu ceilalți colegi 
de echipă. De 3 luni am rămas 
sub realizările ce mi se cereau. 
Nu urmez nici un curs de per
fecționare a calificării profesio
nale ; nu știu dacă mi-ar fo
losi la ceva" (Ion Șerban, meca
nică ușoară).

în spiritul celor declarate de 
I.Șerban am mai putea Cita

la Uzinele „23 August" a fost 
calificat la locul de muncă. E 
strungar. De cinci luni de zile, 
ne spune maistrul Floroiu Ni- 
colae, Ștefan Dință nu mai reu
șește să-și facă planul. E adevă
rat că și cei mai buni băieți ai 
echipei lui îl scot cu mare os
teneală. Timpul care-1 au la dis
poziție parcă nu le mai ajunge. 
Li se cere tinerilor o foarte 
mare abilitate în mînuirea ma
șinilor, sînt necesare deprinderi 
bine formate și controlate ;

mi 
fac

erbare mai mult sau mai 
subiectivă 
menilor la 
determina 
morală a
că ar fi cazul, ca inginerii și 
maiștrii care răspund de acest 
tînăr să privească cu toată seri
ozitatea situația lui. Excesul de 
exigență cu care inginerul Sorin 
Georgescu își încarcă explicația 
(„dacă are școala de abia face o 
treabă mai bună la polizor") 
este departe de a avea vreo va
loare metodică sau educativă. 
Este necesar să se cunoască și 
să se recunoască importanța la
turii afective în interesul și 
conștiinciozitatea eu care tinerii 
ÎȘi fac meseria. Nemulțumirile 
și insatisfacția unei munci ne
dorite sau nepotrivite nu pot 
genera muncitorului entuzias
mul și suportul moral atît de 
necesar în greaua încercare de 
a se depăși, de a se perfecționa.

„Lucrez de trei ani pe aceeași 
mașină și ar trebui să mă des
curc acum destul de bine ; to
tuși îmi vine foarte greu uneori 
Să-mi îndeplinesc sarcinile de 
producție. Nu-mi dau seama 
care este cauza. M-am înscris la 
liceul seral șl sînt în clasa a X-a. 
Teoretic lucrurile stau bine, dar, 
se pare că mai am nevoie și de 
pregătirea, perfecționarea prac
tică. Ar fi nimerit să se orga
nizeze și pentru frezori cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale. Pînă 
tat și pentru 
putea învăța 
atunci"

în repartizarea 
locul de muncă 

o gravă 
muncitorului.

acum nu au exis- 
noi. Cred că am 
multe, dar pînă

AUTOPERFECTIONAREA
PROFESIONALĂ

cîteva mărturisiri. Acest lucru 
denotă că mai sînt încă nume
roși tineri muncitori care au 
greutăți în munca pe care o fac 
și nu știu cum să le depășească. 
Interesul lor pentru a învăța 
mai mult decit știu acum nu a 
fost stimulat dc nimeni.

— Există o bună parte din 
tinerii muncitori, ne spune uh 
muncitor mai în vîrstă, Dumitru 
Pădure, care a 
nume grad dc 
suficiență din 
clintesc. în unele cazuri situa
ția aceasta este generată de 
însuși locul lor de muncă. Sînt, 
de exemplu, tineri strungari 
care nu mai pot trece la o cate
gorie superioară de încadrare și 
atunci se mulțumesc cu atît cît 
au învățat ; se gîndesc că nu 
pot face altceva mai bun. Ei 
nu-și pun problema unei califi- I 
cari superioare, de perspectivă, | 
care 11 s-ar putea cere intr-un 
viitor apropiat. «

— Cred că trebuie găsite I 
mijloace mai convingătoare | 
pentru a-i face pe toți Să 
urmeze cursurile de ridicare a I 
calificării profesionale — Cons- I 
tantln Dinică (strungar). Perso- ’ 
nai am urmărit ani la rînd acest 
mod de a mă perfecționa și nu 
am avut decît de cîștigat. 
într-un timp relativ scurt am 
ajuns să-mi dau examenul de 
categoria a IV-a t 
că am deprins mai bine meseria. 
Dacă pînă acum 11 se putea re
proșa acestor cursuri <’ 
a calificării o anume hiperteo- 
retizare a lucrurilor, acum ele 
sînt perfect echilibrate. Din 
noiembrie urmez aceste cursuri 
pentru a trece la categoria a 
Vl-a. Sînt mai bine organizate 
și desigur mai eficace. Cred că 
noi, cei care le frecventăm ar 
trebui să-i îndemnăm și să-i 
convingem și pe colegii noștri 
care încă nu s-au hotărît să le 
urmeze. Este un drum sigur spre 
îmbunătățirea pregătirii noastre.

SENSUL CALIFICĂRII
MODERNE

Strungarul Ștefan Dință

atins un 
pasivitate și 

care nu
a-
se I

I
I

I
examenul de | 

tocmai pentru I 
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dealtfel realizarea sarcinilor 
producție este dificilă".

Mai mult decît oricînd mun
citorului i se cere astăzi, în 
afara deprinderilor practice, un 
minimum de cunoștințe teore
tice bine asimilate în baza cărora 
să poată înțelege orice 
schimbare posibilă în fluxul 
producției. „Dacă pînă acum era 
suficientă calificarea in sensul

ei tradițional, ne spune ingi
nerul Constantin Dumitru, 
astăzi ea își pierde eficacitatea. 
Muncitorul trebuie astfel inițiat, 
astfel /ormat incit privind lu
crurile în perspectivă el să fie 
adaptabil oricărei cerințe ce i 
se poate impune pe parcurs. 
Avem mulți tineri muncitori, 
absolvenți ai școlilor profesio
nale cu o bază teoretică și prac
tică superficială pentru meseria 
pe care o exercită ; pentru ei 
trebuie întreprins ceva cit mai 
repede. Uzina noastră, cuprinsă 
in procesul organizării științifice 
a producției, s-a orientat asupra 
necesității de a ridica nivelul 
lor profesional și au fost ini
țiate din luna noiembrie cursu
rile de ridicare a calificării lor.

Problema calificării de pers
pectivă a muncitorilor tineri ne
cesită a ti rezolvată la nivelul 
Interferenței psihologiei muncii, 
pedagogiei și sociologiei. Elabo
rarea metodelor de instruire 
teoretică și practică va trebui 
făcută sub semnul maximei lor 
eficiente. Cursurile de calificare 
nu trebuie să rămînă un lucru 
în sine, așa cum s-a întîmplat 
adesea pînă acum, ci să con
tribuie la formarea muncitoru
lui modern, înzestrat multilate
ral și capabil să răspundă ori
cărei solicitări.

în discuția avută cu tovarășul 
conf. univ. Dr. OCTAVIAN 
BERLOGEA, directorul Institu
tului de expertiză și recuperare 
a capacității de muncă din Bucu
rești, am urmărit să conturăm 
cîteva aspecte aflate în aria de 
cuprindere a științei ergono- 
mice.

Nu mă surprinde interesul pe 
care îl manifestați față de ergo
nomie. în ultimul timp sîntem 
foarte solicitați să discutăm des
pre această știință de sinteză, 
poate singura în cadrul căreia 
își dau mina științele naturii, 
științele sociale și cele ingine
rești. Faptul că ea suscită inte
resul opiniei publice dovedește, 
cred, conștiința clară a necesită
ții de a stăpîni, pentru mărirea 
randamentului omului la locul 
său de muncă această cale ac
cesibilă tehnicii și organizării 
moderne care 
namică între 
ambianță.

Mi se pare 
zare privind datele de definiție 
ale domeniului ergonomiei.

Ca și alte științe moderne, 
ergonomia suportă o definiție 
exclusiv funcțională, adică o de
marcare a domeniulu’f specific 
de cercetare și de aplicații, mai 
mult decît o simplă înscriere în- 
tr-un gen și o specie. Așa stînd 
lucrurile, aș opta pentru deli
mitarea acestui domeniu, în spi
ritul primului simpozion de er
gonomie de la București, din fe
bruarie a.c., în sensul că el con
stă în optimizarea randamentu
lui omului, practicînd o profe
sie sau alta, prin echilibrarea 
corelațiilor din cadrul sistemu
lui om-muncă.

Prezintă interes, fără îndoială, 
anatomia aparaturii sale de lu
cru ?

Cînd am afirmat că ergonomia 
este o disciplină de sinteză, nu 
am folosit o simplă metaforă, 
în practică, sinteza se realizea
ză prin confruntarea și integra
rea datelor furnizate de un în
treg grup de discipline, dintre 
care voi aminti aici fiziologia 
muncii, psihologia muncii, so
ciologia muncii, protecția mun
cii, organizarea muncii, eco
nomia, proiectarea industrială.

tehnologie. Fiecare din discipli
nele integrate in ergonomie își 
păstrează metodele specifice și 
continuă să investigheze pe con
tul ei propriu o serie de pro
bleme care exced cadrul ergo
nomie. Atîta timp însă cit ope
rează în interiorul domeniului 
ergonomiei, ele folosesc metode 
specifice și o tehnologie caracte
ristică. Iar caracterul de influ
ență și de integrare al ergono
miei nu constituie singura ei 
trăsătură distinctă. Se cere adă
ugată ^ici esența sa aplicativă, 
finalitatea practică — aspect ce o 
înscrie în viziunea și atitudinea 
activă și prospectivă a omului

Este
și aplicarea unor principii care 
să asigure adaptarea activității 
școlare și profesionale la condi
ția biologică, psihică și socială 
specifică a tînărului. Fără a in
tra în amănunte doresc să arăt 
aici că problema foarte cuprin
zătoare a aplicării , ergonomiei 
la problemele specifice tinere
tului ar putea fi sintetizată, cu 
ajutorul psihologiei stadiale și 
al sociologiei, pe situația de 
școală și aceea de muncă pro
fesională, pe adolescență și pri
mii ani de maturitate. Căci psi
hologia și sociologia, alături de 
biologie sînt cele care ne ajută 
să stabilim capacitățile, aspira
țiile, comportamentele, limitele 
de vîrstă ale tinerilor care se 
mai găsesc pe băncile școlii, ale 
celor care lucrează în produc
ție ca și ale celor care și-au și 
creat un cămin și au eventual 
copii.

Este suficient să menționez un 
singur exemplu și anume că

„Cufundat' în lumea armoniei

este adaptarea di- 
om — mașină și

necesară o prece

Arheologul satului

Nimeni nu l-a băgat la început 
în seamă. Se ducea în timpul li
ber cu sapa sau tîrnăcopul în 
spinare, își alegea, după o știin
ță numai de el cunoscută, locul 
unde trebuia să sape și bănuitele 
comori începeau să fie căutate cu 
emoție și certitudine. Nu a pri
mit nici un ajutor, nici o încu
rajare. Cei din jur socoteau că 
își irosește timpul. Cînd însă 
acasă, la domiciliul agronomului 
Kokos Zoltan, cioburile au în
ceput să se adune cu sutele și 
apoi, printr-o muncă impresio
nantă de migăloasă, să se regă
sească în ciudatele forme de vase, 
unelte de muncă și alte obiecte

Interviul nostru cu
conf. univ. dr. OCTAVIAN BERLOGEA

directorul Institutului de expertiză ți recuperare 
a capacității de muncă

contemporan, care, își edictează 
legi și metode de transformare 
a prezentului în funcție de aspi
rațiile viitorului.

Aceste trăsături apropie ergo
nomia de caracteristicile im
prescriptibile ale tineretului în
tre care — generozitatea, avîn- 
tul, luciditatea și optimismul.

în definitiv, o știință tînără 
este normal să intereseze, să pa
sioneze tineretul. Căci nu pa
siunile in sine pot fi trecute 
prin cenzura etică, ci numai o- 
biectele loi care rămin, ca în 
cazul de față, perfect valabile 
pentru societate și pentru in
divid. Năzuințele, partea afecti
vă, nu pot fi desprinse de per
sonalitatea umană, dar nu în
seamnă că prin ele epuizăm 
conținutul unei științe. Ergono
mia operează în sfera tineretu
lui și în alt mod decît printr-o 
utilă, totuși simplă simpatic.

casnice de proveniență daco-ro- 
mane arheologul amator intrase 
în atenția consătenilor. Corespon
dența lui cu Filiala Academiei 
din Cluj, cărțile de arheologie și 
istorie stivuite alături de cele de 
agronomie, căpătau de acum a- 
devăratul înțeles în ochii celor 
din jur. Conducerea cooperativei 
agricole de producție s-a grăbit 
să-i pună la dispoziție un dulap 
încăpător cu vitrină unde valo
roasele piese arheologice au fost 
aranjate și etichetate după toate 
rigorile științei. S-a născut astfel 
dintr-o pasiune demnă de admi
rație cel dintîi muzeu arheologic 
sătesc din județ — cel de la 
Moacșa. Desigur, deocamdată se 
află la scară redusă, dar pasiunea 
și inițiativa lui Kokos Zoltan a 
devenit repede molinsitoare.

L. BRAȘOVEANU
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adolescența este definită astăzi 
nu numai prin parametrii ei 
strict fiziologici, ci în aceeași 
măsură prin rolul și siatutul 
social, cît și prin raporturile în
tre tineret și societatea adulți- 
lor, adică prin răspunsurile asu
mate de tînăr față de colectivi
tate și față de profesie.

In măsurile preconizate
conducerea partidului nostru 
privind îmbunătățirea activității 
educative în rîndul tineretului, 
rolul școlii este puternic subli
niat ca determinant în formarea 
tînărului, în 
tru sarcinile 
le facă față.

Tocmai aș 
asuora acestui aspect. Porn'nd de 
la ideea pe care am formulat-o 
mai sus și anume că ergonomia 
are ca te! o-"mizarea randa
mentului prin stabilirea echili
brului între om și muncă, ob
servăm că un cîmp important de 
aplicare a principiilor ergono
mics îl constituie școala.

