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• întîlnire cu reprezentanți ai industriei fi comerțului
0 Popasuri prin Stockholm @ Conferință de presă

STOCKHOLM 9 (Agerpres).— 
Trimișii speciali Vasile Chișu și 
Mihai Matei transmit; In cursul 
celei de-a doțja zi a vizitei pe 
care o întreprinde în Suedia, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a avut 
o întîlnire, la sediul președinției 
Consiliului de Miniștri, cu re
prezentanți ai industriei suedeze 
și ai Ministerului comerțului.

Din partea suedeză au partici
pat Gunnar Lange, ministrul co
merțului, directori ai unor im
portante firme suedeze de im
port, și export, ai concernelor 
A.S.E.A., VOLVO, Johnson și 
I.V.A., precum și alți reprezen
tanți de seamă ai economiei Sue
diei.

în cadrul discuțiilor au fost 
subliniate posibilitățile crescînde

ale României, care, ca urmare a 
dezvoltării dinamice a economiei 
naționale, oferă tot mai multe 
produse industriale circuitului in
ternațional. Economia româneas
că oferă o bază suficient de lar
gă pentru un schimb comercial 
activ între România și Suedia, 
precum și pentru o cooperare e- 
conomică în avantajul ambelor 
părți.

Oamenii de afaceri suedezi au 
exprimat ui\ interes deosebit față 
de posibilitățile de lărgire a re
lațiilor comerciale și de cooperare 
economică între cele două țări. 
Ei și-au manifestat satisfacția 
prilejuită de caracterul concret, 
lucrativ și cordial al convorbiri
lor care au avut loc.

★

STOCKHOLM — (Agerpres). 
Trimișii speciali Vasile Chișu

Mihai Matei transmit» Marți la 
amiază, în saloanele Palatului 
Regal din insula orașului Vechi 
— Gamala Stan — alteța sa re
gală prințul Bertil, duce d.e Ha- 
lland, regentul Regatului Suedi
ei, a oferit un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Soicalisțe Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, și 
a ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu.

Au luat parte Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României Ia 
Stockholm, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, Ilie Diculescu, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice.

Din partea suedeză au partici-
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Iată un subiect potrivit pentru 
o anchetă la care ar putea răs
punde, cu competența vîrstei, lo
cuitorii întregii țări. Cei mai 
mici, sigur, ar prezenta acest ți
nut ca pe o „țară a soarelui, a 
castelelor de nisip și a apei fără 
margini*; cei ce au dus vreo 
cîțiva ani ghiozdanul în spate, 
l-ar defini simplu: zona mărgini
tă din trei părți de Dunăre și 
Mare, ale cărei pămînturi în
seamnă istorie și arșiță, grîu și 
biruință umană în încleștarea de 
veacuri cu natura, vin și poartă 
a țării spre lumea celor cinci 
continente, piatră și Deltă, îm
plinire și năzuință. Pentru geo
grafi, sociologi și economiști, 
p^Btru toți cei ce au cunoscut 
altă dată Dobrogea și au vizi
tat-o de curînd, este marea me
tamorfoză a locurilor și oameni
lor ; cîmpul experimental în a- 
gricultură ale cărui concluzii 
constituie elementul necesar ja
lonării unui drum pe care, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român s-a angajat țara întrea
gă: calea spre deplina folosire a 
resurselor materiale, umane și

naturale, a asigurării bunăstării 
populației; este o parte însem
nată din ceea ce numim grînarul 
României.

Și, de fapt, aceasta este Dobro- 
gea ce ni se înfățișează azi străbă- 
tînd-o din sud, de la Negru Vodă, 
Comana și Oltina pînă în nord, 
la Grindu, Beștepe și Niculițel, de 
la Murtfatlar și Băltăgești pînă la 
Babadag, Dorobanțu și Valea 
Teilor. Este ținutul țării unde 
noutățile în organizarea produc
ției și aplicarea cuceririlor știin
ței, hărnicia și înțelepciunea 
și-au pus cel mai convingător am
prenta. După zece ani de la 
completa cooperativizare, pămîn- 
turile Dobrogei — aceleași pă- 
mînturi care, prin sărăcia lor, de
terminau oamenii să migreze în 
căutarea hranei și apei — pro
duc azi cam a zecea parte din 
griul țării, circa o optime din u- 
leiul ce se consumă în familie; 
lapte și carne suficiente consu
mului întregii populații a Româ
niei pe timp de trei luni și mai 
bine, struguri și fructe cît patru
zeci de Dobrogi de acum două 
decenii. Toate acestea pot fi în-

Eroziuni in realizarea 
producției ce se cer lichidate

ABSENȚELE

cadrate în succese de o excep
țională însemnătate. Pentru că, 
dincolo de faptul că magaziile 
și pivnițele s-au dovedii de la un 
an la celălalt mai neîncăpătoare, 
producțiile obținute au dat în
credere oamenilor în forțele lor, 
au declanșat, cu fiecare an par
curs, mai multe energii, au do
vedit practic efectul conjugării 
efortului propriu cu tot ceea ce 
știința și tehnica recomandă mai 
actual și de o mai mare eficien
ță, al muncii în cooperativele a- 
gricole, al agriculturii socialiste 
în general.

Iată Băltăgeștiul. Pînă mai ieri 
un sat izolat, cunoscut numai 
pentru dealurile sale de piatră. 
După cincisprezece ani de la co
operativizarea comunei se reco
mandă prin tot ceea ce au rea
lizat oamenii săi. Dealurile ace
lea ce practic au trebuit curățite 
de piatră prin uriașe acțiuni, în 
care s-au investit eforturi umane 
și materiale greu de evaluat, pro
duc azi mai mult de trei mii de 
kilograme grîu la hectar și aproa
pe o jumătate de vagon porumb 
boabe; rațional folosite au adus 
în anii din urmă venituri bănești 
de circa un sfert de milion la 
suta de hectare. In zece ani, sa
tul a renăscut. Noul predomină. 
Numai prezentînd imaginea sa
tului de acum două decenii o 
putem înțelege mai bine pe cea 
a satului de azi: atunci, case mă
runte, azi case cu trei și patru ca-

GH. FECIORU
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NEMOTIVATE
Dacă o cameră de luat vederi 

și-ar îndrepta obieotivul o pe
rioadă mai lungă de timp — să 
zicem două luni — asupra hale
lor de fabricație ale Uzinei de 
utilaj greu „Progresul" din Bră
ila, ar înregistra pe peliculă ima
gini asemănătoare și totuși dife
rite de ia o zi la alta. Elemen
tele esențiale ale cadrului, OM — 
MAȘINĂ — PRODUS se regă
sesc în fiecare secvență, dar, da
torită nerealizării integrale, în 
toate cazurile a cuplului om — 
mașină, provocată de absența ne
motivată a primului element, cel 
activ, rezultatele muncii cunosc 
oscilații. Ce înseamnă de fapt 
o absență nemotivata înscrisă pe 
foaia de pontaj ?

— Fiecare om care lucrează, 
răspunde întrebării tovarășul 
GHEORGHE MUNTEANU, di
rectorul tehnic al uzinei, este 
prevăzut în planul întreprinderii. 
Avem o sarcină de producție pe 
care trebuie s-o îndeplinim. O 
singură oră lipsă, a unui singur 
muncitor, se repercutează asupra 
întregii activități. Multiplicarea 
lor generează orele suplimentare, 
munca în asalt, lucrările de slabă 
calitate, ca să enumăr doar cî- 
teva din consecințele nefavora
bile pe care le creează.

Date mai vechi sau mai noi 
ilustrează și completează pe de
plin aceste afirmații. Iată două 
exemple concludente. In secția 
uzinaj, în anul 1967 s-au pierdut 
prin absențe nemotivate 8 074 
ore-om. Timp echivalent ma
noperei a nouă excavatoare de 
0,4 m.c. sau a 23 de rulouri. In 
aceeași secție absențele nemoti
vate sînt citate printre cauzele 
care au făcut necesare numai 
în luna februarie a.c. un număr 
de 4 000 ore suplimentare.

— Bine, s-ar putea replica, 
dar pe total întreprindere rezul
tatele economico-financiare ale 
primelor două luni sînt totuși sa
tisfăcătoare : planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 101 la sută, cel al pro
ducției marfă sută la sută.