Se poate aplica la școală un 
model ergonomie în cadrul că
ruia avem o structură institu
țională. cu două funcț'i aceea 
de profesor și aceea de elev. 
Activitatea ne care acestea o 
desfășoară în cadrul funcției 
respective si rezultatele activi
tății depind în mare măsură de 
ambianța fizică și umană, de 
program, de conținutul procesu
lui de învățămînt, deci o serie 
de condiții privind decorul mun
cii. materialiil didactic, micro
climatul, calitatea manualelor 
Eficiența modelului se poate a- 
precia după gradul său de inte
grare cu modelele macrosociale 
și după felul în care munca din 
școală âre în vedere la infor
marea și educarea elevului — 
necesitățile muncii în producție 
și în știință. Sistemul de inte
grare a tineretului are la bază 
în mare măsură echivalența 
structurală și valorică între școa-

pregătirea sa pen- 
eărora va trebui să

dori să mă opresc

lă șl viață. De aceea, în societa
tea modernă se subliniază că, 
școala reprezentînd o unitate 
care devansează sub aspectul 
progresului tehnic și al modele
lor de învățare societatea, edu
carea educatorilor constituie o 
necesitate tot atît de stringenta 
ca aceea a tinerilor. Respectiv, 
instruirea lor — în ce privește 
metodica șl problematica — co
respunzător noilor condiții in 
care sînt puși să lucreze. Vreau 
să spun prin aceasta că oame
nii aflați în procesul de instruc
ție sînt puși să formeze copii, ti
neri, pentru o perioadă — viitoa
re — care reclamă cu totul alte 
caracteristici. în spiritul coordo
natelor posibile. moderne, cu 
totul neprecizate în momentul 
cînd ei înșiși erau în instruire, 
în plus acum, maturizarea audi
toriului — am numit elevi' res- 
nectiv studenții — evolutivă în 
bine, cere insistent înnoirea 
mijloacelor de instruire.

Totodată, transformările eco
nomice și tehnice care impun in
dividului o mare capacitate de 
adaptare la schimbare impun fo
losirea unei metode de educație 
active, care să nu înmagazineze 
pur și simplu cunoștințe ci să 
creeze obișnuința de a Ie folosi 
opera - în funcție de propria 
apreciere asupra situației con
crete.

Este evident că precizările fă
cute au în vedere nu numai 
treapta medie a sistemului de 
învățămînt.

Intr-adevăr, asemenea pro
bleme nu se pun numai la nive
lul școlii tehnice sau al liceu
lui, ci și al universității. De alt
fel, și in acest domeniu, ca și 
ir. cel al învățămihtului de cul
tură generală sistemul de orga
nizare, sub aspectul duratei și al 
amplasării teritoriale, contribuie 
la ușurarea procesului de adap
tare a tinăruiui la muncă și a 
muncii la tînăr. Crearea de cen
tre universitare în diferite 
puncte ale țării mărește accesi
bilitatea la învățămîntul supe
rior și constituie totodată un 
mijloc de potențare a sfSiritu.ui, 
de căutare și aflare a adevăru
lui, de dezvoltare a personalită
ții tinăruiui cu ajutorul culturii.

Aflindu-nc Ia încheierea discu
ției, am dori să aflăm ce gîn- 
diți în legătură cu asigurarea în 
viitor a extinderii cercetării er- 
gonomice. Firește, legat direct de 
finalizarea rezultatelor obținute.

In afară de aplicarea princi
piilor ergonomice în condiții cit 
mai variate consider necesară 
predarea noțiunilor de ergono
mie în diferitele facultăți cu pro
fil biologic, psihologic, sociolo
gic, economic și tehnic. Aceasta 
ar asigura pentru viitor cadrele 
de specialiști cunoscători ai pro
blemelor de ergonomie și ar 
forma din timp optica aparatului 
din producție în concordanță cu 
rolul real, convergent al fac
torului uman în economia noas
tră. Paralel cu cercetarea și a- 
plicarea principiilor ergonom ce, 
investigarea științifică a năzuin
țelor și intereselor diferitelor ca
tegorii de tineri în vederea unor 
acțiuni de colectivitate consti
tuie încă una din măsurile de 
bază pentru formarea la tineri a 
posibilității de a dezvolta mai 
departe știința și tehnica folo
sind egal în acest scop discipli
na și spiritul critic, recunoaște
rea valorilor ca și dezvoltarea 
gîndirii independente.

N. UDROIU

In această primăvară se împli
nesc 600 de ani de existentă do
cumentară a orașului Slatina, 
Documentul care atestă existen
ța orașului, aflat la Arhivele sta
tului din Brașov, datat de pe vre
mea domnitorului Vladislav Vlai- 
cu I, este un privilegiu comer
cial emis de cancelaria domneas
că a Țării Românești, prin care 
negustorii brașoveni erau scutiți 
de plata vămii la trecerea prin 
Slatina.

im- 
o-

Pentru sărbătorirea acestui 
portant eveniment din viața 
roșului, la Slatina se fac intense 
pregătiri.

Tineretul de pe cuprinsul ju
dețului Olt, a început pregătirile 
în vederea participării la con
cursul Cîntecului, dansului și 
portului popular din județ, pre
cum șt la concursul „Cine știe 
cîștigă" pe teme din istoricul o- 
rașului Slatina.

(Agerpres)
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Cu Alexandru Ingversin, am 
făcut cunoștință la sediul radio- 
clubului județean din Deva. 
Avea tură liberă. Și, ca întot
deauna, cînd are puțin timp li
ber, el dă o fugă aici, să facă 
un schimb de noutăți cu Tăiță 
Lupea, șeful radioclubului. Nu 
este zi ori noapte în care ei să 
nu comunice cu oamenii aflați 
în cele mai îndepărtate puncte 
de pe glob.

Tînărul Alexandru Ingversin 
și-a construit singur la domici
liu o stație individuală de emi- 
sie-recepție. El a devenit radio
amator pasionat încă de_pe vre
mea cînd era pionier, 
a urmat un curs de 
radio a fost primit ca 
al radio-clubulul din 
Atunci a obținut 
YO2VB, nume sub care îl cu
nosc radioamatorii din toată lu
mea. Ne povestește cu emoție 
despre momentul cînd a con
struit prima stație colectivă de 
emisie-recepție. Era muncitor 
la Șantierul naval din Galați. 
Neavînd unde o monta, lui și 
altor cîțiva pasionați, le-a fost 
oferită în Incinta șantierului o 
cameră. Mare le-a fost bucuria 
cînd, cu ajutorul stației, au lan-

După ce 
inițiere- 
membru 

Galați, 
indicativul

sat primele semnale în eter. 
Peste un an și-a construit sin
gur un emițător, iar în 1965, 
cînd B-a mutat la Deva, și-a 
adus cu el și stația. Aici a mai 
construit cîteva stații, fiecăreia 
adueîndu-i importante perfec
ționări.

în cîțiva ani a reilșit să rea
lizeze legături cu radioamatori 
din 83 de țări, răspîndiți pe 
toate continentele. Dispune aca
să de zeci de diplome primite 
din numeroase țări, ca urmare 
a participării sale la unele con
cursuri internaționale. Pentru a 
prinde o legătură nouă, Alexan
dru Ingversin stă uneori lîngă 
stație nopți întregi. Merită, cre- 
deți-mă — îmi mărturisea el. 
Satisfacțiile pe care le al în 
acea clipă sînt unice. Visul lui 
Alexandru este să-și lărgească 
legăturile cu radioamatorii din 
toate țările lumii.

AL. BALGRADEAN

Ciripitul păsărilor,

o nouă știință

Stie oricine că mijloacele mo
derne de transport fac ușor po
sibilă orice călătorie. Ca să faci 
această călătorie în cîteva mi
nute numai, pare de-a dreptul 
fantastic. Și totuși, am făcut-o 
prin intermediul unei pasiuni, 
a profesorului de geografie si 
științele naturii de Ia liceul „Ni- 
colae Bălcescu" din Cluj — loan 
Xantus. în cîteva clipe am fost 
înconjurat de ciripitul păsărilor 
din junglele Braziliei. Ascunse 
de vegetația luxuriantă a jun
glei, concertează pe rînd 60 de 
specii de păsări. Auzim mierla 
cu coada albă, un virtuos flau
tist, sucanul, pasărea ben-te-vl.

precum și araponga, despre al 
cărei ciripit ești gata oricînd să 
juri că se identifică cu sunetele 
ciocanului izbit pe nicovală. Un 
salt de cîteva mii de kilometri 
și auzim neîntrecuta privighe
toare, mierla și alte zeci de 
păsări care populează pădurile 
noastre. La mai puțin de un 
minut, călătorim spre . 
Cum ? Foarte simplu, 
sorul are imprimate pe 
de magnetofon „glasul" 
mai rare păsări din tară 
străinătate.

— Firește, nu mergi cu mîna 
goală la vînătoarea de ciripi
turi — ne spune profesorul. Un 
biomuzicolog are întotdeauna a- 
supra lui 
asculți si 
interesant 
a calității 
primarea este bună, difuzînd-o, 
pasărea reacționează. Odată, un

mierloi negru a cîntat și l-am 
înregistrat la magnetofon. Se
renada lui, reprodusă puțin mai 
tîrziu, l-a atras pînă in fața cor
tului nostru. Mierloiul s-a în
dreptat spre microfon si era 
gata să intre în cort.

în afara plăcerii de a asculta 
ciripitul — de cele mai multe 
ori melodios, — al păsărilor — 
această pasiune are un suport 
științific incontestabil. Savanți 
serioși studiază cum cîntă păsă
rile în diferite dialecte. Cum 
s-au format acestea etc. Așa că 
pasiunea tînărului profesor este 
și ca o mică contribuție la 
această știință nouă, biomuzico- 
logia.

I. RUSU
Africa.
Profe- 
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Colecționarii...

magnetofonul. Stai și 
imprimi. Există și un 
sistem de verificare 
imprimării. Dacă im-

Pasiunea colecționarilor, 
colo de simplul amuzament, 
în ea ceva aparte, ceva care 
ne cîștigă admirația, curiozita
tea și stima. Colecționarii 
niște căutători temerari, 
puțin zgomotoși pentru 
timpul înseamnă în primul 
răbdare. O astfel de pasiune au 
și doi tineri din Suceava — 
frații Cornel și Aurel Ciornei. 
Si sînt posesorii unor impresio
nante colecții de insigne, cum 
poate numai cîteva de acest fel

din 
are

sînt 
mai 
care 
rînd

mai există în țară. Etalate pe 
mici panouri de catifea roșie, 
cele peste 1 400 de insigne dau 
impresia unor surprinzătoare 
mozaicuri.

în colecția celor doi tineri 
din Suceava se întîlnesc insig
ne din 87 de țări, reprezentînd 
bine înțeles toate continentele. 
Sînt mici simboluri care amin
tesc de momente intrate în is
torie ori de evenimente cultu
rale, sportive și artistice. Iată 
numai cîteva din ele : insigna 
consacrată cosmonauților sovie
tici și americani ; toate insig
nele Festivalurilor mondiale ale 
tineretului ; insignele unor o- 
limpiade și campionate sportive, 
insigne studențești, insigna stu
denților din centrele universi
tare ale lumii.

— O insignă leagă totdeauna 
o prietenie, îmi mărturisește 
unul dintre Colecționari, Aurel 
Ciorbei.

Si multe dintre numeroasele 
plăcute metalice înseamnă pen
tru el și fratele său tot atîtea 
nume și tot atîtea prietenii : 
studenți, marinari, muncitori. 
Din Cipru, Budapesta, Odesa. 
Praga, Lion etc. Și nu-i aceasta 
oare, o dovadă că pasiunea de 
a colecționa se îmbină și se 
completează cu dorința de a că
lătorii, de a tunoaște ?

ION BELDEANU



Festivalul internațional de muzică ușoară de la Brașov, la 
prima sa ediție, s-a bucurat de un frumos succes. Cîntăreți 
în pragul afirmării și vedete cu milioane de discuri vîndute, 
reuniți pe scena brașoveană de pasiunea sinceră pentru 
muzică, ne-au demonstrat timp de mai multe zile cit de 
aproximative sînt granițele care despart muzica de poezie și 
cit de trainice sînt firele care o leagă de viața de toate 
zilele, cu bucuriile șl neprevăzutul ei. Am înțeles, o dată în 
plus, cît de receptiv este publicul la transpunerea în muzica 
ușoară a temelor majore ale vieții. Convinși că Festivalul 
de la Brașov a contribuit la ridicarea sensibilă a culturii 
muzicale de calitate a spectatorilor români, am realizat o 
anchetă cu participanții oficiali din partea țării noastre la 
Brașov. Opiniile lor vor servi, poate, drept concluzii pentru 
oricine se interesează de muzica ușoară.

„TREBUIE ABANDONAT
MIMETISMUL

Socotesc că selecția româneas
că a fost făcută din ceea Ce a- 
veam mai bun ca soliști de mu
zică ușoară dar, in contextul eu
ropean este insuficient. N-a e- 
xistat nici-un fel de concurent 
serios la acest festival care să 
nu vină însoțit de impresarul 
său ce avea un evident rol de 
consilier artistic ; trebuie să ac
ceptăm ideea că, fie chiar sim
pla prezentă pe o scenă de con
cert are nevoie de o îndrumare 
artistică sigură, calificată dar 
soliștii noștri de muzică ușoară 
sînt refractari la orice fel de 
îndrumare chiar si atunci cînd 
o primesc de la niște oameni 
cu multă experiență artistică. 
Se afișează de cele mai multe 
ori din partea interpreților o 
automulțumire, o suficiență ne
justificată pe care, sper, că o- 
dată cu acest festival au pier
dut-o.

La Brașov toți concurența au 
venit cu piese strict naționale 
sau creații proprii, stabilind 
astfel o aderență totală între 
sensibilitatea lor și cea a reper
toriului. Soliștii noștri (nu au 
înțeles litera regulamentului 
concursului, „concurs de inter
pretare" și nu de reproducere 
muzicală) nu și-au ales piese

VALERIU LAZAROV, 
regizorul spectacolelor 

Festivalului

care să-i solicite din punct de 
vedere actoricesc. Jacques Hus
tin, a realizat o miniatură în 
care a îmbinat ironia cu deli
catețea, Laufer care a făcut de
monstrație de dezinvoltură sce
nică. de mișcare, care îmbina 
elemente de pantomimă cu ele
mente de coregrafie chemate să 
susțină explozia muzicii, Ka- 
linka care a făcut dintr-o me
lodie românească „Ploaia și 
noi" aproape un ,,song" și i-a 
dat noblețe. Pe cînd Dan Spă- 
taru, cîntăreț de școală italiană, 
a interpretat o piesă engle
zească. Margareta Pîslaru — 
cîntăreată care are bine con
turate două aspecte ale posibi
lităților ei artistice interpreta
tive : o latură comică, apropia
tă de ceea ce numim „păpușa 
mecanică" și alta rece, drama
tică, și-a ales niște piese care 
cu ostentație au evitat posibili
tățile ei, o primă piesă în care 
a vrut să facă demonstrație de 
intensitate vocală (ceea ce îi 
lipsește) și o a doua piesă de 

factură dulceag — romanțioasă. 
Nu-i mai puțin adevărat că u- 
niversul poetic și filozofic al 
cîntecelor interpretate era ex
trem de pauper. („Nu-ți fie 
teamă de un sărut, e în iubire 
un început", nu tulbură artis
tic pe nimeni.)

Dacă Hustin nu muncește să 
se autoperfecționeze a doua zi 
cade, dispare de la bursa va
lorilor muzicii ușoare și tre
buie să se apuce de altceva 
Un interpret de al nostru dacă 
nu exersează (și nu exersează) 
în situația cea mai grea, tot îl 
cheamă cineva, chiar și o casă 
de cultură ; pericolul de a dis
pare de pe firmamentul muzi
cii ușoare este aproape o dată 
cu pensia. Și e prea departe. 
Nu muncesc și sînt terorizați 
în permanență de reacția pu
blicului ; fac de toate numai 
să placă publicului, pînă la de
personalizare. Aufray are per
sonalitatea sa pe care și-o res
pectă. Dan Spătaru cîntă din 
repertoriul lui Adriano Celen-

„CULTURA ESTE DE FAPT, MA
REA TAINĂ A PERSONALITĂȚII
ARTISTULUI"

, In afară de marele prestigiu 
pe care Festivalul și concur
sul internațional de muzică u- 
șoară de la Brașov l-a adăugat 
vieții noastre muzicale, el a în
semnat o confruntare, o verifi
care și o lecție pentru mulți 
dintre compozitorii și inter
preta noștri. Cîntecele au do- 
bîndit în tălmăcirea majorită
ții concurenților un adaus spo
rit al sincerității, al ardoarei și 
al preciziei muzicale.

Confruntarea și verificarea 
prilejuite de festival au demon
strat că o mare parte a inter
preților noștri de muzică u- 
șoară n-au făcut încă nimic 
sau au făcut prea puțin spre a

EPILOG LA CERBUL
tano, Giani Morandi, Tom Jo
nes ; de la el, nimic. Intre a- 
ceste stiluri e o diferență ului
toare pe care interpretul o re
face prin mimetism. Au debu
tat zeci de stiluri : a venit 
roc-kul; Becaud a rămas Be
caud, a venit stilul „Ye-Yâ" ; 
Becaud a rămas Becaud. A ve
nit apoi stilul „beat", la fel; 
dar s-a finisat în perimetrul 
personalității sale și în orice 
caz mutațiile au fost inverse, 
de la stilul „urlat" al lui Hal
liday, la șansonetă. Mutațiile 
s-au produs spre filozofie, nu 
spre facil. Marii soliști își for
mează ei înșiși publicul.

tar:: .-gr- •—"-nr: —.t»

GEORGE SBÂRCEA 
critic de artă, 

membru în juriul 
internațional 

al Festivalului

deveni artiști, mulțumindu-se cu 
o popularitate prea lesne cîș- 
tigată, dar ușor vulnerabilă da
torită exigenței ascultătorilor.

„Semnificativul" în muzica u- 
șoară nu se poate dobîndi decît 
prin muncă stăruitoare, prin 
căutarea și cizelarea propriei 
individualități artistice, prin 
cultură artistică. Cultura este, 
de fapt marea taină a persona

lității artistului • mă gîndesc la 
Hugues Aufray, la Jean-Cla- 
ude Pascal, la Amalia Rodri- 
guez, la Leny Escudero, la Jac
ques Hustin, la Kalinka și la 
alți cîțiva interpreți din festi
val, care captivează prin mis
terioasa radiere a umanității lor 
bogate, cucerită și sporită ne
încetat prin cultură.

Festivalul de la Brașov este 
nu numai începutul unei lungi

„SĂ NU 

VETUȘTI"
„Există la interpreți! noștri 

un sentiment, „o stare peiora
tivă" față de cîntecele româ
nești iar repertoriul lor, crezînd 
că e de succes il completează 
cu melodii străine ; orice cîn- 
tec am alege pregătirea inter- 
preților noștri e la nivel pro
vincial. Sînt complet nepregă
tit! fiindcă nu muncesc. nu 
exersează, nu creează o inter
pretare, un stil propriu : il îm
prumută de-a gata chiar cînd 
nu I se potrivește. Amalia Ro- 
driguez este o minune a cîn- 
tecului, dar taina vrajei ei e 
fado-ul. Poate că și noi compo
zitorii am neglijat aceste aspec
te : crearea din acești tineri in
terpret! a suportului nostru 
muzical. Dar cel puțin mă 
bucur că tradiția muzicii ușoa
re românești a putut să genere
ze succese mari. Insă fără o 
haină nouă dată cîntecului 
vechi ajungem vetuști. 

serii de manifestări prestigioa
se, ci trebuie să fie și debutul 
unei noi atitudini a interpre
tilor noștri față de muzica pe 
care o cultiva și care nu e de 
fel „ușoară". Pentru aceasta 
însă, critică muzicală — care 
pînă acum a tăcut, poate dis
prețuitoare, este obligată să ur
mărească atentă, exigentă, seri
oasă, manifestările de la noi în 
acest domeniu.

AJUNGEM
ELLY ROMAN, 

compozitorul „Cerbu
lui" de argint și de aur

Cintă Bobby Solo

„SERIOZITATE, MUNCĂ
S-a conturat clar la acest fes

tival, linia pe care va evolua în 
viitor muzica ușoară : melodici- 
tate și poezie, cu un mare ac
cent pe substanța interioară a 
textului (Amalia Rodriguez, 
Jean-Claude Pascal).

Impresia generală a fost că 
cei trei români au fost mai'slab 
pregătiți, lipsiți de mișcare sce
nică, cu o alegere complet gre
șită a melodiilor : Anca Agemo- 
lu și-a ales două piese mult prea 
asemănătoare. Dan Spătaru a 
cîntat o melodie din repertoriul 
lui Tom Jones. Desigur că s-a

SILE DINICU, 
dirijor

simțit lipsa unui regizor care să 
le îndrume jocul de scenă. Cîn- 
tăreții noștri vor să se adapteze 
la toate stilurile la modă, neți- 
nînd seama de temperamentul 
și posibilitățile lor. Or, marii 
interpreți își aleg un singur 
gen (fado, șansonetă etc.) pe 
care îl perfecționează, adîncin- 
du-1. Jacques Hustin a repetat

ALRO c onf luența energiilor
(Urmare din pag. I)

a se numi orașul de aluminiu, 
sau orașul aluminiu.

Spațialul cîmp arabil care 
la sfîrșitul anului 1963 de
marca net locul viitoarei 
uzine de oraș, nu mai există. 
Spre cunoaștere apelăm la 
descripție. Începem cu uzina. 
Rînd pe rînd constructorii 
au ridicat, utilat, finisat S 
hale de electroliză și tot atî- 
tea turnătorii, fiecare de cite 
un Ixlometru lungime. Adău
gați depozitele imense, sălile 
de sortare și expediție, ram
pele și căile de acces, com
plexele social-administrative, 
băile și clubul, spațiile verzi 
ji aleile asfaltate și aveți 
imaginea aproximativă a ceea 
ce este acum Uzina de alu
miniu Slatina. Spuneam a- 
proximativă cu dreptul celui 
în cunoștință de cauză. Anul 
acesta este și anul în care

încă o hală, a patra, cu i- 
dentitate de parametri teh
nologici, va intra în funcțiune. 
In zilele acestea constructo
rii (fnulți dintre ei aceiași care 
înălțau și montau primele 
ferme metalice atunci, la 
sfîrșitul lui 1963) aureolați de 
soarele lui martie, de experi
ența și durabilitatea acumulă
rilor bat la porțile orașului 
capitală de județ. Maistrul 
constructor de renume, Du
mitru Antonescu, a fost și 
este omul care a știut și știe 
împreună cu cei 150 de oa
meni din brigada sa să însu
flețească și să supună metalul 
și betonul. 80 la sută din to
talitatea lucrărilor construirii 
celei de a patra hale vor fi 
opera acestor aluminiști și 
destinul multora dintre ei se 
interferează cu cel al metalu
lui. ALRO mai înseamnă e- 
nergie umană. In ziua și la 
ora cînd prima șarjă vedea lu-

mina tiparului (citește cuvă), 
Radu David săvîrșea saltul 
calitativ al profesiei și per
sonalității.

— Cînd a fost dat semna
lul că pot începe turnarea, 
n-am mai avut emoții. In ju
rul meu... dar nu, eu nu pri
veam decit la gura mașinii, 
acolo pe unde va țîșni meta
lul topit. In seara aceea, 
împreună cu inginerul Para- 
schiv, inginerul Stănescu, 
Aninoiu. un specialist francez 
și cu alți muncitori am cioc
nit cite un pahar cu vin. 
Mă linișteam greu, nu reu
șeam să alung de pe retină 
clipa în care a țișnit meta
lul. A fost ca o posesie. Fran
cezul nu mă slăbea, se tot 
uita la maxilarele mele puter
nice și-mi repeta întruna : 
„Vous etes formidable au 
moment de demarage". Ani
noiu, cuprins de ușor regret, 
își încrucișa vorbele cu cele

ale francezului. „Meștere, 
mi-ar fi plăcut să fiu în lo
cul dumitale". Inginerul Pa- 
raschiv tăcea și probabil Că-și 
amintea de scrisoarea din 
’64 prin care mi se hotărîse 
soarta. „Vino, Radule, Sla
tina înseamnă viitorul alumi
niului românesc".

Uzina se va extinde pînă 
cînd producția va ajunge la 
150 000 tone anual. Compe
tiția dintre constructori și 
aluminiști este departe de a 
intra în faza finală. Două din
tre halele aflate în plin pro
ces , productiv se extind. Se 
foldsește rațional spațiul 
existent. încă 24 de cuie vor 
da metal pînă la sfîrșitul anu
lui acesta. ALRO înseamnă 
alumină, plus energie 
tried, plus electrozi, 
energie umană- Cînd s-a 
nit, și, mai încoa, cînd
cesul tehnologic a fost com
plet pus la punct, producția

ȘCOALA DE
PROGRAMATOR!

parametrilor tehnologici, și 
ceea ce i se adaugă, definește 
de fapt profilul profesiei sale. 
Pe A. A. îl preocupă „înain
tea altor ființe și lucruri, ca
litatea metalului alb".

Primăvara a poposit și în 
cîmpia de sus a Slatinei. 
Apele Oltului bat în malu
rile roase de topirea și scurge
rea zăpezilor. In aerul înalt 
și rece, coșurile uzinei trimit 
trîmbe de fum colorat. Primii 
nori de timp frumos coboară 
dintr-o curiozitate numai de 
ei știută pînă pe pămîntul 
dealurilor din împrejurimi. La I 
porțile gigantului bat din co
pite hergheliile energetice. 
Din cele patru zări ale firii, 
cavalcade de megawați ga- j 
lopează spre a se pune în I 
slujba marelui senior ALRO I 
care mai înseamnă că Romă- I 
ria este o țară exportatoare I 
de aluminiu (în Austria, Ita- I 
lia, S.U.A., Franța, Anglia). I

cuvă — pe zi era planificată 
la 420 kg metal. Dar oa
menii care cu fiecare șarjă se 
specializau au zis că se poate 
mai mult și S^-a putut. Ei au 
înțeles că dacă respecți cu 
strictețe parametrii tehnolo
gici, respecți acest metal alb 
imaculat 
respectat, 
producția 
pe zi cu 
aici alte
x 20 kg metal per cuvă 
zilnic înseamnă... ALRO în
seamnă energie umană. Ale
xandru Albu a absolvit, după 
liceu, școala medie tehnică de 
chimie în Reșița. în anul 
1964 o ultimă scrisoare tri
misă de mama lui (care se 
interesa îndeaproape de mer
sul lucrărilor la uzina din 
cîmpie) îl sfătuia că este mo
mentul ji cazul să vină. Așa 
a și făcut. Despre el se spune 
că este un bun cunoscător al

Interviu cu tovarășul ȘTEFAN SEBEȘAN
director general în Ministerul Ipvățămîntuhii

și nestemat, vei fi 
Așa s-a făcut că 
pe cuvă a crescut 
20 kg. metal și de 
socoteli: 478 cuve

elec- 
pltis 
por- 
pro-

(Urmare din pag.
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(Urmare din pag. I)

A vatra hală de electroliză se află în construcție. Fermele de metal vor acoperi curtnd construcția; după aceea va urma montarea plăcilor de beton, 
p după care... Foto : I. CUCU

istorică 
XX-lea : 
la socia-

lupta pentru misiunea 
specifică secolului al 
trecerea de la capitalism 
lism, lichidarea exploatării omu
lui de către om, pentru elibera
rea națională și socială a tuturor 
popoarelor, pentru instaurarea 
unei păci generale și permanen
te, pentru promovarea tuturor 
oamenilor, fără nici o discrimi
nare, pur și simplu pentru că 
sînt OAMENI și nu există nică
ieri o valoare mai mare decît 
OMUL.

Deci : comunism, pacifism, 
umanism.

Nu există însă decît o singură 
teorie și practică revoluționară 
autentică, cea concepută și des
fășurată pe baze științifice, ca 
o acțiune,în favoarea realizării 
optime — fără pripeli și fără în- 
tîrzieri păgubitoare — a legilor 
obiective de dezvoltare a socie
tății. Aceasta este teoria și prac
tica revoluționară marxist-leni- 
nistă. Ea intră deci în chip firesc 
în formația omului modern, în 
educația și orientarea omului 
înaintat al epocii noastre. Toți 
cei care, dintr-un motiv sau al
tul, nu se bucură de binefacerile 
e’, se situează pe poziții mai joa
se. mai înapoiate, nu pot atinge 
pozițiile cele mai avansate 
dr-’c plenare ale modernității.

Bineînțeles, nu trebuie să 
confunde „marxismul" dog- 
îratic. b'icherist, care nu are ni
mic a face cu spiritul în care 
l-nu creat clasicii, cu marxismul 
vi’!, creator, care asigură con
temporaneității, prin reflectarea 
științifică a dezvoltării sociale, 
etapă de etapă, liniile mari, di
rectoare ale acțiunii politice rea
liste și fecunde.

In concluzie, nu este modern 
nici omul care acceptă lumea așa 
cum este ea, nici cel care ar dori 
să o transforme după imaginație, 
f’ră să țină seama de datele rea
lității si virtunlitătile incluse în 
mecanismele ei de dezvoltare. 
Primul este un întîrziat, al doilea 
im m-ăbif. Omul modern refuză 
tot ceea ce este mort și depășit 
în isto-ie. îmbrățișează tot ceea 
ce este viu si ascendent, dar nu 
în mod anarhic, după gustul și 
f"",tezin sa. ci dună datele stiin- 
tifino despre natura vieții și so- 
orntxitj omenești, despre nosihi- 
li’ătile efective de a 
creator în desfășurarea 
mova-ea lor.