Evident, așa stau lucrurile. Să 
ne gîndim însă cît de mare ar fi 
fost volumul realizărilor dacă 
cele 492 zile-om absențe ne
motivate din aceeași perioadă ar 
fi fost efectiv lucrate. Ce-i drept, 
ca urmare a preocupărilor exis
tente în uzină pentru îngustarea 
sferei de acțiune a acestei frâne

în desfășurarea optimă a procesu
lui de producție, dinamica ab
sențelor nemotivate este în con
tinuă descreștere : ianuarie — 
294, februarie — 198, prima de
cadă a lunii martie — 47. Cu 
toate acestea, absențele conti
nuă să fie prezente și, o dată cu 
ele, golurile corespunzătoare în 
contul realizărilor. Sînt absențele 
nemotivate de neînlăturat ? Ne 
întrebăm nu fără să avem în 
vedere dificultățile în a inocula 
întregii mase de salariați con
știința fermă a disciplinei în pro
ducție. Nu este deloc ușor, sîn- 
tem edificați în acest sens, să cre
ezi fiecărui angajat convingerea 
că prezența sa la locul de 
muncă are foarte mare impor
tanță atît pentru el, cît și pen
tru întreprindere; că sarcinile 
ce revin unității nu stau în dis-

GH. GHIDRIGAN
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Incursiune studențească în lumea microscopului

FACULTATEA 
DE MEDICINĂ 

VETERINARĂ

I

I

Foto: EMIL COJOCARU

SECVENȚE UNIVERSITARE
Tinerii reșițeni amenajează un 
nou parc la marginea orașului

Foto : O. PLEC AN

(Continuare în pag. a \'V-a)

0 SUTĂ DE
Brigada 
„S cin teii 
tineretului"— 
N. 
D.

DE P

CLUJ Ateneul
forum al
Acest forum u- 

niversitar este des
tinat să asigure 
informarea multilate
rală și de specialitate 
a studenților clujeni. 
Bucurîndu-se de spri
jinul larg al cadrelor 
didactice. Ateneul își 
va înscrie în planul 
de activitate mai mul
te cicluri de expuneri, 
organizate pe proble
mele care suscită un 
larg interes : „Proble
me ale politicii 
P.C.R.**, „Istoria ci
vilizației și a cul-

informării
turii românești",
„Vestigii arheologice", 
„Viața spirituală în 
lumea capitalistă con
temporană" etc.

Va funcționa și un 
club modern unde, lu
nar, reprezentanți de 
elită ai unor domenii 
îi vor informa pe stu- 
denți cu ultimele 
noutăți.

Deși inaugurarea a- 
cestui Ateneu este 
programată pentru la 
toamnă, pregătiri in
tense au început să 
se facă încă de acum.

IOAN RUS

BUCUREȘTI: „Studenți, cu 
noașteți orașul în care 

învătati?"
1 1

Cu această întrebare 
pe afiș, comisia de 
turism a Institutului 
de arhitectură „Ion 
Mincu" din București 
îi invită pe studenții 
arhitecți la excursii de 
o zi sau o jumătate de 
zi în cursul săptămânii, 
în funcție de timpul 
liber al grupelor și 
anilor de studii. Din 
autobuzul centrului u-

niversitar, nerebdătorii 
turiști descind, nu nu
mai sîmbăta și dumini
ca, la Snagov, Mogo- 
șoaia, Buftea, Cerni- 
ca, Plumbuita, Pa
sărea, și Brănești. U- 
neori „se aventurează" 
și mai departe, pînă la 
Ploiești, Cîmpina, 
Tîrgoviște, Mănăstirea 
Dealu și Căldărușani.

Conferențiarul universitar 
Gheorghe Drugociu, decanul Fa
cultății de medicină veterinară 
a Institutului agronomic din Iași 
ne povestea, ca martor ocular, 
cum cele 34 de milioane de lei 
alocați lucrărilor de extindere a 
Institutului au început să slu
jească dezvoltării cercetărilor 
științifice, agrozootehnice și de 
medicină veterinară și, implicit, 
perfecționării procesului de pre
gătire a viitorilor medici veteri
nari și ingineri agronomi. Cea 
mai mare parte a sumei — 26 
milioane lei — a fost investită 
lucrărilor de realizare a noului 
edificiu — 13.400 m.p. — al Fa
cultății de medicină veterinară. 
La începutul tuturora a stat, de
sigur, proiectul zămislit în cadrul 
D.S.A.P.C. Iași, cu multă răb
dare și chibzuință, asigurând te
meliilor noului edificiu și struc
turii sale tăria de a fi cel puțin 
100 de ani de acum înainte la 
nivelul mondial al cerințelor dez
voltării științelor medicale vete
rinare. Și pentru definitivarea a- 
cestui proiect (cele 26 milioane 
de lei trebuiau măsurați de mai 
multe ori și croiți numai o sin
gură dată) conf. univ. Gh. Dru
gociu, ca și colegii d-sale de alt
fel, au călătorit și peste hotare,

ION CHIRIAC
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transmite

de pe traseul
Pitești—București

De la Pitești la București, șo
seaua străbate trei județe : Ar
geș, Dîmbovița și Ilfov. De-a 
lungul lor, animația este astă- 
seară parcă mai mare decît de 
obicei. Primăvara multicoloră a 
scos pe străzi zeci de băieți și 
fete, care se plimbă de la un 
capăt la altul al comunelor, 
bucurîndu-se de tinerețea lor și 
a anotimpului. Dar, de cele mai 
multe ori, plimbarea aceasta nu 
se întrerupe deloc în dreptul 
căminului cultural. Tinerii trec 
pe lîngă el aproape fără să-1 
bage în seamă și-și continuă 
mersul. Iar căminul rămîne, un
deva, în urmă, singur și cu ușile 
închise, neprimitor și ursuz.

Lucrul acesta ne-a surprins 
în mod neplăcut. Cu atît mai 
mult, cu cît e sîmbătă. Sîmbă- 
tă, 6 aprilie 1968. Dar să deru
lăm secvențele înregistrate pe 
această porțiune din E 15 a.

(Continuare în pag. a TV-a)ION TRONAC

Conf. univ. dr. doc.
Victor Sâhleanu

„ÎNTUNECA"
SPECIAL IZ AR EA

LABORATOR

KILOMETRI
LICTIS

Cu încetinitorul, să se vadă mai 
bine.

„...La al șaselea semnal 
va fi ora 18!“

ȘTEFĂNEȘTI, comună apar- 
ținînd municipiului Pitești. Im
punător, căminul cultural se 
profilează în marginea șoselei. 
Uși deschise vraiște, săli pustii, 
aspect de imobil nelocuit. Du
mitru Ionescu, directorul cămi
nului, nu e de găsit. Sus, în 
bibliotecă, Maria Dumitrescu 
face inventar. O liniște nefi
rească împrejmuie locul.

— N-avem nici o acțiune în 
seara asta, ne lămurește biblio
tecara, deși precizarea e de pri
sos. Se vede. Tinerii, continuă 
dînsa, apreciază distracțiile, vin 
aici să danseze ori de cîte ori 
organizăm așa ceva. Cînd n-a-

EALĂ
vem, pot să meargă la blocuri, 
la clubul uzinelor Colibași. Sînt 
primiți acolo.

Ieșim. Străbatem coridoarele 
a căror pioasă liniște ne dă 
fiori. Afară, în stația autobu
zului, așteaptă cîțiva băieți. Vor 
să ajungă la Pitești.

— Dacă ai chef să nu te plic
tisești sîmbăta și duminica, tre
buie să o faci — ne explică ei. 
Căminul nostru se închide sea
ra. Directorul pleacă la Pitești. 
Măcar dacă autobuzele ar cir
cula fără întîrziere, ne-ar fi și 
nouă și lui mai ușor. Ce să-i 
faci ? 1

Lanțul slăbiciunilor
VRĂNEȘTI, sat al comunei 

Văleni-Podgorie. Căminul cultu-
(Continuare în pag. a IV-a)

Fiecare epocă Istorică își are 
tipurile sale umafle reprezentati
ve. Desigur, există trăsături ge- 
neral-omenești și din Don 
Quijote ; însă acest tip s-a con
turat și și-a găsit maxima sa ex
presivitate în anumite condiții 
social-istorice. Și „omul de știin
ță* și-a schimbat trăsăturile ti
pice, reprezentative, în cursul 
vremurilor. N-au rămas aceleași: 
nici știința, nici relațiile dintre 
știință și viața socială, nici con
diția morală și materială a sa
vantului.

S-au schimbat, de asemenea, 
metodele de gîndire și mijloace
le de lucru. Să ne gîndim — pen
tru exemplificare — la savantul 
antic, la cel medieval, și la cel 
din secolul luminilor.