Atribut”! esențial — sine <pia 
non — al omului modern este 
j-!„<zrpre,i «-trintifică si. pe aceas
tă bază, eficientă Sn istorie.

interveni 
și pro-

w4 ‘Mi

care vor fi reprezentate ve
chile bresle meșteșugărești ale 
cetății".

Desigur, sînt numai cîteva 
din activitățile prevăzute pen
tru resortul muncii de propa
gandă. Ample și bogate acți
uni educative îi vor avea ca 
organizatori pe elevi și studenți. 
„Amintesc pe cele mai intere
sante și care sînt în curs de 
pregătire, spunea tovarășa se
cretară a comitetului jude
țean, RODICA TOMA. Prin
tre acestea, figurează un ciclu 
de activități cu elevii din mu
nicipiul Brașov intitulat: 
„Brașovul ieri și astăzi", prin 
care urmărim antrenarea lor 
mai masivă la gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului ; ex
poziția județeană cu obiecte 
realizate de cercurile practice 
ale elevilor ; înființarea unor 
cercuri pe meserii la u&inele 
„Tractorul" și „Electropreci- 
zia" cu elevii din clasele 
VIII—XII ai căror părinți Iu-

crează în aceste întreprinderi, 
în scopul dezvoltării la aceș
tia 
ria 
gul 
ale
întîlnirea mai multor clase de

a dragostei pentru mese- 
părințiior lor. Apoi dialo- 
între formațiile artistice 

școlilor tehnice din județ,

Pe linie de sport-turism sînt 
fixate, pentru chiar zilele ur
mătoare, o excursie tematică 
la Brașov cu tinerii de la sate, 
o întîlnire a elevilor cu maeș
tri emeriți ai sportului din ju
dețul Brașov, iar pentru la

Valea Răcătăului, ștrandul din 
Bartolomeu, baza 
model din parcul 
etc.

O caracteristică
programului de activitate în 
ansamblul său este integrarea

aero-navo-
„Tractorul"

generală a

OPERATIVITATEA
elevi cu artistul poporului 
Sică Alexandrescu, directorul 
teatrului dramatic din Brașov 
pe tema „Amintiri din teatru" 
și altele. Cu studenții vom or
ganiza in curînd un carnaval, 
iar în colaborare cu casa de 
cultură va avea loc periodic 
un spectacol de recitări în ca
drul unor „matinee poetice", 
o interesantă inițiativă a vi
itorilor ingineri".

vară, împreună cu județul Si
biu, o întîlnire turistică în 

în Munții Făgăraș, 
întreceri

„stea“,
unde vor avea loc 
artistice și sportive. Zeci de 
mii de tineri vor fi antrenați 
încă din această lună în ac
țiuni de construire a bazelor 
cultural-sportive, dintre care 
amintim ca obiective : ringul 
de dans din pădurea Warthe- 
Brașov, teatrul de vară de pe

organică a sarcinilor imediate 
în cele de perspectivă. Este 
deosebit de semnificativ fap
tul că în această perioadă de 
trecere la condițiile de lucru 
oferite de noua împărțire ad
ministrativă, activitatea orga
nizațiilor n-a contenit.

Dimpotrivă, ea a continuat 
parcă cu mai multă intensi
tate, ceea ce demonstrează ho- 
tărîrea cu care a pornit la

drum comitetul județean 
U.T.C. Enumerarea acțiunilor 
organizate deja n-ar face de- 
cît să adauge exemple în plus. 
Cele amintite sînt suficiente 
pentru a pune în lumină pre
ocuparea temeinică a noului 
organ județean pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor ce-i 
revin în actuala etapă în lu
mina măsurilor adoptate de 
Consfătuirea pe țară a U.T.C. 
„Fiindcă, sublinia tovarășul 
Cornel Sandru în discuția 
avută, din ampla și multilate
rala analiză a activității des
fășurate, în spiritul acestor 
măsuri, am desprins concluzia 
că o cerință importantă a îm
bunătățirii stilului nostru de 
muncă, alături de orientarea 
spre acțiuni concrete, practice, 
bogate în conținut și atrăgătoa
re este creșterea OPERATIVI
TĂȚII în îndeplinirea sarci
nilor, în realizarea a tot ceea 
ce ne-am propus, a tot ceea ce 
propun șl doresc tinerii".

Recent, ziarele au anun- I tat înființarea la Bucu
rești a școlii de programatori 
pentru calculatoare electro
nice, cea dinții de acest tel 

| din țara noastră. Pentru in- 
8 formarea mai completă a ci

titorilor ne-am adresat tova
rășului ȘTEFAN SEBEȘAN. 
director general în Ministe
rul Invățămîntului.

i — Progresele rapide înregis- 
I trate în lume privind tehnica 

de calcul se traduc în fapt prin 
introducerea tot mai accentua
tă în producție a unor mașini 
de calcul din ce în ce mai per

fecționate. în această conjunctu
ră, și țara noastră se preocupă

l de înzestrarea economiei națio
nale cu echipamente moderne 
de calcul și de prelucrare a date
lor. Preocupărilor actuale și de 
perspectivă urmăresc atît dota
rea celor mai importante sec
toare cu mașini de calcul, cit și 
construirea în țara noastră a u- 
nor echipamente moderne și, bi
neînțeles, la pregătirea specia
liștilor în construcția, întreține
rea și exploatarea mașinilor ci
bernetice. Pentru a satisface ne
voile de cadre în acest dome
niu, Ministerul învățământului 
va pregăti, pînă în anul 1970, un 
număr de circa 400 programatori. 
Ei vor fi formați prin absolvirea 
cursurilor școlii recent înfiin
țată.

— Cum va 
școlarizarea acestui 
tant contingent de 
matori ?

— Prima promoție va 
cursurile încă în cursul _____
luni, elevii fiind selectați dintre 
absolvenții cu diplomă de ba
calaureat, prin concurs de ad
mitere, tu o probă scrisă și al
ta orală de matematică (alge
bră și analiză), din materia sec
ției reale a liceului.
debutul anului școlar 
vor începe cursurile și 
doua serie, urmînd ca 
în primăvara și toamna anului 
1969 să fie școlarizați elevi pen
tru încă două promoții de absol
venți.

— De fapt, ce înseamnă — 
In situația de față — să fii 
programator pentru calcu
latoare electronice ?

— Ca specialist în tehnica 
modernă a calculului, pregătit 
prin astfel de școli, programa
torul este acela care face posi
bilă rezolvarea 
complexe, prin 
culatorului, pe 
lor stabiliți de 
cieni. în acest 
torul transformă toate datele 
problemei într-un limbaj acce
sibil calculatorului, în funcție 
de caracteristicile acestuia, adi-

înregis-

fi eșalonată 
I impor- 

progra-
începe 

acestei

Odată cu 
1968/1969 
cea de-a 
ulterior,

unei probleme 
intermediul cal- 
baza algoritmi- 
către matemati- 
scop, programa-

că introduce programul. Pe ba
za lui. calculatorul electronic 
rezolvă problema cu viteza spe
cifică, care depășește cu mult 
posibilitățile de calcul ale unor 
colective întregi de oameni. 
După rezolvarea problemei de 
către calculator, programatorul 
extrage rezultatele și la nevoie 
(în funcție de tipul calculato
rului) le transformă din nou în 
limbaj obișnuit, transmițînd a- 
ceste date celor interesați.

— Ce discipline concură 
la formația viitorilor spe
cialiști in timpul studiilor ? 
Cum va fi asigurată pregăti
rea practică ?

— Activitatea de programare 
comportă o analiză logică a 
procesului de prelucrare a in
formației, efectuarea calculelor 
și verificarea rezultatelor. Din 
acest motiv, viitorii progforsa- 
torl vor trebui să-și însuș’ iscă 
aprofundate cunoștințe de*, ma
tematică. Cursul cel mai impor
tant va fi acela de „programa
re matematică". în completa
rea acestor cunoștințe, elevii 
vor studia calculul probabili
tăților și statistica, analiza nu
merică. Pentru înțelegerea u- 
nor asemena probleme, un rol 
deosebit îl va avea predarea u- 
nui curs de bază, cu capitole de 
matematici speciale, repartizat 
pe întrega durată a studiilor, 
în planul de învățămînt al șco
lii sînt prevăzute și cursuri 
pentru „echipamente de calcul 
specializate" și „utilizarea cal
culatoarelor". Exploatarea pro- 
priu-zisă a calculatoarelor nu 
intră în atribuțiile programato
rilor, dar 
tăților de 
necesară 
maximum
lucru ale acestora. De mare în
semnătate sînt cursurile pri
vind informatica aplicată, sis
teme de programare, limbaje 
algoritmice tehnice și comercia
le. Pentru instruirea
elevii vor lucra, o zi pe săptă- 
mînă, atît în cadrul școlii cît și 
la centrele de calcul existente 
în București.

— La ce discipline se dă 
examen după terminarea 
studiilor ? Pentru obținerea 
diplomei trebuie să te pre
zinți la un examen special ?

— Cursurile școlii le progra
matori au o durată de un an. 
Pentru a primi diploma de ab
solvent. la sfîrșitul celui de al 
II-lea semestru de studii, ele
vii vor trebui să susțină cu suc
ces examene la toate cele 11 
discipline de învățămînt, avînd 
notate favorabil toate lucrări
le de laborator efectuate.

cunoașterea posibili- 
utilizare a lor este 

pentru folosirea ia 
a posibilităților de

practică,

ION TRONAC

BExr:

SEARĂ LITERARĂ ARGHEZI
Casa tineretului din Pitești 

a găzduit recent o manifes
tare literară dedicată mare
lui scriitor Tudor Arghezi. De 
astă dată însă tinerii au avut 
prilejul să-l cunoască îndeo
sebi pe Arghezi-omul, așa cum 
l-au înfățișat în cuvîntul lor 
conferențiarul Gabriel Țepe- 
lea și copii poetului Mitzura 
și Baruțiu. Au fost evocate 
amintiri de familie, s-au ex-

pus fotografii, manuscrise ine
dite, obiecte ale scriitorului. 
Un montaj de versuri Ia care 
și-au dat concursul artistele 
Mitzura Arghezi și Viorica 
Petrescu de la Teatrul Națio
nal și un grup de recitatori ai 
casei tineretului au încheiat 
această seară literară închi
nată marelui poet.

V. RĂVESCU
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mereu, ea :ct, aceleași mișcări, 
și la repet ție și în concert, iar 
Kalinka 4 /uni a studiat numai 
respirația necesară genului 
„negrospirit ual". Odată gestu
rile și mimica intrate în reflex.

cîntărețul se poate concentra 
numai pe tehnica vocală.

Festivalul a fost o școală fo
lositoare pentru cei ce vor să 
facă muzică ușoară ca artă, 
pentru cei ce vor să cînte 
pasiune pentru public.

din

„POLITEȚEA NU OBLIGĂ"
Mi se pare excelentă ideea de 

a extinde această anchetă la 
nivelul dirijorului, care în fond 
este un „duhovnic" al interpre
tului și îi simte orice ezitare 
sau slăbiciune. Orchestra este 
cel mai bun juriu căci noi am 
fost alături de cîntărețî și la 
repetiții și în concurs.

„Ochiyl" indiscret de la pu
pitru vă poate furniza sumede
nie de exemple eare ilustrează 
nivelul ridicat al pregătirii con- 
eurenților străini, numeroasele 
lor preocupări de ordin artistic 
și intelectual. Roddy Mc Neil, 
cel mai popular cîntăreț al Fes
tivalului, a terminat o școală 
muzicală la Glasgow și studiază 
continuu tainele folclorului sco
țian. El s-a interesat îndeaproa
pe de 
Jacques 
„Cerbului 
puternică 
gența și modestia sa, prin com
bustia interioară a interpretării. 
Spre deosebire de șansonetistul 
Hustin, Josef Laufer a magne- 
tizat publicul prin mișcare sce
nică, care, după părerea mea, a

folclorul românesc. 
Hustin, cîștigătorul 
de aur" mi-a lăsat o 
impresie prin inteli-

La Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc vineri la a- 
miază solemnitatea înmînă- 
rii unor ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste Româ
nia. ■ t î ■ rfn-'

Distincțiile au fost 
nate de tovarășul Emil 
naraș, vicepreședinte 
siliului de Stat.

La solemnitate au 
parte tovarășii Paul 
cu-Mizil, membru al

luat 
Nicules- 

cu-ivuzu, uiwuinu Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de 
Stat, Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în 
mtfwă, cu prilejul împlinirii 
a 2;.- de ani de la apariția zia
rului „România Liberă" au 
fost conferite unor membri ai 
colectivului redacțional „Or
dinul Muncii" clasa a III-a, 
Ordinul „23 August" clasa a 
IV-a, Ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa a IV-a, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a V-a, „Me
dalia Muncii" și medalia 
„Meritul Cultural" clasa I.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, tovară
șul Emil Bodnaraș a felicitat 
călduros pe cei decorați, u- 
rîndu-le sănătate și putere de 
muncă pentru o cît mai rod
nică activitate pe tărîmul 
presei.

în numele celor decorați a 
răspuns Alexandru Comescu, 
redactor șef adjunct al ziaru
lui „România Liberă".

(Agerpres)

RICHARD
OSCHANITZKI,

dirijor

depășit linia unui Festival de 
muzică ușoară, apropiindu-se 
prea mult de music — hali.

Oprindu-ne asupra partici
pării române în concurs, tre
buie să remarc, în primul rină, 
alegerea complet nepotrivită a 
melodiilor. Atît 
(o melodie a lui 
cît și Margareta Pîslaru. (wț ■■ 
cîntec de o mare întindere). ar 
fi trebuit să-și găsească parti
turi potrivite genului șl tempe
ramentului lor; Oi nu trebuie 
să Imite șl să aleagă piesele 
numai pentru că sînt la modă. 
Toți cîntăreții străini și-au ales 
excelent, cu mici excepții, piesa 
din repertoriul propriu. Aceasta

Dan- Spătaru 
Tom Jones ’.)

dovedește o bună apreciere a 
posibilităților și un elevat dis- 
cernămînt artistic. Aș dori să 
relev necesitatea îmbunătățirii 
sistemului de vot, cam deficitar 
anul acesta.

Ca un mare cîștig al acestei 
manifestări se poate considera 
dorința exprimată de domnii 
Paul Van Dessel, Heikki Annala, 
Eva Maria Kaiser de a strînge 
legăturile muzicale cu România. 
Un prim pas : Roddy Mc Neil, 
Patricia Cahill și Kalinka au și 
înregistrat discuri la „Electre- 
cord".

De la bun început vreau să 
se știe că nu m-am gîndit la 

. „Cerbul de aur“ și că sînt foarte 
fericită că am fost distinsă cu 
o -mențiune. Competiția a fost 
foarte grea și s-a desfășurat la 
o înaltă ținută artistică, iar ve
detele care au cîntat „hors — 
concours" au ridicat sensibil ni
velul provocînd o emulație ar
tistică și dublîndu-ne emoțiile. 
Pe de altă parte — după păre
rea mea — s-a dat o „luptă" ine
gală între concurenții români și 
cei', străini. Cate au beneficiat 
de o mai mare rutină și mai 
aleș, sfaturi competente. Dar 
noi ? în lipsa Unei Școli de ftiu- 
.zică ușoară si a unor oameni 
care Să se ocupe efectiv de pre
gătirea noastră înaintea Festi
valului, am fost puși în situația 
de a ne pregăti după cum ne-a 
tăiat capul. Cîntecele- le-am ales 
orientîndu-mă după festivalurile 
pe care le-am urmărit la Tele
vizor (Sopot, San Remo) alegînd 
o linie sobră (înglobînd aici și

Ce să-i faci!?

țăminte după acest Festival, (a- 
ceastă afirmație o reținem cu 
:oată atenția n.r.) ceea ce mă va 
determina să-mi îmbunătățesc 
modul de a mufici. La Brașov 

, m-am convins că țm program de 
viață ordonat este urmat 'cu 
strictețe și de cîntăreții străini.

In ceea ce privește decizia 
juriului o consider obiectivă, ți- 
nînd seama de numărul mare 
de concurenți de valoare apro
piată. Aveau totuși dreptul la 
un loc pe podium Guy Mardel 
și Gabi Novak. (în locul cui ? 
n.r.)

Festivalul a prilejuit efectu
area a o serie de schimburi ar
tistice foarte necesare pentru 
noi.

0 LECȚIE • ••

ANCA AGEMOLU

Telegrame de soli
daritate cu lupta

poporului vietnamez

ȘTIUT

S3

MARGARETA
PISLARU

ținuta). Cine a știut că puteam 
dansa ? Căutînd să 
terală m-am fixat 
mai lente, avînd în 
de altă parte, 
o singură apariție 
mite schimbarea ținutei. Cum 
aș fi putut dansa în rochie de 
seară ? Adăugind că am fost în- 
tr-o foarte bună dispoziție vo
cală și foarte emoționată, repet 
că sînt mulțumită de mine, (este 
încurajatoare o asemenea con
cluzie ? n.r.) comparativ cu va
loarea ridicată a adversarilor, 
în orice caz am tras multe învă-

fiu multila- 
la melodii 
vedere, pe 
faptul că 

nu per-

Am avut mari emoții; noi 
interpreții români nu am repe
tat suficient. Cei străini au ve
nit pregătiți de acasă. Kalinka 
spre exemplu mi-a spus că a 
lucrat șase luni la o piesă. Poa
te că și noi singuri trebuia să 
facem la fel. Kalinka fiindcă 
pe ea am observat-o mai bine, 
era foarte ascultătoare și mo
destă, grijulie să-și mențină 
vocea. Mi-a plăcut foarte mult. 
Ar trebui să luăm totul în se
rios și de la capăt. Festivalul a 
fost o lecție amară de înțelep
ciune. Nu știu dacă publicul, 
care i-a văzut și pe ceilalți, va 
mai fi de acum înainte mulțu
mit de noi.

Anchetă realizată de

I
I
I
I
I

Cu ocazia săptămînii de so
lidaritate cu lupta poporului 
vietnamez (13—19 martie 1968) 
Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România au trans
mis Uniunii Tineretului Mun
citor, Uniunii Naționale a Stu- B 
denților din R. D. Vietnam și B 
Federației Tineretului și Stu
denților pentru Eliberarea 
Vietnamului de Sud, telegra
me în care se reafirmă solida
ritatea și adeziunea deplină cu 
lupta plină de eroism a po
porului vietnamez și condam
nă cu tărie agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, cer cu hotărîre să 
pună capăt acesteia, să încete
ze imediat și necondiționat 
bombardamentele și actele de 
agresiune, iar poporul 
mez să fie lăsat să-și 
singur, fără nici un 
din afară, problemele 
terne.

vietna- 
rezolve 

amestec 
sale in-

0 delegație 
guvernamentală 

a plecat în R. A. U.

Vineri dimineafa a plecat la 
Cairo o delegație guvernamenta
lă condusă de dr. ing. Vasile 
Chiriță, vicepreședinte al Consi
liului Național al Cercetării Ști
ințifice, în vederea încheierii u- 
nui acord de colaborare științifi
că și tehnică între Republica So
cialistă România și Republica A- 
rabă Vnită.

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
Decorarea I

al lui s

ION MARINICĂ
OCTAVIAN URSULESCU

tori din presă

unor lucră

Secvență din disputa greilor: 
Alexe (dreapta) eschivează 

prompt un croșeu 
Sănătescu

I

Foto: VIOREL RABA
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FOTBALIȘTILOR CERTAȚI

O nouă hală

modern utilată

In noua hală a țesătoriei 
de la întreprinderea textilă- 
Pitești, a cărei construcție se 
află în avans cu opt luni față 
de grafic, au fost montate 376 
din cele 920 de războaie pre
văzute în dotația secției. O 
sută dintre ele se află în ulti
ma fază a pregătirilor, urmînd 
ca în curînd să fie puse în 
funcțiune. Secția va furniza 
anual 21 750 000 mp țesături 
din bumbac. Pe șantierul fila
turii, intrată parțial în pro
ducție, s-au creat condiții ca 
pină Ia sfîrșitul lunii martie 
să fie puse în funcțiune toate 
utilajele și instalațiile. Lucră
rile de construcție a secției se 
află în avans cu peste 90 de 
zile față de prevederile în
scrise în grafic.

Cînd noile unități vor fi 
puse în funcțiune cu întreaga 
capacitate. întreprinderea tex
tilă din Pitești își va dubla 
producția.
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dență 
în preajma reluării campiona
tului, ne-au reținut atenția, in 
mod deosebit, memoriile unor 
cluburi, asociații sportive și 
chiar jucători, prin care soli
cită iertarea unor sancțiuni.

Să le răsfoim împreună.
„în cadrul uzinei noastre — 

se spune în memoriul Asociației 
sportive „Mecanicul" de la U- 
zina de utilaj chimic Ploiești — 
printre alte discipline avem și... 
o echipă de fotbal... Din dra
goste pentru jocul de fotbal, 
tovarășul Gheorghe Ion se o- 
cupă efectiv de fotbaliștii noș
tri, îi îndrumă în însușirea cu
noștințelor tehnico-tactice cît și 
în imprimarea unei discipline 
sportive, în spiritul directive
lor C.N.F.S. Actualmente, ră- 
mînînd goluri în formație, do
rim a-1 folosi ca jucător activ. 
Luînd cunoștință de faptul că 
este suspendat pe timp de 2 
ani din activitatea competițio- 
nală... vă solicităm rejudecarea 
cazului... avînd Ia bază adevă
rul material (?) și vă rugăm a-i 
ridica suspendarea dindu-i 
drept de joc“...

Care va să zică iertați-1 pe 
I. Gh. Pe acel I. Gh. care, ju
cător la Rapid Mizil fiind, în- 
tr-un meci cu Metalul Buzău, a 
provocat un scandal pe teren 
cum rar s-a văzut, a lovit ad
versari, arbitrii ca-n junglă. De 
ce oare asociația nu și-o fi pus 
întrebarea în ce măsură un ju
cător cu asemenea fapte poate 
fi antrenorul echipei, i se poate 
încredința, cum precizează me
moriul „impunerea unei disci
pline sportive în spiritul direc
tivelor C.N.F.S." ? Sesizați ab
sența unei litere : să fie o sim
plă coincidență că e vorba toc
mai de litera cu care începe 
cuvintul Educație ?!

„Analizîndu-mi comportarea 
— scrie jucătorul Vasile Ionescu 
de la Jiul Petroșeni, suspendat 
pentru lovirea adversarului — 
am ajuns la concluzia că dacă 
am procedat astfel am fost de
terminat de faptul că jucătorul 
Alecu (de la Steagul roșu) in
trase de cîteva ori cu duritate 
în colegul meu Libardi... Mi-a 
făcut impresia că aceste intrări 
sînt premeditate... în fața a- 
cestei impresii atașamentul 
meu..."

Exact, despre atașament este 
vorba. Tocmai în această pri
vință a avut și comisia de dis
ciplină o impresie...

Meciul „Olimpia" Oradea — 
C.F.R. Timișoara, 26 noiembrie 
1967, 1—0 pentru gazde. Panici 
(C.F.R.) și Foldvari (Olimpia) 
se iau la harță. Arbitrul Cornel 
Nîțescu îi elimină, comisia de 
disciplină Ie aplica 5 etape iar 
clubul „Olimpia" întocmește me
moriul :

Analizînd cazul de indisci
plină al jucătorului Foldvari, 
trebuie să avem în vedere că 
numitul are o situație foarte 
grea 
care 
gativ 
mult, 
dă probleme... Fără el nu cred 
că vom putea ocoli retrograda
rea". Vă rugăm precizați : cine 
joacă fotbal : socrul sau gine
rele ?

Asociația sportivă „Poiana"

în sinul familiei, lucru 
influențează în mod ne- 
sistemul nervos... Mai 
are un socru bețiv care îi

Cîmpina intervine pentru ju
cătorul Postolache suspendat pe 
5 luni din activitatea sportivă 
pentru că l-a lovit cu mingea 
intenționat pe arbitrul bulgar 
Gaidenov intr-un meci interna
țional. Sancțiunea este extrem 
șe severă, depărtîndu-1 de co
legi și de stadion. Regretele 
sînt unanime".

Ba pardon, adevărații iubitori 
ai fotbalului nu regretă nimic.

In apărarea lui Forea Dumi- 
trache, suspendat pe 2 etape 
pentru lovirea adversarului, 
clubul Dinamo-București adre
sează un memoriu scurt, dar 
cuprinzător :

„Sportivul în cauză este un 
element tînăr, crescut în cadrul 
clubului nostru cu o conduită 
corespunzătoare. El a regretat 
imediat după săvîrșirea celor 
întîmplate, recunoscînu-și în 
totul vina sa. ȚInînd seama că 
este un element cu un fond bun 
vă rugăm reduceți sancțiunea 
de la 2 la o etapă".

Asta da diplomație. Jucătorul 
a recunoscut, regretă, e băiat 
bun. Nici nu cerem să-i anu
lați ambele etape. Numai una. 
Cum s-âr spune, dați-ne un de
get și apoi vin și... celelalte.

Adversarul cu care s-a luat de 
revere Dumitrache este Neșu de 
la „U" Cluj și el suspendat tot 
pe două etape. Din memoriu] 
întocmit întru apărarea Iul de 
clubul clujean spicuim între al
tele, următoarele : „jucătorul 
Neșu a primit două fracturi pe 
terenul de fotbal și datorită a- 
cestora a primit o sensibilitate 
specială care poate fi asemuită 
cu reacția instinctivă de legi
timă apărare (!?) împrejurare 
care are atît suport logic cît și 
juridic".

Evident, dacă așa stau lucru
rile, ce mai aștepți Neșuie ? 
Dăi înainte. Te pui cu... uni
versitarii ?
„îmi dau perfect de bine seama 
că pe terenul de sport trebuie 
să triumfe spiritul unor dispute, 
drepte, cinstite în care cei mai 
buni să învingă... Sînt convins 
să pentru redresarea fotbalului 
nostru o verigă de bază și chiar 
prima o constituie disciplina, 
comportarea civilizată pe tere
nul de sport".

„Am condamnat totdeauna 
manifestările nesportive. co
mentarea deciziilor arbitrilor, 
pentru a se practica un joc de 
fotbal cavaleresc si în condiții 
de comportare civilizată".

Extrase dintr-un regulament ? 
Dintr-o lecție de etică sportivă ? 
Nu. Sînt mărturisirile ne care 
doi jucători ai Politehnicii Ti
mișoara — Mihăjlă și Răcelescu 
— -le-au înaintat frumos caligra
fiate Ia mașină. Federației. E 
adevărat, în meciul cu „Mine
rul" Baia Mare primul a înjurat 
arbitru! ca la usa cortului, iar 
al doilea mai curajos i-a cerut 
socoteală cu pumnul. Dar dacă 
asta — gîndeste probabil con
ducerea clubului — e altceva.

Drept pentru care întru totul 
nedumeriți și dispunîndde ar
gumentele citate întreabă : cum 
pot fi oare sancționați niște ju
cători cu păreri atît de sănă
toase. cu principii atît de juste ?! 
Om fi noi de la Politehnica, dar 
ceva latină tot trebuie să știm i

„Verba volant", domnilor... fap
tele contează !

Astfel de argumente aduce 
șl C.S.M. Sibiu, pentru jucăto
rul Kiss Csaba, „Oțelul" Galați 
pentru fotbalistul Ion Ionică 
precum șl cereri de amnistiere 
a unor grave infracțiuni spor
tive. Federația a răspuns ceva 
mai concis : „se respinge", „nu 
se revine".

Subscriem întru totul : Pentru 
abaterile de la conduita spor
tivă de Ia normele care trebuie 
să genereze disputa de pe sta
dioane — nici o amnistiere, nici o 
grațiere.

V. CABULEA
P.S. Ne exprimăm nedumeri

rea în fața constatării că multe 
din aceste apeluri la clemență 
poartă semnătura unor presoane 
cu munci de răspundere, perso
nalități ale vieții obștești. Cu- 
noscind că în activitatea ce o 
desfășoară in domeniul muncii 
lor nu admit nici un rabat de 
la exigență, de la respectarea 
normelor de conduită civilizată, 
ne întrebăm : nu-și pun oare cu 
prea multă ușurință semnătura 
pe niște asemenea cereri, care 
nu fac decît să încurajeze fapte 
și mentalități care nu au ce 
căuta în viața sportului nostru ?

■La Atena, în semifinala „Cu
pei Cupelor" s-au întîlnit for
mațiile A.E.K. Atena și Ignis Va
rese. Un număr record de spec
tatori — 60 000 — au urmărit
o partidă dramatică în care 
gazdele aveau de refăcut un 
handicap de 18 puncte (in tur 
baschetbaliștii italieni cîștigase- 
ră cu 78—60). Puternic încu
rajați de miile de susținători, 
gazdele au reușit această per-

formanță, în final victoria re- 
venindu-le la o diferență de 20 
de puncte : 72—52 (36—26). Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost cunoscutul internațional 
grec Amerikanos, autorul a 31 
de puncte.