Tipul reprezentativ pentru o 
epocă este, el, oare, tipul domi
nant măcar (ca prestigiu sau ca 
frecvență), sau tipul ideal, tipul 
care slujește ca model exemplar ? 
De fapt, în toate timpurile au 
coexistat mai multe tipuri de oa
meni de știință. Unele epoci au 
adăugat tipuri noi; s-au perimat 
foarte puține dintre tipurile odată 
conturate. Alături de Platon, 
preocupat de geometria corpuri
lor perfecte și de prototipurile 
ideale ale lumii, știința greacă a

produs un Arhimede, genial me- 
canician, care prin modul în care 
a îmbinat teoria cu practica va 
rămîne o figură exemplară și pen
tru inginerul contemporaneității. 
Contemporani cu Lavoisier au 
fost enciclopediștii, preocupați nu 
atît de descoperirea experimen
tală a faptului nou, cât de sis
tematizarea cunoștințelor sub 
semnul raționalismului și al ateis
mului. în timp ce nenumărați 
naturaliști cercetau flora și fauna 
exotică sau disecau atent mărun
taiele animalelor pentru a des
prinde legi generale, principii de 
construcție și indicații privind 
înrudirea formelor, Buffon ela
bora, la masa de scris, o vastă 
sinteză a cunoștințelor despre na
tură, nu numai descriptivă ci și 
interpretativă: și îndrăznea să 
schițeze o istorie naturală, ne- 
creaționistă — a sistemului solar 
și a pămîntului. Legea conser
vării energiei, ca și planeta Nep- 
tun, au fost descoperite „în vîrful 
peniței". Cu aproape o sută de 
ani mai tirziu, Einstein va desco
peri, în mod similar, uriașele re
zerve de energie conținute în 
materie ; Einstein (ca și alți mari 
fizicieni ai secolului nostru) n-au

(Continuare în pag. a fV-a)
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ÎNTREBĂRI ÎN ATELIERUL MUZICII UȘOARE

NICI 0 LACRIMA...

JSwra pa deal, buciumul tună...

Obsedat încă de refrenul care 
a circulat la Brașov, travestit în 
principalele limbi europene, mă 
întreb oe a însemnat Cerbul de 
aur pentru muzica ușoară ro
mânească. In primul rînd, în ceea 
ce ne privește, Festivalul a de
monstrat capacitatea organizato
rică a Radioteleviziunii. Șase seri 
de muzică, cu multe momente de 
elevație spirituală, la care au par
ticipat, pentru toate gusturile, și 
artiști de renume, ca Rex Gildo, 
și artiști de valoare, ca Hugues 
Aufray.

Pe urmă, concursul. Acesta a 
stîrnit pasiuni de proporții aproa
pe fotbalistice și a golit, pur și 
simplu de trecători, seară de 
seară, străzile și bulevardele 
multor orașe. Transmisiile au fost 
bune, deciziile juriului foarte 
drepte, iar organizarea concursu
lui, din nou, excelentă. Cu toate 
acestea, sentimentul general cu 
privire la participarea noastră, 
la locul nostru în competiție, 
rămîne unul de insatisfacție, de 
reevaluare lucidă a propriilor va
lori, de grijă pentru destinul de 
azi și mîine al muzicii ușoare. 
De ce ?

Derulînd filmul și privin- 
du-1 atent, analizîndu-1, mi se 
pare în primul rînd necesară o 
precizare de termeni. Ce înseam
nă, în sensul Cerbului de aur, 
„organizare" ? Organizarea, în- 
tr-o asemenea împrejurare, nu 
poate fi în nici un c^z redusă 
la prezentarea unor concerte te
levizate, la plimbarea soliștilor cu 
autocarul pe Valea Prahovei, sau 
la o masă prietenească, cu pre
parate tradiționale și stropită cu 
excelentul vin al casei, la Șura 
Dacilor. Cît privește invitațiile a- 
dresate unor vedete de peste ho
tare, la gajul extrem de substan
țial pe care se ațide că l-ar fi 
primit, de pildă, Rita Pavone, e 
relativ ușor sa „organizezi". Mari 
artiști ai lumii și-ar fi dăruit 
bucuroși 48 de ore din activitatea 
lor pentru onorariul pe care l-a 
primit la Brașov „mica bombă 
atomică a Italiei".

A organiza, mi se pare că ar 
fi trebuit să însemne a impune. 
A impune în repertoriul unor 
participanți la concurs (și chiar 
la Festival) un cîntec românesc 
de valoare, a-i familiariza pe 
străini cu ritmica și rezonanțele 
cîntecului românesc. Ce a cu
prins însă elegantul caiet care a 
cutreierat țările și mările ? Două
zeci de cîntece alese pe criterii 
foarte aproximative, melodii în 
suferință, ba unele de-a dreptul 
leșinate. Compozitorii noștri au 
fost puși în situația de a fi re- 
prezentați de cîntece care nu-i 
reprezintă. Iar „Nici o lacrimă", 
cel mai auzit cîntec românesc, 
este de o extraordinară autenti
citate... italienească. Parc-am fi 
fost la Sanremo, și nu la Brașov.

Mărturisesc că mi-e imposi
bil să înțeleg de ce i s-a rezer
vat un spațiu atît de restrîns 
în caietul concursului, celui mai 
mare compozitor de cîntece ro
mânești, Ion Vasilescu ? De ce 
nu au putut fi reprezenta# prin 
creațiile lor cele mai bune, de 
profundă intonație românească, 
Gherase ~ 
culescu, 
neanu ? 
amurg" 
a putut

Dendrino, Nicolae Kir- 
Elly Roman, H. Măli- 
De ce, de pildă, „In 
de Aurel Giroveanu nu 
fi preferat unor creații

Aurel Storln

mult inferioare ? De ce compo
zitori dotați, ca Radu Șerban, 
Vasile Veseloyschi, Temistocle 
Popa sau George Grigoriu, au a- 
părut într-o lumină atît de pa
lidă Ia Brașov ? De ce compozi
torii înșiși n-au fost consultați în 
selectarea propriilor lor lucrări ?

Oare răspunderea de a selec
ționa cîntecele românești pe care 
dorim să le impunem cu prile
jul unui asemenea concurs in
ternațional nu este tot o pro
blemă de „organizare" ?

Dar selecționarea și pregăti
rea soliștilor care ne-au repre
zentat ? Cine s-a ocupat de ei ? 
Cine le-a ales repertoriul, cel mai 
nepotrivit cu putință ? Cine i-a 
îmbrăcat, sluțindu-i ? Cine i-a 
plantat în fața microfoanelor, ca 
pe niște arbori ? Cred că și 
acestea sînt tot probleme de or
ganizare.

Pentru muzica ușoară româ
nească Cerbul de aur rămîne mai 
important prin consecințele sale 
decît prin manifestarea sa. Dis
cuțiile care au loc în presă își 
propun să conducă la o creație 
calitativ superioară, la o inter
pretare și difuzare inteligentă a 
muzicii ușoare. Trebuie să apli
căm și aici, cum se aplică în 
alte domenii de activitate, prin
cipiul profesionalizării, al com
petenței bazate pe studii, pregă
tire, pricepere. Cunosc destui in
terpret care, ignorîndu-și slăbi
ciunile și supralicitîndu-și însu
șirile, devin peste noapte, fără 
cunoștințele elementare necesare 
în asemenea ocazii, proprii lor 
autori. Aceștia ar trebui ajutați 
să înțeleagă că nu chiar în fie
care din noi trăiește un Aznavour. 
Și chiar Domnul „II faut savoir" 
mai cîntă uneori și creația cîte 
unui coleg, aplicînd strict crite
riul valorii cîntecului, al melodiei 
care i se potrivește cel mai bine. 
La noi, nu. Aud, de pildă, că 
simpatica interpretă Margareta 
Pîslaru și-a propus să nu mai emi
tă pe muzică decît silabe pro
prii. Și, doamne, textele sale sînt 
pur și simplu fraze goale, de o 
nețărmurită banalitate, așezate 
vertical, fără urmă de preocu
pare, hai să-i zic așa, literară. Ba, 
în ultima vreme, și Trio Caban 
au devenit „poeți". Și Alin No- 
reanu. Și cîți alții...

Cum să nu se ajungă la ceea ce 
Nina Cassian numea, pe drept 
cuvînt, „abrutizarea verbului" ?