In urma acestui rezultat, echi
pa A.E.K. Atena s-a calificat în 
finala competiției, în care va 
întîlni formația cehoslovacă 
Sla via Praga.
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PRINȘI!"
Ranter, reprezentantul lui Himmler în O- 

landa, obișnuia să respecte cu strictețe ierar
hia Și față de superiori, dar mai ales față de 
subordonați. Rareori Schreieder dădea ochii 
cu Ranter, deși în funcția de kriminalrat, se 
afla în primele trepte ale subordonaților a- 
cestuia. De obicei, superiorul direct al lui 
Schreieder — Harster — avea contactul per
manent cu Ranter. Harster știa destul de pu
țin dacă nu chiar de loc, sau mai precis frag
mente despre Englandspiel. Așa se explică 
faptul că Ranter nu fusese de loc informat 
pînă-n iulie 1942 despre acțiunile lui Giskes 
și Schreieder.

Putem deduce aceasta din 
corespondența lui Ranter 
cu Himmler, corespondență 
foarte bogată. Nu era eveni
ment în Olanda, amănunt al 
luptei pentru putere în ie
rarhia nazistă din Olanda 
ca Ranter — chemîndu-și 
secretarul — să nu-i trimită 
o lungă misivă lui Himmler.

Iată cîteva mostre din a- 
ceastă corespondență — 20
februarie 1941. In momentul 
în care în Olanda se ampli
fică mișcarea de rezistență 
antinazistă și cînd „secțiile 
de asalt" ale N.S.B. nu pot 
controla situația, Ranter îi 
cere lui Himmler trimiterea 
de noi efective întrucît „cu 
această minimă garnizoa
nă"... nu se putea face față 
situației.

In anul următor — în 1942 
— Ranter îi trimite printre 
altele lui Himmler rapoarte 
detaliate despre deportările 
spre Matthausen și Ausch
witz — 20 000 de oameni. 
„Din toată Olanda — se 
plîngea Ranter — trebuie 
deportați 120 000 de oameni". 
Și ca „remediu" el preconi
za : „Voi căuta să obțin trei 
trenuri pe săptămlnă în Ioc 
de donă" (raportul din 24 
septembrie 1942).

Ranter, în „considerațiuni- 
le“ sale despre „viitorul O- 
landei" avea o singură preo
cupare — să dovedească 
inutilitatea menținerii orică
rei forme de autonomie, 
(scrisoarea din 14 noiembrie 
1942).

După atentatul împotriva 
colaboraționistului Jeyffardt 
(vezi articolul anterior) Ran
ter îi scrie lui Himmler (6 
februarie 1943) : „Am ordo
nat o acțiune importantă în 
universitățile din Amster- 
iam, Utrecht, Delft, Wage- 
ningen pentru a aresta cît 
mai repede posibil studenții 
care ar putea fi implicați și 
a-1 trimite In lagărul Wught... 
Am cerut executarea a 
ostateci...*.

Din ianuarie 1944 
epistolele lui Ranter
Reichsfiihrerul SS aveau In
variabil același conținut : o 
listă lungă a acțiunilor re
zistenței și represaliile Ges
tapoului : „Atentatul împo
triva unui subofițer la Al- 
melo trebuie considerat ca 
o acțiune politică"........ un
militar SS din batalionul de 
gardă care reținuse doi olan
dezi a fost împușcat". „Un 
colaborator ai poliției din 
Rotterdam a tost atacat și 
rănit grav. Un alt membru 
al N.S.B. a fost ucis în lo
cuința sa„,“.

In tot acest maldăr de 
scrisori există una, datată 
27 iulie 1942 care are o sem
nificație aparte pentru En
glandspiel.

50 de

toate 
către

Calmindu-se, Ranțer op
tează pentru continuarea ac
țiunii, ceritidu-i Insă să fie 
ținut Ia curent și informat 
în permanență.

Schreieder nu apucase bine 
să părăsescă biroul lui 
Ranter că acesta își chemă 
secretarul și îi dictă urmă
toarea notă confidențială 
către Himmler :

„Reichsfiihrer, vă aduc la 
cunoștință că acel celebru 
profesor de fizică Jambroes 
care s-a refugiat în Anglia 
și a fost apoi parașutat in 
Olanda a fost arestat, cum 
au îost arestați prin 
mea toți agenții pe care 
glezii i-au parașutat în 
landa.

El avea ca misiune să 
cruteze circa 1 000 de sabo
tori și să organizeze 17 dis
tricte de sabotaj. In plus 10 
instructori 
radio care 
lucreze cu 
parașutați 
Misiunea lor este să distru
gă toate instalațiile noastre 
din Limbourg, Brabant și 
Gueldre. Ei vor fi arestați 
ca și ceilalți.

Toate acestea par să-mi 
demonstreze cu tărie că a- 
liații au intenția de a efec
tua o debarcare în 
da...".

Pentru prima dată 
vansată ideea unei 
deliberate a serviciilor se' 
crete engleze In pofida a' 
vertismentelor pe 
primeau în scopul 
atenției.

Himmler i-a remis 
scrisoarea lui Hitler, 
informat și OKW-ul. Rezul
tatul : cu toată penuria de 
trupe, 3 divizii sînt luate din 
Franța, Belgia și Scandina
via șl trimise în Olanda. La 
17 august 1942, la Eindho
ven aterizează trei escadrile 
de vînătoare venind din 
Normandia șl bazinul Pari
sului, și, in sfîrșit, sînt tri
mise și două regimente de ■ 
artilerie pe coasta Zeelan- 
dei-

grija 
en- 
O-

re-

și 10 operatori 
trebuiau să con- 

el urmează să fie 
foarte curînd.

Olan'

era a-
acțiuni

care Ie 
abaterii

Imediat
Este

CAUGHT

CAUGHT

Lauwers și Jordaan emi-
teau din aceeași sală. Jor-
daan cifra textele pe care
Heinrichs i le dădea, iar
Lauwers le transmitea. InIUna din partidele centrale 

ale rundei a 6-a, în turneu! in
ternational de șah de la Bel
grad, s-a jucat între campioana 
mondială Nona Gaprindașvili și 
maestra internațională Alexan-

mintea lui Lauwers încolțea 
un plan și aștepta doar mo
mentul favorabil.

Intr-o zi din vara lui 1942, 
cei doi erau doar în cămăși 
în fața aparatelor. Alături 
de ei, în uniforma închisă 
pînă-n gît Heinrichs urmă
rea plictisit transmisia. Căl
dura l-a toropit și la un 
moment dat el lăsă casca jos. 
Lauwers avertizat de Jor- 
daan transmise la Londra 
următoarele :

Nr. 36, Nr. 36. 18 gR, 18 
gR, 18 gR. 1834512

34 512 etkgo etego nspno 
caught caught.

In învălmășeala de cifre 
și semne apărea același cu- 
vînt — caught — prinși! 
Lauwers anunța în transmi
sie directă Londra că emisia 
se face sub control german.

— Ce transmiteți Lauwers 
— îl întrebă Heinrichs. Re- 
luați emisia. Ați înnebunit ?

Lauwers, intr-adevăr re
luă mesajul.. Dac. reluîndu-1 
introduce din nou același cu- 
vînt — caught. Episodul s-a 
repetat de 4 ori. De 4 ori 
Lauwers avertiză serviciile 
S.O.E.

După un sfert de oră sosi 
răspunsul, repetat și el de 
trei ori : „S-a înțeles".

dra Nicolau. După un joc pozi
țional, în care a rezultat pe 
tablă o egalitate perfectă, cele 
două șahiste au căzut de acord 
asupra remizei. 8I. A.S.A. Tg. Mureș—Steaua 
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II. Steagul roșu — 
geș

III. „U" Craiova - 
București

IV. Petrolul—Farul 
V. Dinamo Bacău

Cluj 
VI. Flacăra—Poiana

VII. C.F.R. Timișoara — 
gonul
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Fiorentina—Juventus 
Napoli—Bologna 
Roma—Varese 
Spăl—Internazionale 
Torino—Mantova
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X. 
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Killy concurează in S. U. A.

La Aspen (Colorado) se află 
în prezent cei mai buni schiori 
alpini din lume, care-și vor dis
puta timp de cîteva zile „Cupa 
Andres Roch", contînd pentru 
campionatul mondial. La an
trenamentul non-stop, în vede-

I
I

bărbați» I 
realizat ■

rea probei de coborîre 1 
cel mai bun timp a fost l_____
de americanul Ken Phelps, ur
mat de Jean Claude Killy și 
Bill Kid (S.U.A.). 1" 7/10. Pîrtia 
a măsurat 3 218 metri cu o dife
rență de nivel de 900 m.

I

RAPORTUL LUI

HARSTER

• PE SCURT • FE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

UN TtJKNEU
DE MECIURI... NUCE

Selecționata de fotbal 
U.R.S.S. și-a încheiat 
în Mexic, jucînd cu 
Guadalajara, pe stadionul Ja
lisco, în prezența a 55 000 de 
spectatori. Partida s-a soldat ca 
și în celelalte trei jucate pină 
acum, cu un rezultat de egali
tate : 1—1. Scorul a fost deschis 
de gazde, prin Ignacio Rostro 
în minutul 5. Egalarea a surve
nit în minutul 53, prin golul 
marcat de Cislenko.

a 
turneul 

formația

ța, Spania. Belgia, România, 
Italia, U.R.S.S., Polonia și Iugo
slavia.

Plecarea se va da din orașul 
Llbourne, iar sosirea va avea 
loc la San Sebastian.

câștigător
— UN SUSPENDAT 
PENTRU DOPING

CICILIȘTII ROMANI 
LA „TOUR DU BORDELAIS"

Tradiționala cursă ciclistă de 
amatori „Tour du Bordelais" se 
va desfășura intre 3 șl T apri
lie și va rennl echipa din Fran-

După etapa a 8-a, Marignane- 
Toulon (129 km, cu escaladarea 
muntelui Faron), cursa ciclistă 
Paris—Nisa are ca lider pe ru
tierul vest-german Wolfshohl. 
urmat la circa 4 minute de bel
gianul Ferdinand Bracke. Eta
pa a revenit tînărului ciclist 
belgian Wilfried David în 3h 
33’41”, secundat de Wolfshohl 
la 20”. Plutonul, în care se a- 
flau Bracke, AnQuetll, Poulldor, 
• sosit după 5 minute. De re-

I
I

marcat că anul acesta cursa 
Paris—Nisa riscă să aibă ca în- “ 
vingător un __ „_____
Potrivit unei decizii a Federa- - 
ției internaționale de ciclism, n 
Wolfshohl nu are dreptul să 9 
participe la curse pînă la 1 a- ■ 
prilie, fiind suspendat pentru 
folosirea dopingului Ia recen
tele campionate mondiale de ci- 
clocros.
ÎNTR-O FORMA ECELENTA |

că să aibă ca în- ffl 
ciclist suspendat. K 
decizii a Federa- "

I

Confirming forma excelentă | 
în care se află în acest sezon, B 
sprintera australiană Diane Bur
ge a egalat recordul mondial 
pe distanța de 60 m, fiind cro
nometrată cu timpul de 7” 2/10. 
Recordul mondial aparține din 
anul 1960 compatriotei sale 
Betty Cuthbert.

I
(Ațerpres)

In luna aceea, Harster, 
snperiorul lui Schreieder, 
află despre acțiunea comu
nă împotriva S.O.E. El ia 
dosarul de la Schreieder și-1 
prezintă lui Ranter. Reacția 
acestuia •— după cum era de 
așteptat — este un acces de 
furie. Cum de este posibil 
ca o operație de spionaj să 
se petreacă in spatele lui, 
fără a fi informat ?

Schreieder este convocat 
de urgență Ia Ranter. Sche
ma discuției este foarte sim
plă : —

— De ce nu a fost pus Ia 
curent ?

— De ce Lauwers, Tako- 
nis, Baatsen n-au fost încă 
împușcați ?

De ce Gestapoul lucrează 
împreună cu Abwehrul ?

(Era perioada in care con
tradicțiile dintre cele două 
servicii deveniseră tot mai 
intense).

(va urma)
SERGIU VERONA



Logica realismului
La Geneva s-au desfășurat 

lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, în 
cadrul cărora s-a dezbătut 
proiectul unui tratat cu pri
vire la neproliferarea armelor 
nucleare. Propunerile Româ
niei privind neproliferarea ar
melor nucleare dovedesc 
bunul sim( activ și 
sănătos, dorința sinceră 
a poporului român de 
a lupta pentru asigurarea unei 
păci care să facă posibilă se
curitatea și progresul.

Nimic mai simplu dccît a 
gindi în liniile pure ale lo
gicii realismului conform cu 
echitatea, cu normele de 
drept internațional, nimic mai 
sincer decît a întreprinde 
măsuri concrete care să asi
gure un viitor garantat, un 
viitor în care spectrul armelor 
nucleare nu ne va amenința.

Delegația română la masa 
tratativelor s-a străduit să 
contribuie la rezolvarea a- 
cestei importante probleme. 
Amendamentele și observațiile 
Ia adresa proiectului revizuit 
au ca scop realizarea unui 
instrument juridic internațio
nal care să satisfacă cerințele 
acute ale vieții noastre actu
ale : sporirea gradului de se
curitate al statelor, înainta
rea pe calea dezarmării nu
cleare, progresul general u- 
man.

Un tratat de neproliferare 
trebuie să asigure o relație 
normală între obligațiile sta
telor care posedă arma nucle
ară și statele care nu au ar
me nucleare, în acest sens 
se asigură obligația ca statele 
nucleare să nu transmită arme 
nucleare statelor care nu po
sedă aceste arme, de aseme- 
menea statele nenucleare să 
se oblige în mod public că nu
n

0 LACUNĂ
Un purtător de cuvînt al A- 

genției pentru dezarmare și 
controlul armamentelor a 
S.U.A. a declarat că proiectul 
tratatului de neproliferare nu 
interzice furnizarea de carbu
ranți și utilaje nucleare desti
nate navelor de război către 
țările nenucleare. El a dez
mințit o știre de presă potrivit 
căreia șeful delegației ameri
cane în Comitetul celor 18 
pentru dezarmare, William 
Foster, ar fi declarat că „un 
submarin cu propulsie nuclea
ră constituie o armă".

Relatînd această știre, agen
ția FRANCE PRESSE repro
duce, totodată, părerea unor 
cercuri oficiale americane în 
sensul că nici statutul Agen
ției internaționale pentru e- 
nergia atomică și nici articolul 
III al proiectului de tratat nu 
prevede controlul asupra in
stalațiilor militare.

Acest episod este viu comen

FEBRA AURULUI
Ca urmare a cumpărărilor masive de aur pe principalele 

piețe vest-europene, joi noaptea guvernul britanic a hotărît 
închiderea pieței aurului și a bursei londoneze în cursul 
zilei de vineri. Din surse autorizate s-a indicat că acfeastă 
măsură a fost luată la cererea guvernului Statelor Unite, 
pentru a se evita speculațiile în momentul cînd, simbătă, Ia 
Washington urmează să aibă ioc o importantă reuniune 
internațională consacrată examinării acestei probleme.
Cu numai cîteva ore înainte 

de hotărîrea britanică, Consi
liul de rezerve federale al 
S.U.A. (F.E.D.) anunța ridica
rea taxei de scont practicată 
de băncile federale de rezerve 
de la 4,5 la 5 la sută.

In cercurile financiare din 
Washington se consideră că 
hotărîrea privind ridicarea ta
xei de scont este o urmare a 
febrei speculative înregistrate

„Sancțiuni" și spinzurători
Exact în momentul în care autoritățile rasiste de la Salisbury 

sfidează flagrant opinia publică mondială, organizînd executarea, 
în cel mai autentic stil medieval a unor patrioți rhodesieni, date 
dezvăluite din diferite surse bine informate vin să releve unele din 
principalele resorturi ale acestei revoltătoare sfidări.

Cifrele publicate miercuri la 
New York, provenind din surse 
ale O.N.U., indică faptul că 
sancțiunile economice împotriva 
regimului rasist al lui Smith 
sînt, așa cum apreciază NEW 
YORK TIMES, „foarte aproape 
de totala ineficientă". Din 26 de 
țări care făceau în mod' tradițio
nal comerț cu Rhodesia înainte 
de proclamarea unilaterală a 
„independenței" de către Smith, 
24 și-au redus foarte puțin sau 
de loc volumul schimburilor. Cît 
privește principalii parteneri co
merciali tradiționali : Africa de 
sud, Angola și Mozambic, și-au 
intensificat legăturile economice 
cu Rhodesia de sud.

Alte statistici oficiale, publi
cate la Paris din surse O.E.C.D. 
arată că, în general, exporturile 
din Europa occidentală spre 
Rhodesia de sud sînt aproximativ 
la nivelul dinainte de instituirea 
„sancțiunilor". Și numai impor
turile marchează o foarte ușoară 
scădere. Intr-un articol intitulat 
semnificativ „Plasa spartă a sanc
țiunilor", FINANCIAL TIMES 
dezvăluie folosind date dintr-un

Gabriela Melinescu

vor produce aceste arme în 
orice împrejurare s-ar afla.

După cum prevăd amenda
mentele române statele nucle
are trebuie să se oblige în 
vederea încetării producerii 
de arme nucleare, în vederea 
reducerii și distrugerii cît mai 
rapide cu putință a acestor 
arme și a mijloacelor de 
transportare la țintă.

Înalta principialitate și pro
fundul realism, însușiri esen
țiale ale politicii externe a 
țării noastre, nu au ca scop 
în sine decît o dorință unani
mă, profund umană, pe care 
orice cetățean al țării noastre 
o poate proclama drept ide
alul său social și intim. A do
ri o pace trainică înseamnă a 
asigura viitorul, previzibilita- 
tea cea mai pozitivă, a insu
fla oamenilor viitorului, ne- 
născuți, acum, un realist cadru 
în care să se desfășoare nor
mal existența lor pregătită de 
o atmosferă de înțelegere și 
progres.

A respinge sau a amina 
certitudinea și siguranța unei 
păci trainice în locul unei no
cive nesiguranțe înseamnă a 
crește o generație care trebu
ie să fie a marelui progres în 
spiritul unei veșnice spaime.

Spiritul constructiv în care 
sînt făcute propunerile româ
ne în vederea elaborării unui 
tratat eficace, alături de alte 
state, răspund pe deplin con
solidării păcii și securității 
mondiale, spiritului și gîndi- 
rii noastre umane. Este firesc 
ca imperativele secolului nos
tru : pace, securitate, progres, 
să stăvilească accelerata cursă

tat în cercurile de la Geneva, 
care consideră că el constituie 
o reflectare a unora din lacu
nele proiectului de tratat. Re- 
ferindu-se la aceste lacune. 
FRANCE PRESSE subliniază 
intr-un comentariu pe margi
nea încheierii lucrărilor Comi
tetului celor 18 de la Geneva, 
că din cele 27 de obiecții for
mulate împotriva proiectului, 
textul revizuit nu a reținut de
cît trei.

Președintele Confederației elve
țiene, W. Spuehler, a declarat, cu 
prilejul unui dineu organizat joi 
seară de Comitetul cercului pre
sei și al prieteniei cu străinătatea, 
că un tratat de neproliferare nu
cleară nu poate fi considerat a 
fi o măsură de dezarmare. „El 
nu reprezintă decît o primă eta
pă în această direcție, care va 
trebui să fie urmată de altele", 
a adăugat vorbitorul.

de o săptămînă pe piețele au
rului din Europa occidentală.

Mulți observatori sînt de pă
rere că situația precară în care 
a ajuns dolarul american și 
presiunile puternice exercitate 
asupra monedei S.U.A. se da- 
toresc cheltuielilor uriașe le
gate de continuarea războiului 
din Vietnam, care au agravat 
deficitul balanței de plăți a 
S.U.A.

raport parlamentar, că importan
te contingente de mărfuri britani
ce sînt expediate în Rhodesia de 
sud prin intermediul — camuflaj 
al Pretoriei. Publicația amintită, 
afirmă că „sondaje precise relevă 
sosirea la Salisbury a petrolului 
în cantități nelimitate". Astfel 
stînd lucrurile, nu e de mirare 
că situația economică a regimu
lui sud-rhodesian nu e de loc în 
dificultate. Dimpotrivă.. „Produc
ția industrială și agricolă a cres
cut în 1967 iar balanța de plăți 
e echilibrată" scrie FINANCIAL 
TIMES citind documentul parla
mentai’ amintit anterior.

Fără îndoială că ineficienta 
pronunțată a „sancțiunilor selec
tive economice" ca și sprijinul 
direct (inclusiv militar) din par
tea Pretoriei alimentează durita
tea rasiștilor sud-rhodesieni. Ori
cum, e neîndoielnic că pe acest 
teren prielnic și-au putut permite 
Ian Smith și acoliții lui să acțio
neze cu atîta cinism. Pe acest te
ren s-au ridicat stîlpii spînzură- 
torilor de la Salisbury.

E. R. 

a înarmărilor și să facă loc 
unor dispute de forțe între 
viață și moarte, în care iz- 
bînda să fie cu certitudine de 
partea vieții.

De asemenea este profund 
firesc ca epoca noastră mo
dernă să rezolve odată pentru 
totdeauna, fericit și total, pro
blema păcii sau războiului.

In legătură cu această si
tuație nouă in viața noastră 
— existența armei nucleare 
și a statelor nucleare — se 
cer pînă la o cît mai apropia
tă distrugere a tuturor armelor 
nucleare, garanții de securi
tate ferme pentru statele ne
nucleare ; în acest scop, de
legația română a cerut, alături 
de alte state, instituirea, prin 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U., a unei proceduri co
respunzătoare, astfel încît ga
ranțiile de securitate să aibă 
forța juridică a tratatului și 
să nu fie reduse la o simplă 
declarație sau o rezoluție.

Propunerile Republicii So
cialiste România pentru a 
îmbunătăți proiectul de tratat 
privind neproliferarea arme
lor nucleare vizează, de ase
menea, examinarea periodică a 
stadiului în care se află înde
plinirea clauzelor tratatului 
prin convocarea unor confe
rințe periodice Ia care să 
participe toate țările semna
tare.

Spiritul logic și profund u- 
man care caracterizează pro
punerile române de îmbună
tățire a proiectului de tratat 
privind neproliferarea arme
lor nucleare ilustrează încă 
o dată strălucit principiali
tate. caracterul realist al po
liticii externe a tării noastre 
socialiste care militează cu 
neabătută consecvență pentru 
pace și progres social.

F> s c d -t
• Președintele Consiliului 

Revoluției și șeful guvernului 
algerian, Houari Boumedie
nne, însoțit de înalte oficiali
tăți algeriene a vizitat vineri 
după-amiază o instalație de 
foraj petrolier de producție 
românească.

După ce au ascultat expli
cațiile inginerului român Ște
fan Diaconescu asupra prin
cipiilor și modului de func
ționare a instalațiilor, preșe
dintele și persoanele care îl 
însoțeau au asistat la opera
țiunea de ridicare a turlei, 
după care s-au întreținut cor
dial cu însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Al
ger, Mihai Voicescu, cu mem
bri ai ambasadei române, 
precum și cu specialiști ro
mâni dînd o înaltă apreciere 
calităților tehnice ale instala
ției de foraj fabricate în Ro
mânia.

• DUPĂ cum anuță a- 
genția Pap, în zilele de 11 
și 12 martie la Bruxelles a avut 
ioc întîlnirea experților minis
terelor afacerilor externe ale 
Poloniei și Belgiei. Cu acest pri
lej a continuat schimbul de pă
reri în legătură cu cîteva aspec-

• *•••••••••••

Presa cehoslovacă oglindește 
larg, in aceste zile, efervescența, 
intensa activitate politică ce se 
desfășoară actualmente în Ceho
slovacia. Hotărîrile plenarelor 
din decembrie 1967 și ianuarie 
1968 ale C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, hotărîri care — așa 
cum relevă ziarele din țara 
vecină și prietenă — au o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
progresistă a R. S. Cehoslovace, 
se bucură de larga adeziune a 
opiniei publice cehoslovace.

Subliniind că ultima plenară a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
„a marcat începutul unui proces 
de democratizare" (RUDE 
PRAVO) ziarele cehoslovace a- 
rată că dezbaterile actuale au în 
centrul lor metode și practici 
negative ce. trebuie înlăturate 
și că aceste dezbateri sînt marca
te de „o confruntare între ele
mentele progresiste și cele con
servatoare".

Relatînd despre conferințele a- 
nuale ale organizațiilor de partid 
raionale, despre adunările de 
partid din întreprinderi și insti
tuții, despre adunări ale mem
brilor organizațiilor de masă, ale 
oamenilor muncii, ziarele scot în 
evidență că, așa cum remarcă 
RUDE PRAVO, procesul de de
mocratizare inițiat de partid este 
sprijinit de „aproape întregul 
popor, de ambele națiuni, 
muncitori, țărani, intelectuali,
din toate generațiile".

Agenția C.T.K., informînd 
despre adunările de partid ci
tează din rezoluțiile adoptate. 
Delegații la Conferința raională 
a P.C.C., din Bruntal (Cehia de 
nord) subliniază: „Conferința 
noastră raională s-a desfășurat 
într-o asemenea atmosferă de ac
tivitate politică cum nu a mai 
avut loc din februarie 1948. 
Noua direcție politică a partidu
lui se bucură de simpatia ge
nerală și de sprijin nu numai în 
rîndul comuniștilor, dar și în 
rîndul nemembrilor de partid". 
In cadrul Conferinței raionale de

Aspect de la standul românesc la Tîrgul internațional de 
primăvară Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei)

Semnarea planului de colabo
rare culturală româno-sovietic
MOSCOVA 15. — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : La 15 mar
tie, la Moscova a fost semnat 
planul de colaborare culturală 
și științifică între Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. 
pe anii 1968—1969.

Planul prevede schimburi de 
vizite ale unor oameni de ști
ință. cadre didactice, artiști, 
scriitori, cineaști, ziariști, co
laborarea între institutele de 
cercetări și de învățămînt, in
stituțiile de cultură și uniunile 
de creație din cele două țări. 
Corul „Madrigal", Teatru) 
Mic din București, orchestra 
de cameră din Cluj și Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" 
vor întreprinde turnee în 

te ale Securității și colaborării 
în Europa, precum și cu privire 
îa posibilitatea întreprinderii u- 
nor acțiUtii pe calea dezarmării. 
Au fost, de asemenea, examina
te rezultatele și perspectivele 
acțiunilor comune ale Poloniei 
și Belgiei în cadrul organisme
lor economice internaționale, în
deosebi în comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa.

• ADUNAREA NAȚIONALĂ 
a Statului Panama a reținut a- 
cuzațiile aduse de partidele de 
opoziție președintelui republi
cii, Marco Robles, potrivit căro
ra acesta ar fi încălcat consti
tuția țării sprijinind în mod 
efectiv pe candidatul guverna
mental pentru alegerile prezi
dențiale. S-a hotărît crearea 
unei comisii care va judeca în 
fața Adunării Naționale pe pre
ședintele Robles. Potrivit con
stituției țării, în cazul în care 
președintele va ii declarat vi
novat de Adunarea Națională 
el urmează să fie îndepărtat 
din post. Comisia urmează să se 
întrunească la 24 martie.

Potrivit agenției ASSOCIA
TED PRESS, Marco Robles a 
cerut ajutorul Gărzii Naționale.

• •••• ••••••••

la Bardejw (Slovacia de est) s-a 
adoptat o rezoluție în care se 
spune : „Cerem cu toată hotărî
rea ca acest proces de renaștere, 
care a fost întîmpinat cu atîta 
entuziasm, să fie consecvent în
făptuit la toate treptele condu
cerii". In rezoluția comuniștilor 
din Chomutov se spune : „Apre
ciem tendința spre soluționarea 
democratică a divergențelor din 
Comitetul Central al partidului 
însă repetăm că situația de di
vergență nu trebuie să continue ; 
de aceea, toți cei care nu doresc 
să se împace cu noua concepție 
de lucru a partidului trebuie în 
mod demn, dar categoric să iasă 
din componența Comitetului

Presa cehoslovaca despre

DEZBATERILE VII CE AU LOC IN LEGĂTURA
CU DEZVOLTAREA PROGRESISTĂ A TĂRII

Central. Aceste schimbări de 
persoane din C.C. și eventual 
din alte organe centrale, trebuie 
să fie înfăptuite în interesul con
solidării activității interne de 
partid și în interesul întregii so
cietăți, în termenul cel mai 
scurt".