Adevărul este că autorii de 
texte, cei care practică această 
profesie de mul# ani, înregistrând 
ca în orice profesie, și izbînzi și 
eșecuri, nu depun eforturi de a se 
autodepăși, de a investiga dome
nii ale vieții, gînduri, sentimente, 
pe care cîntecul le-ar putea o- 
glindi. Dar nici modul în care 
sînt, sau, mai bine zis, nu sînt 
organizați și îndrumați acești au
tori, nu mi se pare a le favo
riza căutările creatoare. In condi
țiile în care atîtea organizații de 
breaslă își dovedesc pe deplin 
eficacitatea, textierii continuă să 
fie de mai mulți ani copiii nimă
nui. Uniunile de creație și-i pa
sează reciproc, renunțând cu plă
cere la onoarea de a-i număra 
printre membrii lor, și numai 
presa se mai ocupă, sporadic, și 
uneori ou îndreptățită ironie de

cîte un text sau altul. Nu mi se 
pare lipsită de interes propune- 
rea încadrării autorilor de texte ® 
într-o secție de creație, eventual 
în cadrul Uniunii Compozitori- 
lor, unde să se organizeze dez- ® 
bateri profesionale, să se urmă
rească și să poată fi îndrumată 
competent activitatea fiecărui ® 
membru al secției. Dacă un cân
tec de muzică ușoară are, de fapt, 
doi autori, compozitorul și tex- ® 
tierul, de ce să nu acordăm fie
căruia dintre ei privilegiul egal 
de a primi o atentă îndrumare 0 
profesională, de ce să nu-și îm
partă cinstea de a se număra 
printre membrii aceleiași uniuni® 
de creație, așa cam își împart 
răspunderea pentru lucrarea l°r^ 
comună ? ®

Consider că statutul de liber- 
profesioniști al autorilor de texte 
generează o situație anormală, 
care le îngustează posibilitatea 
de a se bucura de o îndrumare 
atentă, de fiecare zi. Cerbul de A 
aur ar putea constitui pentru ei 
un exemplu excelent, dar să nu 
uităm că acest exemplu este anu- 
al. Și. în unele cazuri, nici măcar ™ 
exemplu. Sînt de acord că 
Jacques Hustin, laureatul cu aur, 
este un interpret foarte sensibil ® 
și inteligent, dar mi se pare ex
trem de greu de demonstrat că 
versuri precum „toutes Ies fem- 
mes soni des putains, sauf ma- 
man", ar fi încărcate de poezie A 
sau de înalte idei umaniste. "

Dar să nu intrăm în amănunte. 
Important e ca măsurile pe care, A 
în mod evident, le presupun dis- " 
cutiile din ultimul timp, să al
cătuiască un climat artistic și or- ® 
ganizatoric în care adevăratele 
creații să se simtă bine. Și cine a 
va regreta atunci zăpezile de altă 
dată ? Cine va plînge după me- 
lodiile neinspirate, textele banale, " 
interpretările infantile ? Nu va 
plînge nimeni. Nici o lacrimă. ®

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18 ; 21 ; Luceafărul orele 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

TOPKAPY
rulează la cinematograful Re
publica orele 9 11,30 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; București
orele 9 ; 11,15 ; 13,45 : 16,15 ;
18,45 ; 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
rulează la Capitol orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Fe
roviar orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 : 18,15 ; 21.

INTOARCE-TE !
rulează la Festival orele
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

NOUL LOCATAR
rulează la Victoria orele

11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45. 
TREI GRĂSUNI

rulează la Lumina orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30.

POST SEZON
rulează la Union orele 15,30 ;
18; 20,30

9 ;

TEATRE
Opera Română „Bal 

Mascat** ora 19,30 ; Opereta 
„Contesa M ar it za “ ora
19,30 ; Teatrul Național 
sala Comedia „Heidelber- 
gul de altădată" ora 19,30 ; 
Sala Studio „Părinții te
ribili" ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie „Un Hamlet 
de provincie" ora 20 ; Tea
trul Lucia Sturdza Bu- 
landra — sala Schitu Mă- 
gureanu „Macbeth" ora 20 ; 
Sala Studio „Kean" ora 20 ; 
Teatrul Mic »,Doi pe un 
balansoar" ora 20 ; Teatrul 
Giulești la Sala Palatului 
„Visul unei nopți de iarnă" 
ora 19,30 ; Teatrul I. L. Ca- 
ragiale sala Magheru 
„Lovitura" ora 19,30 ; Sala 
Studio „Ctnd luna e albas
tră" ora 20.

Pentru școlari: 
„Ex — terra’68“ Filmul de 
desene animate „Aventurile 
lui Joe“ ; 18,00 — Telecro-
nica economică ; 18,30 —
Curs de limba engleză (Lecția 
a 11-a) ; 19,00 — Pentru ti
neret. Transmisiune de la 
clubul elevilor din Capitală ;
19,30 — Telejurnalul de sea
ră ; 19,50 — Buletinul meteo
rologic : Publicitate : 20.00 — 
„Dor de soare" Emisiune mu
zical — coregrafică ; 20,30 — 
Avanpremieră ; 20,45 — Te- 
lecinemateca : „Erau 9 celi
batari" — film artistic ; 22,45 
— Telejurnalul de noapte.

i<

Arteziană

IN EGIPTUL NOU. ULTIMELE 
SCRISORI, FLORI ȘI INSECTE, 
GUSTAV MODIFICA, JUCĂTO
RUL

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

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Giulești orele 15,30; 
18 ; 20,30 ; Arta orele 9,15 ;

11,45 ; 14,15 ; 17.15 : 20.
LEUL AFRICAN

rulează la înfrățirea orele 10; 
16 ; 18 ; 20,15 Moșilor
15,30 ; 18 ; 20,30.

HOCUS-POCUS 
rulează la Excelsior
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;

orele

orele 
v,iu , ii,ou i io,tu , io ; 18,15 ; 
20,30. Modern orele 9,30 ; 11.45; 
14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

DOCTORUL AUMĂDOARE 
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18 ; 20,30 ; de la 11 aprilie

CXnd «e decide pentru un 
transfer dintr-o artă în alta, artis
tul acceptă să se expună (e mai 
ispititoare și desigur mai facilă 
compararea decît judecarea în 
sine ; abundența va caracteriza 
oricum reacția criticii), să se 
expună cu atât mai riscant, cu 
cât obiectul său e mai puțin 
obscur (latențele judecătorești ale 
criticii suferă o provocare în 
toată regula). Opțiunea pentru o 
capodoperă e mai întotdeauna 
îndrăzneală și bravadă totodată.

Bravura nu-i lipsește lui Radu 
Penciulescu. Nici imprudența. De 
oe s-a decis pentru „Baltagul* ? 
Fiind vorba de o capodoperă de
finitiv recunoscută (pe baza unei 
argumentații estetice de necon
testat, la care au conlucrat capa
cități critice ce desfid suspiciu
nile) și de mare popularitate, se 
anulează cîteva din rațiunile 
obișnuite transferurilor: dorința 
de a lărgi audiența unei lucrări, 
de a-i conferi o nouă și mai glo
rioasă existență pe baza unor 
calități ignorate, deci de a rec
tifica o optică devenită comună.

Nu este nici o adaptare de 
genul celor careul pasionau pe 
Camus de pildă. Camus rescria 
în forma tragediei lucrări care-i 
ofereau o substanță confliotuală 
adecvată. Viza o tragedie a lumii 
modeme, îl preocupa structura 
estetică în sine. Dar spectacolul 
cu „Baltagul" nu propune o 
modalitate teatrală inedită (epicul 
și soluționarea sa scenică au figu
rat și alteori printre preocupările 
teatrului nostru), nu conține 
afirmații de ordinul esteticii tea
trale de o greutate care ar justi
fica pînă și o atitudine simplu 
utilitară față de materialul literar.

Care este atunci rațiunea adap-

■
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■
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ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV
orele 11,30—15,30 ; 18 ; 20,30.

PENTRU CIȚIVA DOLARI 
PLUS

rulează la Grivița orele 9 ;
15 ; 18 ; 20,45. Gloria orele
11.45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Bucegi orele
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Volga orele 9,30 ; 11,45 : 14 ;

16,15 ; 18,30 ; 20,45.
REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Tomis orele 9 ; 11,15;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora
orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, Flamma orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Flacăra orele 14,30;
16.30 ; 18,30 ; Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Vitan orele 15,30 ;
18 ; 20,30, Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

tfirtt „Baltagului* P Probabil do
rința de a aprofunda perspectiva 
asupra romanului. Dacă e așa, 
atunci Radu Penciulescu trebuie 
să accepte și aprecierea compara
tivă și verdictele judecătorești. 
Spune mai mult spectacolul decît 
simpla lectură ?

Spectacolul Teatrului Mic este 
epic : o succesiune de momente 

„BALTAGUL"
pe scena Teatrului Mic

scenice autonome construită în 
conformitate cu derularea crono
logică a acțiunii din roman. în 
privința materialului epic atitu
dinea lui Radu Penciulescu este 
una de mare fidelitate : versiunea 
scenică reține în majoritatea lor 
covîrșitoare faptele narației, le 
organizează respectând ordinea și 
de obicei și extensia lor din 
carte. Adaptarea a știut să spe
culeze o particularitate stilistică 
a romanul-ui: predominarea dia
logului asupra narațiunii în mo
mentele decisive pentru evoluția 
acțiunii. Spectacolul contribuie 
aici la sublinierea unor subtilități 
ale tehnicii scriitoricești atît de 
evoluate în „Baltagul" : teatrali- 
tatea segmentelor de mare ponde-

Sesiune metodico- 
științifică

BACĂU (de la coresponden
tul nostru).

Ieri a avut loc la Bacău în 
sala Teatrului de Stat o se
siune metodico-științifică re
publicană cu tema : „Metodo
logia Cercetărilor de didacti
că specială". Sesiunea a fost 
organizată de Societatea de 
științe filologice, societatea 
de științe istorice și de Institu
tul de științe pedagogice din 
țara noastră.

Au fost prezentate patru co
municări : 1) Cercetarea fun
damentală și aplicații în do
meniul didacticii speciale. 2) 
Despre metodica în organiza
rea unei cercetări de didacti
că specială, 3) Descoperirea 
unor cercetări concrete efec
tuate asupra procesului de în- 
vățămînt, 4) Sprijinul acordat 
de cele două societăți în do
meniul cercetărilor de didac
tică specială.

La sesiune au participat un 
număr de peste 120 de cadre 
didactice din învățămîntul su
perior și de cultură generală.

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Miorița orele 9,30 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Floreasca 
orele 18 ; 20.30.

INNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Cosmos 15,30 ; 18 ;
20.30 ; de la 11 aprilie

CĂUTAȚI IDOLUL
orele 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Viitorul orele 15 ;
18 ; 21 ; (de la 11 aprilie)

ESCROC FĂRĂ VOIE 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

CU TOATA VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la Melodia orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Progresul orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

DOUĂ BILETE LA MATINEU 
rulează la Lira orele 15,30 : 
18 ; 20,30.

CAPCANA
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17,30 ; 20.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Ferentari orele
15,30 ; 18 ; 20 J0 ; de la 11 apri
lie ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV, orele 15,30 ; 18 : 20.30. 

re în constituirea acțiunii, impor
tanța ei pentru una din pistele 
estetice ale romanului — ancheta 
de tip polițist. Pleoînd de la 
această observație, adaptarea a 
putut face o adevărată demons
trație de reverență față de izvor : 
sânt extrem de puține lucruri în 
textul de spectacol oare să se 
abată de la litera lui Sadoveanu.

Și e firesc să fie așa : o pers
pectivă avizată nu-și va permite 
niciodată să se revendice numai 
de la spiritul scriitorului și să 
neglijeze litera. E o probă de 
cultură pe care Radu Penciulescu 
o oferă convingător.

Nimic (de fapt aproape nimic) 
în spectacol care să nu fie în 
roman. Dar mult din roman nu 
mai e în spectacol. Radu Penciu
lescu nu și-e îngăduit să adauge, 
dar a fost obligat să omită. O 
lucrare comună poate fi înnobi
lată prin omisiuni, o capodoperă 
însă — niciodată : e și logic și 
experimentat.

Dacă spectacolul a accentuat 
In roman latura de anchetă, a 
ignorat o alta — de poveste 
populară. Ca în epica folclorică, 
„Baltagul" alternează drumul cu 
întâlnirea sau peripeția. Ca un 
personaj de basm, Vitoria stră
bate „țări", poposește la sărbă
tori fundamentale pentru exis
tență (botez, nuntă), are întâlniri 
revelatoare. S-ar putea elimina 
din basmul lui Făt-frumos drumul 
însuși, juxtapunîndu-se întîlnirile 
și peripețiile? Nici drumul Vito- 
riei nu poate fi rezumat prin po
pasurile care-1 jalonează. Ca și 
creatorul popular, Sadoveanu gîn- 
dește într-un fel anume, mitic, 
drumul. Or, spectacolul confundă 
drumul cu itinerariul. Probabil 
că nu se poate altfel. Deși o pro
punere există: spre deosebire de 
marea majoritate a momentelor 
spectacolului — statice — etapa 
pe care Vitoria o parcurge în 
tovărășia neguțătorului David 
este realizată cu o foarte intere
santă sugestie a deplasării. Din
colo de frumusețea soluției în 
sine — frumusețea naivității — 
acest moment te face să intuiești 
însemnătatea fundamentală pe 
care o are în roman deplasarea 
însăși. Vitoria evoluează pe un 
ecran în perpetuă schimbare. 
Dacă dramatizarea însăși nu a 
găsit o soluție pentru păstrarea 
drumului, poate scenografic nu 
era tot atît de greu de sugerat 
mersul, parcurgerea unui spațiu, 
lenta, continua alunecare a de
corului — de fapt marea trecere.

Nu de descripție e vorba : nu 
munții sau cătunele sau pano
rama porturilor lipsesc, ci sensu
rile ascunse pe care le are dru
mul în „Baltagul" : cadența epicii 
pe care o marchează — (distan
țarea punctelor de concentrare, 
incorporarea lor într-un flux cu 
desfășurarea lentă, reculeasă 
parcă), orizontul filozofic, pe care 
l-a păstrat Sadoveanu din gîndi- 
rea populara, funcția psihologică 
pe care în mod cert o are în 
„Baltagul" călătoria însăși. Pe 
măsura drumului se înfăptuiește 
tainic în Vitoria trecerea de la 
ignoranță la cunoaștere, de la 
îndoieli la certitudini, de la ne
liniște la seninătate. Intre popa
surile, pe care le juxtapune spec
tacolul și mersul pe carc-1 omite 
există o mare deosebire de ca
litate : unele conțin faptele, aduc 
informații, celălalt, conține su
gestii filozofice și estetice adînc 
tulburătoare.

Nu e singurul lucru omis de 
textul de spectacol. Rosturile cos
mice, cărora li se potrivește Vito
ria, lipsesc (și nu erau foarte greu 
de inclus în dialog), de asemenea, 
amintirile ei legate de dragostea 
pentru Lipan, în genere zbuciu
mul interior pe care scriitorul nu-1 
încredințează vorbirii personaju
lui. Or, între Vitoria — cea ageră 
la minte și ascuțită la limbă, 
fermă și malițioasă, și cealaltă 
Vitorie, care își ascunde durerea 
și o iubire pe care o știe mare 

pînă la ridicol și lașitate, există 
pragul tăcerii pe care spectacolul 
nu are multe mijloace de a-1 
trece. Prima care înfruntă difi
cultatea e interpreta. Olga Tudo
rache nu reușește să sugereze 
dincolo de cuvinte, și împotriva 
lor, așa cum s-ar fi cuvenit, pen
tru a se putea apropia de adevă
rata Vitorie. Secretul personaju
lui — feminitatea, ascunsă ca o 
rușine și un păcat — rămîne 
inaccesibil actriței. Insuccesul a 
cu atât mai grav cu cât persona
jul romanului fixează un proto
tip.

Din scrupul probabil, Radu 
Penciulescu a renunțat și la re
flecțiile nerostite ale lui Gheor
ghiță. Ca și tatăl său, Gheorghiță 
nu are vorba slobodă a maâcă-si 
(pe care o moștenește și Mino- 
aora). Ca și tatăl său, Gheorghiță 
e uimit de Vitoria, și suferă o 
dominație intelectuală cared irită 
și subjugă totodată. Pentru că 
Gheorghiță o aproape absent din 
dialog, el nu există nici în spec
tacol. în carte însă e plin de 
farmec (concentrat în reflecțiile 
despre Vitoria) și de sensuri. 
Există o identitate Nechifor- 
Gheorghiță caie se revelă treptat, 
tot mai pregnant; ea cristalizează 
dualitatea bărbait-femeie, „vîr- 
tute"-agerime, moliciune-severi- 
tate (în Baltagul, paradoxal, băr
batul e înclinat spre larghețe mo
rală, femeia spre rigoare). Or, 
Gheorghiță — Traian Stănescu, 
e un pleonasm perfect și sînt 
prea multe și prea importante 
semnificațiile care se pierd prin 
ratarea acestui personaj.

Desigur că Vitoria — Olga 
Tudorache, lasă loc pentru su- 
ăestii în direcția menționată (a 

ualității bărbait-femeie în „Bal
tagul"), mai exact, nu le interzice. 
Dacă acest aspect al civilizației 
pe care o reprezintă Vitoria e 
puțin luat în considerație, altele 
sînt însă dezvoltate remarcabil, 
în primul rînd caracterul ei ri
tual. Toate gesturile existenței au 
la Vitoria — Olga Tudorache, o 
greutate, o solemnitate de cere
monial : torsul, pregătirea lucru
rilor de drum, diotarea unei scri
sori, îmbrăcarea (un moment de 
o rară frumusețe este cel al în
fășurării maramei rituale pentru 
Îielerinaj). Personajul merge, sa- 
ută, se închină, vorbește cu o 

eleganță lipsită de orice șovăială 
— rostul unei cizelări și codificări 
seculare. Pozițiile sale au un fel 
de nenaturalețe cu pronunțate 
sugestii hieratice.

Comportament ritual într-o 
ambianță artizanală specifică, cu 
coordonate stilistice precis in
tuite : valorile fundamentale ale 
spectacolului Teatrului Mic țin 
de aces-te două componente ale 
civilizației fixate de „Baltagul". 
Obiectele vestimentare și cele de 
uz gospodăresc, (expuse cu strictă 
economie), capătă greutate exce
sivă prin vastitatea spațiulu/jgol 
în care sînt plasate — pe scena 
absolut pustie. Frumusețea pe 
care o descoperă spectacolul în 
elementele etnografice are pu
ternice reverberații spirituale — 
ea vorbește despre sobrietate, 
cuviință, demnitate. In această 
privință spectacolul precizează 
intuițiile de cititor.