In acest context, presa ceho
slovacă reflectă atitudinea opi
niei publice din Cehoslovacia în 
legătură cu ceea ce — printr-o 
expresie larg folosită de ziare — 
e denumit „cazul Sejna", mai 
precis împrejurările în care ge- 
neralul-maior Sejna, care a 
ocupat funcții de răspundere în 

U.R.S.S., iar Republica Socia
listă România va primi trupa 
de balet a Teatrului muzical 
„Stanislavski și Nemirovici- 
Dancenko", Teatrul „Sovre- 
mennik" din Moscova, orches
tra de cameră din Kiev și or
chestra de muzic-hall din 
Moscova.

în întâmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Socia
liste România, părțile au căzut 
de acord să încheie la sfîrșitul 
acestui an un protocol adițio
nal la planul de colaborare 
culturală și științifică pe anul 
1969.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

• REUNIT JOI NOAPTEA, 
Consiliul de Securitate a adop
tat in unanimitate o rezoluție 
care cere guvernuliii sud-afri- 
can să elibereze imediat pe cei 
33 de patrioți din Africa de 
Sud-Vest.

In cazul în care guvernul de 
la Pretoria nu va da curs aces
tei cereri. Consiliul de Secu
ritate se va reuni din nou ime
diat, pentru a adopta măsuri 
eficiente în conformitate cu pre
vederile Cartei O.N.U., se sub
liniază în rezoluție.
• ÎN DIFERITELE centre u- 

niversitare din Spania continuă 
grevele și demonstrațiile stu
denților, care cer recunoașterea 
uniunilor studențești democra
tice și democratizarea învăță- 
mîntului. La Santiago de Com
postela, studenții au început joi 
o grevă de protest împotriva in
tervenției poliției cu prilejul u- 
nei demonstrații studențești an
terioare, în interiorul universi
tății. în ultimele zile au avut 
loc demonstrații studențești la 
Madrid și în numeroase alte o-, 
rașe, printre care Granada, Sa
lamanca și Vitoria. Numeroși, 
studenți au fost reținuți de poli
tie pentru a fi anchetați.

• ••••••• •••••

conducerea armatei, a izbutit să 
fugă din țară după ce au fost 
dezvăluite acțiunile antistatale 
la care s-a dedat. In scrisoarea 
adresată primului secretar al C.C. 
al P.C.C., A. Dubcek, membrii 
organizației de bază nr. 2 a P.C. 
din cadrul statului major al ar
matei spun: „Este just să se 
ceară ca cei care au știut 
despre aceasta ceva sau au 
fost complici și apărători tai
nici și îngăduitori față de 
lipsurile generalului Sejna să 
poarte și răspunderea deplină 
pentru activitatea . lui. Credem 
că tuturor acestor activiști, dacă 
nu au singuri deștul curaj și 
plăcere să răspundă, ar trebui să

li se ofere posibilitatea să-și dea 
demisia". Membrii unei alte or
ganizații de partid din cadrul 
armatei cer „să fie efectuate cît 
mai repede schimbări necesare 
în conducerea de partid și în or
ganele de stat, să fie rechemate 
toate persoanele compromise 
care frînează introducerea prin
cipiului democrației socialiste, 
deoarece această situație poate 
avea consecințe periculoase pen
tru patria noastră, pentru na
țiunea noastră și pentru socia
lism în țara noastră".

Intr-un interviu acordat ziaru
lui Uniunii tineretului din

Solidari cu 
eroicul popor 

vietnamez
La Șantierul naval Oltenița, 

un mare număr de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcțio
nari — constructori de nave 
— au luat parte vineri la un 
miting prilejuit de Săptămînă 
de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez.

Mitingul a fost deschis de 
Teodor Prunea, președintele 
Consiliului județean Ilfov al 
sindicatelor. Luînd cuvîntul, 
lăcătușul Petre Dumitru a 
condamnat cu tărie acțiunile 
represive dezlănțuite cu tot 
mai multă cruzime de agreso
rii americani împotriva po
porului pașnic vietnamez. In- 
tensificînd în mod deliberat 
intervenția agresivă în această 
parte a globului — a spus 
vorbitorul — S.U.A. creează 
un grav pericol pentru pacea 
lumii și se încarcă cu o tot 
mai grea și sporită răspundere 
în fața omenirii. Luînd cu
noștință din Declarația dată 
publicității la 25 februarie de 
guvernul R. D. Vietnam de 
noile crime comise de agresorii 
americani și saigonezi împo
triva a numeroase localități 
din Vietnamul de sud, îmi 
exprim solidaritatea deplină cu 
lupta dîrză a eroicului popor 
vietnamez și cer cu hotărîre 
ca agresorii să părăsească ime
diat Vietnamul, să înceteze 
definitiv și necondiționat orice 
act de război împotriva 
eroicului popor vietnamez.

în cuvîntul său, inginerul 
Ion Cristea, directorul șantie
rului, a remarcat că în mo
mentul de față, cel mai grav 
pericol pentru pace îl consti
tuie escaladarea tot mai peri
culoasă a agresiunii S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez, 
îmi exprim — a arătat vorbi
torul — adeziunea totală și 
deplina aprobare față de De
clarația cu privire la amenin
țarea la adresa păcii ca urma
re a extinderii agresiunii ame
ricane în Vietnam, dată publi
cității în ziua de 7 martie la 
Sofia.

în încheierea mitingului a 
fost adoptată o moțiune în 
care se exprimă adeziunea de
plină față de ajutorul politic, 
material și diplomatic acordat 
de către statul nostru eroicului 
popor din Vietnam.

(Agerpres)

La închiderea 
ediției

Demisia lui 
George Brown
LONDRA 15 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, vineri seara la 
Londra s-a anunțat oficial că 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, George Brown, 
a demisionat. El a fost înlocuit 
cu Michael Stewart, prim se
cretar de stat.
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Cehoslovacia, MLADA FRON- 
TA, O. Cernik, membru al pre
zidiului C.C. al P.C.C., a rele
vat, caracterizînd actualele con
fruntăm : „Viața înaintează toc
mai prin contradicții cum sînt 
lupta dintre vechi și nou, dintre 
înapoiat și înaintat, dintre con
servatorism și progresism, aceasta 
e o luptă la fel de neîntreruptă 
ca și evoluția omenirii către 
trepte superioare. Și în sînul 
societății noastre există păreri 
deosebite față de această evolu
ție... Partidul nostru, care s-a 
pronunțat la plenara din ianuarie 
pentru procesul de democratiza
re, privește acest pas cu deose
bită seriozitate și vede în el 

marea garanție a dezvoltării ini
țiativei cetățenești și de muncă".

In acest spirit —■ așa cum in
formează presa cehoslovacă;,— 
se remarcă și o vie activitate 
politică în rîndul organizațiilor 
de masă, al tuturor păturilor 
populației, al tineretului. Exprî- 
mîndu-și adeziunea față de ho
tărîrile ultimelor două plenare 
ale C.C. al P.C.C., tinerii iau tot
odată atitudine pentru înlătura
rea unor fenomene negative, se 
preocupă de îmbunătățirea acti
vității organizației revoluționare 
de tineret.

In ziarul MLADA FRONTA

Dezvoltarea colaborării eco- -< 
nomice româno-iugoslave

BELGRAD — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : în zilele de 14 și 15 mar
tie anul curent, s-au desfășurat 
la Belgrad lucrările celei de-a 
IV-a Sesiuni a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare 
economică.

Comisia a examinat modul de 
îndeplinire a recomandărilor se
siunilor precedente, constatînd 
că au fost obținute importante 
succese în dezvoltarea colaboră
rii și cooperării economice din
tre cele două țări. De asemenea, 
s-a analizat modul de desfășurare 
a schimbului de mărfuri pe anul 
1967 și problemele legate de 
schimbul de mărfuri pe anul 
1968.

In legătură cu mersul lucrări
lor pentru construirea sistemului 
hidro-energetic și de navigație 
Porțile de Fier, Comisia a con
statat că acestea se desfășoară în 
mod corespunzător, respectîndu- 
se prevederile planului general și 
al planului anual de execuție.

Comisia a examinat și a reco
mandat modalitatea de a conti
nua acțiunile de cooperare și co
laborare economică convenite cu 
prilejul sesiunilor precedente, și 
a analizat noi posibilități de co
laborare stabilind măsuri con
crete pentru realizarea lor, îndeo
sebi în industria construcțiilor de 
mașini, în industria extractivă, 
industria siderurgică, industria 
petrolieră, precum și în dome
niul transporturilor și al turismu
lui.

Miting studențesc la Praga
In capitala Cehoslovaciei a 

avut loc un miting al studen
ților praghezi și ai reprezen
tanților studenților din alte in
stituții de învățămînt din 
Cehoslovacia.

Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a adresat studen
ților o scrisoare prin care 
salută inițiativa lor și arată că 
o consideră ca un sprijin acor
dat forțelor progresiste din 
R. S. Cehoslovacia.

în cadrul mitingului au fost 
discutate probleme ale mișcării 
studențești. Participanții la 
miting au adresat primului se
cretar al C.C. al partidului o 
scrisoare prin care sprijină 
concluziile Plenarei din ianua
rie a Comitetului Central al 
partidului.

în numele C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia la miting a luat 
cuvîntul prof, universitar O. 
Sik care a vorbit despre situa
ția politică din țară. El a rele
vat printre altele că sensul 
principal al evenimentelor 
constă în eforturile care sînt 
îndreptate spre învingerea de
formărilor grave din partid și 
societate. El a informat pe 
participanții la miting că în 
prezent partidul elaborează 
două documente importante — 
programul de acțiuni și pro
gramul de măsuri pentru de
mocratizare în partid.

★

Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a primit la 14 martie 

o delegație a studenților parti- 
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se afirmă necesitatea de a se crea 
o platformă concretă „pe baza 
căreia tinerii își vor impu
ne opiniile lor în mod liber, 
vor aduce propuneri și puncte 
de vedere proprii nu numai în 
problemele organizației de tine
ret, dar și în probleme mai 
largi, în probleme ale societății", 
într-o scrisoare publicată de 
ziarul RUDE PRAVO, tînărul 
praghez I. Ondrouch critică „îm- 
bătrînirea (în păreri și activitate) 
și conservatorismul care a cons
tituit un fenomen însoțitor al si
tuației existente pînă în prezent 
în Uniunea Tineretului" și cere

„înnoirea (în păreri și activitate) 
a conducerii Uniunii Tineretului 
din Cehoslovacia".

în ziarul VECERNT PRAHA 
este criticqtă „atitudinea for
mală a Uniunii Tineretului 
față de tineri". Intr-o scri
soare adresată de un grup 
de tineri ziarului MLADA 
FRONTA se arată că „problema 
elaborării unui program al 
Uniunii Tineretului este foarte 
importantă. Acest lucru cere a- 
precierea serioasă a evoluției is- 

în dorința de a determina noi 
căi pentru extinderea colaborării 
și cooperării între industriile ce
lor două țări, ținînd seama de 
condițiile favorabile pe care le 
creează în acest scop procesul 
pronunțat de diversificare și de 
ridicare neîncetată a nivelului 
tehnico-calitativ al producției, ce 
are loc în economia României și 
Iugoslaviei, Comisia a stabilit 
un program de măsuri pentru fo
losirea de noi metode și forme 
în cooperarea industrială dintre 
cele două țări.

Documentele încheiate ca re
zultat al lucrărilor actualei sesiu
ni, au fost semnate din partea ro
mână de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea iugoslavă 
de Mustafa" Săbiei, membru al 
Vecei Executive Federale.

Convorbire 

M. Șpiliak— 

G. Rădulescu
Vineri dimineața, Mika Șpiliak 

președintele Vecei Executive Fe
derale a primit pe Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică. Convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie.

cipanți la mitingul de la Pra
ga. El a avut cu ei o convor
bire în legătură cu activitatea 
și problemele care îi preocupă.

★

Ziarul „RUDE PRAVO" in
formează că la Praga a avut loc 
joi o ședință a Prezidiuli" T.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Uâ șe
dință au fost examinate îndeose
bi rezultatele primei etape a 
conferințelor raionale de partid, 
desfășurată săptămînă trecută 
sub semnul hotărîrilor ultimelor 
plenare ale C.C. al P.C.C. Pre
zidiul a examinat pregătirea 
apropiatei Plenare a partidului, 
îndeosebi din punctul de vedere 
al definitivării grabnice a proiec
tului programului de acțiune. 
Următoarea Plenară a C.C. al 
P.C.C. va avea loc încă în luna 
martie, așa cum s-a stabilit ini
țial.

Prezidiul a hotărît să însărci
neze pe tovarășul Czestmir Cisar 
cu Tfonducerea secției de învăță- 
mînt, știință și cultură din C.C. 
al P.C.C.

★

C.T.K. transmite : Președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Antonin Novotny, a 
demis la 15 martie 1968 pe dr. 
Jozef Kudma din postul de mi
nistru al afacerilor interne și pe 
dr. Jan Bartuska din postul de 
procuror general al R.S.C., avînd 
în vedere că Prezidiul Adunării 
Naționale Cehoslovace și-a expri
mat nemulțumirea față de activi
tatea lor și le-a dat un vot de 
neîncredere.
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torice, cunoașterea foarte bună a 
intereselor și nevoilor tinerilor de 
astăzi, obiective pe care ar trebui 
în primul rînd să le urmărească 
programul, pentru care ar trebui 
el să militeze și pe care ar trebui 
să le aplice".

Agenția C.T.K. a informat că 
Comitetul orășenesc Praga al 
Uniunii Tineretului din Ceho
slovacia a organizat la 13 martie 
o adunare la care au participat 
peste 2 000 de tineri și în cadrul 
căreia au fost dezbătute proble
mele ce se pun în legătură cu 
participarea tineretului la actua
lele procese progresiste în dez
voltarea Cehoslovaciei. O altă 
mare întrunire de acest fel a 
fost anunțată pentru zilele viitoa
re în Parcul de cultură și odihnă 
din Praga. in comunicatul trans
mis agenției C.T.K. de către 
conducerea Consiliului Studen
țesc se arată că Consiliul con
voacă pentru 22—23 martie la 
Brno, adunarea națională a ac
tivului studenților. In comu
nicat se subliniază că miș
carea studențească este ferm ho- 
tărîtă să participe la dezvoltarea 
progresistă a societății și să con
tribuie activ la formarea carac
terului comunist al studenților. 
„Procesul de democratizare de 
astăzi — scrie MLADA FRON
TA — dă posibilitate studenților 
să-și aducă aportul lor larg la 
viața societății".

Ideea care se desprinde din 
răsfoirea paginilor presei ceho
slovace este aceea a ecou
lui profund pe care plenarele 
din decembrie 1967 și ianuarie 
1968 îl au în rîndurile poporului, 
tineretului cehoslovac angajat pe 
drumul dezvoltării societății so
cialiste în patria sa.
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