, Un accent inedit îl constituie 
cele cîteva momente de autentică 
Savoare moromețiană: prietenia 
Vitoriei — Olgâ Tudorache cu 
Maria lui Vasilin — Jana Gorea, 
„punerea la cale" a blîndului 
Iorgu Vasiliu (Nicolae Ifrim), in
fluențarea anchetei de către Vi
toria, „testul" efectuat de Vitoria 
cu Calistrat Bogza (Boris Ciornei). 
Desigur că disimularea și ageri
mea femeiască acumulată în 
mele faze ale „anchetei" nu scapă 
nimănui, dar ilustrarea ei actori
cească e neașteptată prin savoare 
și mai ales prin filiația pe care 
o sugerează cu un alt tip exem
plar din literatura noastră.

Cu multe omisiuni — foarte 
însemnate —, cu afirmații de ne
contestat dar cu... precedent, 
spectacolul Teatrului Mic nu re
voluționează și nici nu aprofun
dează viziunea care s-a impus de 
multă vreme asupra „Baltagului", 
o reafirmă — incomplet, dar 
într-un limbaj propriu, limpede și 
concret. Importanța cade, așadar, 
mai ales asupra limbajului, iar 
problemele suscitate se referă la 
aptitudinea sau inaptitudinea sa. 
„Baltagul" la Teatrul Mic dă de 
gîndit mai ales asupra teatrului 
— resurselor și incapacităților lui 
și mai puțin asupra capodoperei 
pe care a încercat să și-o apropie. 
E, desigur, pasionant, mai ales 
cînd expunerea e făcută cu de
plină stăpînire a domeniului, cum 
se întâmplă aici, și cu o atracție 
probabil involuntară pentru punc
tele lui problematice, dar e ris
cant : putinii pe care-i ca"« ;vează 
nu vor admite niciodată vina ariei 
teatrale. Și așa trebuie să fie.

ILINA GRIGOROVICI

HARALAMB ZINCĂ

CJLtfU

KING
- ROMAN -

REZUMAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei sale, 
Eufrosina Bănescu. Intîmplător, i se oferă prilejul de a o cu
noaște pe Virginia Munteanu — fiuncționară la Direcția valutară 
a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. Intr-una din zile, 
Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i se încredințează 
tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman. După primele cer
cetări, două elemente îi atrag atenția — necunoscuta Luiza din 
Constanța și Marin Iliescu, colegul de serviciu al Virginiei 
Munteanu.
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II. Bomba explodează în zori
î

Doamna Bănescu auzi un zgomot și se trezi speriată din somn. 
Trase cu urechea. Nu, nu era închipuire. Zgomotul venea din 
odaia nepotului. Bătăile inimii se întețiră. Se ridică în capul 
oaselor. Auzea acum zgomotele și mai distinct. Cineva umbla 
prin camera lui Mihai, iar dușumelele vechi scîrțîiau sub apă
sarea, totuși atentă, a pașilor. Liniștea adîncă a dormitorului 
mai era împunsă de tit-tac-ul unui deșteptător. Un greier țîrîia 
neobosit dincolo de fereastra deschisă, dar acoperită cu o perdea, 
Bucuroasă, doamna Bănescu gîndi că, în cele din urmă, Mihăiță 
al ei se înapoiase și cu asta chinurile ei luau sfîrșit. Ca și în 
alte multe dăți, se vede treaba că poznașul intrase pe furiș să 
n-o trezească. Se dădu jos din pat hotărîtă să treacă dincolo și 
să-și urechească nepotul îneît s-o țină minte. Nu aprinse lu
mina. își puse capotul. Bătăile inimii însă nu se potoliră. De 
aceea, respirația i se îngreună și o cuprinse teama ca nu cumva 
să facă o nouă criză de anghină pectorală. Totuși, nu se opri 
din drum. Cînd ajunse în sufragerie, auzi iarăși zgomote în 
odaia nepotului — umbla la șifonier. Auzul n-o, înșelai. Se în
dreptă prin întuneric spre ușa camerei alăturate. O deschise 
cu o exclamație de bucurie : „Mișule !“ încăperea era înecată 
în beznă. Fereastra pe care o știa închisă era acum deschisă, 
iar perdeaua flutura lin ca o aripă fantastică și înfricoșătoare. 
Spaima o cuprinse imediat în vîrtejul morții. „Mișu !“, rosti ea 
cu o voce gîtuită de emoție. Nimeni nu-i răspunse. Odaia părea 
pustie. „Mișu !“ mai strigă ea. Atunci, de după ușă, se ivi un 
bărbat care i se păru cît un uriaș de înalt, cu umerii lăți și 
puternici. Apucă să-i vadă fața rea, răzbunătoare, apoi simți 
cum niște gheare ascuțite i se înfig în inimă, străpungînd-o. își 
auzi propriul horcăit și avu senzația că uriașul ridicase brațul 
s-o lovească, iar ea strigase : „Nu da !“ Unghiile îi intraseră mai 
adînc în inimă. în clipa următoare pierdu si ultimul strop de 
aer. Se prăbuși moale pe covor.

2
Lăptăreasa, o femeie încă voinică, în ciuda celor 60 de ani, ve

nea tocmai din Cioplea să aducă laptele unor clienți din cartierul 
Vultur. Nu mai făcea de mult negoț ca pe vremuri, dar rămă
sese doar cu cîțiva clienți, deveniți cu timpul prieteni. își făcea
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apariția în fiecare dimineață : lăsa o sticlă cu lapte la madam 
Țîglău, două sticle la familia negustorul scăpătat Stoica. Ve
nea rîndul doamnei Bănescu, „această văduvă necăjită și fără 
noroc1*. La ea ajungea, mai întotdeauna. în jurul orei 7,30, își 
găsea clienta în picioare, trebăluind prin casă. In ultima vreme, 
Doamna Bănescu luase obiceiul s-o tragă la bucătărie, unde timp 
de zece minute îi povestea vrute și nevrute despre „bunul și 
frumosul" ei nepot, mărturisindu-și fericirea maternă pe care o 
încerca. Se emoționau amîndouă, mai lăcrămau, apoi lăptăreasa 
pornea mai departe, într-ale ei.

în dimineața aceea intră în curte (trei zile nu mai dăduse 
pe acolo, căci zăcuse la pat) și, ca de obicei, vru să ocolească 
clădirea și să se îndrepte către bucătăria ce se găsea în spatele 
casei,,dar zări ușa de la intrarea principală deschisă și strigă: 
„Coană Bănescu !*’ Nu primi nici un răspuns. își închipui că 
n-a fost auzită și o strigă din nou. Intrigată, urcă treptele ce 
duceau spre marchiză. în pragul ușii deschise, se opri și o 
strigă pe doamna Bănescu să vină să-și ia laptele. Neprimind nici 
un răspuns, intră în casă. Cînd ajunse în sufragerie, încremeni 
locului. Abia după cîteva minute, începu să țipe cît o ținea gura.

3
Roman îi ordonă sectoristului să stea la poartă și să nu lase 

pe nimeni în curte. Lăptăresei îi ceru să mai aștepte, nu care 
cumva să plece. Ascultătoare, femeia se așeză pe iarbă, lîngă 
o tufă de liliac, unde putu să plîngă în voie, nestingherită de 
nimeni

De cum intră în sufragerie, Roman dădu peste cadavrul bă
trânei : zăcea în pragul ușii deschise. Se apropie de el, ocolind 
masa din mijlocul sufrageriei. Primul lucru care-i atrase aten
ția fu ochii bătrînei : mari, sticloși, reținând parcă în adîncul 
retinei spaima din clipa morții. Nici o urmă de sînge, nici un 
semn al vreunei lovituri violente. Numai fața galbenă, și ochii 
mari mărturiseau groaza și durerea în fața morții. Trecu, după 
un timp, să studieze poziția cadavrului: ajunse repede la con
cluzia că bătrîna căzuse mai întîi în genunchi, apoi pe spate ; 
încremenise cu privirile ațintite în tavan. Mîna stingă i se în
cleștase pe reverele capotului. Degetele mâinii drepte îi erau 
întinse, ca și cînd ar fi vrut să apuce ceva de pe covor.

„La ora unsprezece noaptea, cînd i-am telefonat, mai trăia 
încă, își zise Roman. La ora șapte și jumătate, lăptăreasa a 
găsit-o moartă".
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Trecu în camera lui Miroiu. își dădu repede seama că se 
umblase la șifonier : cele două uși rămăseseră puțin întredes
chise. Le deschise de-a binelea. evitînd să tragă de miner. 
Făcu o altă descoperire : lucrurile lui Miroiu dispăruseră. își 
aminti de existența geamantanului. îl căută sus, pe șifonier * 
dispăruse și el. Rămase pe gînduri, privind cînd la cadavrul 
bătrînei. cînd la șifonierul golit de lucruri și încercă să intu
iască ce se petrecuse în camera aceea, căci nu mai avea nici 
o îndoială — faptul acela provocase moartea bătrînei. „Ochii 
ei holbați și înspăimîntați îmi spun că trebuie să fi văzut 
ceva, ceva îngrozitor., ceva care a speriat-o de moarte, gîndi 
Roman fixînd fața galbenă și crispată a bătrînei... Să se fi 
reîntors Miroiu să-și ia lucrurile ? Atunci ce interes ar fi avut 
să-și abandoneze mătușa atunci cînd acesteia i s-a făcut rău ?• 
își reluă cercetările, trecînd cu grijă de la un obiect la altul. 
Fereastra era deschisă... O fi deschis-o ea... peste noapte... să 
aerisească... Dădu perdeaua la o parte și se uită în curte : zări 
pe lăptăreasa, stând pe iarbă și plîngînd stăpânit. După toate 
aparențele, vizitatorul nocturn a intrat pe ușa principală, pe 
care a deschis-o, folosindu-se, probabil, de cheia casei. Se 
gîndi din nou la Miroiu : avea, cu siguranță, cheia locuinței 
asupra sa. La plecare, dacă ar fi să dea crezare declarației 
lăptăresei — și nu avea nici un motiv să nu-i dea — vizitatorul 
nocturn, pesemne grăbindu-se, lăsase ușa deschisă.

Brusc, în tăcerea funebră a casei, răsună revoltător de tare 
tîrîitul telefonului. Roman tresări speriat. Ieși în sufragerie. 
Aparatul se găsea pe bufet. Ridică receptorul. Recunoscu ime
diat glasul Virginiei Munteanu. Femeia nu-i ascunse nedume
rirea aflîndu-1 acolo. în clipa următoare. însă, îl rugă să fie 
amabil să i-o dea la telefon pe doamna Bănescu. Roman se 
văzu nevoit să-i spună :

— Doamna Bănescu a încetat din viață
La celălalt capăt al firului, Virginia Munteanu amuți. Rosti 

după o bucată de vreme cu vocea moale :
— Glumiți?!
— Din păcate, nu e glumă.
— Doamne?! gemu ea. După o scurtă tăcere, se interesă 

dacă i se îngăduie să vină 5-0 vadă.
— Deocamdată, nu.
De la telefon, Roman se îndreptă spre ieșire. îi făcu semn 

lăptăresei să se apropie. Femeia se ridică anevoie.
(Urmare în numărul nostru de SIMBATA)
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coane !"

că tovarășul foto-reporter pîndeș- 
te în umbră...).

—Hai să mergem ; sînt „ca- 
ralii" (?) pe aici.

II urmăm pînă în spatele ma
gazinului de produse lactate 
„Miorița".

— Un pol amîndouă.
— Nu-i mult ?
Abia atunci observăm, pe mî- 

neca stingă a canadian ei, matri
cola liceului „Matei Basarab"-

— Ieri le-am dat mai scump.
— Pentru noi e mult

se întâlnise cu un coleg (proba
bil), care poartă o matricolă pa 
care scrie „Tudor Vladimirescu".

Ne despărțim de tovarășul foto
reporter și intrăm într-o cofetă
rie, cu gîndul să comandăm două 
sticle de pepsi-cola. Costă totuși 
numai patru lei.

In cofetărie

Aventură ?

Nu numai singuri, 
ci și în grup

Ne uităm la pozele filmului. 
Junele ne-a lăsat.

în cofetăria în care am intrat 
nu e nici o masă liberă. Intr-un 
colț zărim însă un tînăr cu o 
matricolă pe mină. îl fixăm. 
Ne-am obișnuit să cercetăm pe 
fiecare elev pe care-1 întîlnim. 
Ne zimbește colegial și ne face 
semn că ne putem așeza la masa 
lui. Ni se servește băutura. Ne

Ca-n filme. Mai precis, ca-n 
filmele de aventuri. Așadar, 
acești tineri vin aici nu nea
părat ca să cîștige bani ci, 
mai ales, în căutarea extraor
dinarului, a emoției. Ei vor să 
găsească în această îndeletni
cire (necinstită, să nu uităm) 
emoția și plăcerea pe care nu 
reușesc să le găsească nici în 
cărțile de literatură, nici în 
vreo experiență interesantă de 
fizica sau de chimie, nici în 
excursii...

Cine e de vină ? Bine înțe
les că, în primul rînd, sînt de 
vină ei înșiși. Dar de ce nu

DIN AUZITE?

Eî da, am fost „Patru de
tectivi la miezul nopții". (Vă 
amintiți ancheta despre elevii 
care-și pierd nopțile prin ba
ruri ?). Și am rămas doi. Doar 
doi din patru și — In plus — 
în plină zi ! Tot misterul și 
senzația s-au dus pe apa Sîm- 
betei... Unde mai puneți că 
nici măcar nu sîntem doi „de
tectivi", ci numai unul, phis o 
tovarășă „defectivă" din cla
sa a XI-a, cu ochii albaștri. 
Bineînțeles, fără să-1 mai pu
nem la socoteală pe foto-re- 
porterul ziarului, tovarășul 
C. Constantin.

Ne ocupăm tot de colegii 
noștri care-și pierd timpul în 
locuri unde nu au ce căuta. 
Dar locurile sînt. de data 
asta, altele. E vorba despre 
trotuarele ârn fața cinemato
grafelor. în timp ce milioane 
de elevi stau aplecați deasu
pra manualelor școlare, la ora 
cînd se deschid casele de bi
lete ale cinematografelor apar 
în fața casierițelor ele, perso
najele noastre : vînzătorii de 
bilete cu suprapreț. Sînt. de 
cele mai multe ori, elevi care 
pentru cîțiva Iei (sau pentru 
alte motive ; vom vedea ime
diat) își pierd timpul, se su
pun pericolului de a ajunge 
la secțiile de miliție •— și nu 
numai acolo ! —, de a se face 
de ris față de colegi.

E DETECTIVI
la miezul zilei

Iu fața noastră, rezemat de zid, 
un tînăr își cercetează atent un
ghiile. Părul care-i trece cu mult 
peste gulerul cămășii îi cade pe 
față In șuvițe neregulate. Căma
șa în carouri, descheiată la gît, 
lasă să se vadă o cruciuliță oxi
dată, agățată de șnurul unui măr
țișor. Pantalonii (evident, evazați) 
sînt mult prea scurți, șifonați și 
plini de pete. Pantofii scîlciați 
au uitat de mult gustul cremei 
și mîngîierile periei. în mînă ți
ne o canadiană albastră. Pare
cow-boy care a parcurs zeci de 
kilometri călare, iar acum 
odihnește, scîrbit de atîta drum.

Ochii îi sînt atenți, 
Ne apropiem de el.

— N-a veți un bilet
— Cîte vreți ? 
Are deci mai multe.
— Două.
Se uită mai mult în 

la noi; desigur, nu putem să-i 
trezim nici o bănuială (mai ales

un

obositCow-boy-ul cel
N?am oprit în fața 

grafului „Luceafărul", 
ne surîde batjocoritor 
„Nu mai sînt bilete pentru spec
tacolele de azi". Oare chiar nu 
vom găsi ? Să căutăm.„

cinemato- 
în vitrină 
un afiș :

se

iscoditori.

în plus ?

„Fii atent, mă, că ne foto
grafiază !**

I
spune chiar totul. Dacă

— Vreți bilete ?
De data asta, e un grup.

«— Da.
— Veniți încoa 1
Sînt patru. Nu apucăm să mer

gem cu ei. Le surprindem privi
rile speriate : un cetățean înalt, 
cu priviri severe, se uită la 
tografii. Cei patru se despart, 
dreptîndu-se fiecare în altă 
recție. Organizare. Unul din

privește atent și — după cîteva 
minute de tăcere — spune cu 
voce scăzută :

— V-am văzut pe geam. Cău- 
tați parcă niște bilete. Vă dau 
eu două.

— Cum ai făcut rost de ele ?
Ne privește mirat.
— De la casă.
— Și de ce ni le vinzi nouă și 

nu te duci tu la film ?
— Păi credeți că le cumpăr 

pentru mine ?
Și ne lămurește că se ocupă cu 

vînzarea biletelor de peste un an. 
El nu se duce decît la filmele 
polițiste.

— Nu ți-e frică să vinzi bilete ?
Se vede că se pregătește să 

ne trântească o replică zdrobitoa
re. Dar îi sîntem prea simpatici 
și renunță.

— Sigur... Prea plăcut nu 
Pot s-o pățesc rău.

Și-a revenit.
— Dacă mă prinde. Dar 

eu grijă’,..
— De fapt, ce te atrage 

mai mult în treaba asta ?
Rămîne din nou pe gînduri. E 

clar că vrea să ne dea un răs
puns cît mai exact.

— Ar fi și banii. Dar nu banii 
sînt principalul. Știți ? Totul e... 
ca-n filme I

e.

am

cel

Așadar, se aude că la Satu Mare s-a deschis — 
ori se deschide în curînd — o expoziție de arte 
plastice a elevilor, cuprinzînd peste 300 de 
crări.

Se pare că la Timișoara se va organiza 
club al elevilor.

Se zice că au avut loc, în numeroase orașe 
țării, carnavaluri în cinstea elevilor fruntași, că 
acela din orașul Sighet a fost deosebit de reușit.

Se zvonește că toate cele cinci școli din Roșiorii 
de Vede au orchestre ale elevilor, iar liceul din 
Giurgiu și-a organizat chiar o formație semi- 
simfonică.

Se zvonește, se pare, șe zice, se aude...
Iar noi am vrea să avem știri precise despre 

fiecare dintre aceste manifestări. Și nu le avem. 
Primim, dragi colegi, din ce în ce mai multe 
scrisori de la voi. Răspunsuri ia „oracol", mici 
(sau mai mari) reportaje-anchetă, epigrame... 
Dar știri, știri redactate simplu și atrăgător 
(gazetărește, nu?), sosesc cu mult mai puține 
decît ar fi de dorit. Și nu înțelegem de ce. Nu se 
întîmplă în fiecare școală, în rîndul elevilor din 
fiecare oraș, destule lucruri demne de a fi cu
noscute de toți colegii noștri?

Nu spunem că a redacta cu inteligență și „nerv* 
o știre— „o simplă știre", cum se spune — e un 
lucru atît de lesnicios pe cît pare la prima ve-

Iu-
un
ale

dere. Dar nici peste măsură de complteat nu e. 
Ia să vedem, mult stimate coleg (sau mult sti
mată colegă) care citești aceste rînduri: nu ești 
în stare ca, — într-o, săptămînă, să zicem — să 
ne trimiți măcar o știre despre realizările co
legilor tăi? Știrile „bombă" nu sînt atît de 
rare cum par. Numai să știi să le vezi... Ca să 
dăm un singur exemplu, nu e destul de „senza
țională" o știre despre Gică sau Niță care, îv 
loc să-și rupă călcîiele pe „Corso" și să le strige 
fetelor cuvinte nepotrivite, stau la „clubțil elevi
lor" ca niște gentlemani englezi și consultă presa, 
sugînd distins citronadă dintr-un pahar fumu
ria ?

Vă așteptăm cu nerăbdare. Și — după cum 
vă spuneam săptămînă trecută — tot cu nerăbdare 
sînt așteptate la C.C. al U.T.C. (Strada Onești 
nr. 6-8) grupajele voastre de poezii pentru „Cule
gerea de versuri ale elevilor", grupaje de a căror 
alcătuire și expediere sînt rugate să se ocupe, cu 
sprijinul școlilor, comitetele județene ale U.T.C.

Se aude, se spune, se zvonește că scrisorile 
voastre cu știri nu vor întârzia. Dar noi nu cre
dem în zvonuri . Așteptăm confirmări.

COLECTIVUL DE REDACTORI 
AL PAGINII

.Matale ce crezi: arăt eu ca unul care vinde bilete ?“

(De la corespondentul nostru)
Ieri, la orele 19 și 14 minute 

post meridian, a fost înregis
trată prea timpuriu explo
zia primului boboc de tran
dafir, din cele două mii plan
tați de elevi în grădina lice
ului nr. 39.

★
Cunoașteți inspiratele poe

me publicate în anii trecuți 
pe copertele caietelor școlă
rești ? „înc-un dribling, pasă, 
stop / Strada nu-i teren de 
joc" ; sau : „Ceas, stilou sau 
aparat / Pentru fotografiat'* 
etc. Probabil că anul viitor 
aceste „inscripții" vor fi în
locuite nu numai cu proză

publicitara, ca în prezent, ci 
și cu desene ale elevilor de 
la școala de arte plastice din 
București. Primele proiecte 
vor fi predate în curînd.

★
Vești bune despre vacanța 

petrecută în mod activ, pri
mim de la Baia Mare, unde 
a funcționat cu succes un 
„club al vacanței", și de la 
Sighet. Au avut loc carna
valuri ale elevilor, întîlniri 
sportive, excursii pe drumu
rile accidentate și pline de 
frumuseți ale munților.

★
La liceul nr. 10 din Capi

tală, un grup de eleve din 
clasele a IX-a și a X-a, vii
toare membre ale echipei de 
teatru, fac — sub conducerea 
actriței Eugenia Bosînceanu 
— exerciții de dicțiune. E 
încă un exemplu izolat. încă. 
Să sperăm că asemenea ini
țiative vor încerca și alții. 
(Alexandru Mateescu, Irina 
Neicu, Dorin Rachmuth).

0

îjîSeoru Radu (liceul „Pe
tru Rareș", Piatra Neamț) : 
Ai haz. colega.' Ceea ce — 
pentru un umorist — nu-i rău 
deloc. Prima epigramă (mai 
mult fabulă, nu ?) e dedicată 
„Unei pisici care scrie afo
risme". Iat-o : „Evident, cînd 
o pisică / Aforisme vrea să 
scrie / Șoarecele-i fără frică 
/ Doctor în filozofie". Uite 
$i cea de-a doua, închinată 
unui fotbalist: „Nu mai bate 
pasu-n loc, / Că te stingi ca 
o cometă. / Ieri jucai fotbal 
cu foc : / Azi, cu fumuri de 
vedetă". Mai trimite-ne. Dar 
fără... fumuri de vedetă.

Andrițoiu Violeta (Cluj) : 
Ne comunici că, „aflată in 
vizită la unchi", (vacanța!), 
te-ai hotărît să bei din flu
viul vastelor noastre cuno
ștințe, de elevi, și să afli cu 
precizie de la noi dacă Leo
nardo da Vinci cînta la~ har
pă. Nu e exclus. Dar sintem 
siguri că tovarășa profesoară 
de muzică e mai în măsură 
să te lămurească. Pînă la 
limpezirea marilor neliniști 
pe care ți le stîrnește harpa 
lui Leonardo, nu ai vrea să 
ne scrii cite ceva despre 
preocupările în domeniul 
muzicii ale colegilor tăi ?

Lena Tănase (București): 
Ne pare bine că te-a intere
sat discuția noastră despre 
prietenia dintre băieți și fete. 
Alegem din scrisoarea ta: 
„Am să vă povestesc despre 
prietenia mea. In clasa a 
XI-a a venit un coleg nou. 
Eu stăteam în prima bancă 
și, deși erau bănci libere, 
m-a întrebat dacă poate să 
se așeze lingă mine. Era un 
băiat drăguț, ordonat. Am 
devenit colegi și — cu timpul 
— prieteni. Lui îi plăcea pic
tura. Vizitam împreună ex
poziții de plastică și-mi ex
plica din ce punct de vedere 
trebuie privită o pictură, pen
tru ca să o poți aprecia co
rect. Îmi povestea despre 
plimbările lui cu o altă fată, 
îmi cerea păreri în diferite 
probleme ce-l preocupau. In 
discuția din Pagina elevului, 
Rodica Dumitrescu spunea 
că nu s-ar putea pieptăna în 
fata unui băiat și nu i-ar

spune chiar totul. Dacă 
așa, înseamnă că nu are în
credere în el, că nu e pe de- « 
plin sinceră. Prietenul meu | 
îmi dădea sfaturi cum să mă 
pieptăn, cum să mă îmbrac, i 
(De reținut este faptul că I 
băieții au mai mult gust de- ■
cît fetele...). Au trecut doi 
ani de cînd am terminat școa- I 
la, dar prietenia noastră con- J 
tinuă și pot spune că este 
mai trainică decît oricînd, cu I 
toate că el iubește pe altă 5 
fată, iar eu pe alt băiat“. * 

Viorica Bibicioiu (Liceul 
economic Caracal) : Ne a- 
nunți — din păcate, tocmai 
în încheierea scrisorii tale (o 
scrisoare cam prea oficială, ! 
de altfel) — că la voi in | 
școală există o expoziție pe 
tema „A doua pasiune a ele- | 
vilor“. închinată preocupări
lor din timpul liber ale co- s 
legilor tăi. Excelentă idee '. I 
Scrie-ne — mai... reporteri- 
cește — cum ați organizat | 
expoziția $i. dacă poți, trimi
te-ne și cîteva fotografii.

Victor Braniște (Brașov): j 
Muzica, f'ari» ai rnmm^-n ! 
pentru 
„Lacul" 
este - 
carului
I. Sava — interesantă, 
rugăm să ne trimiți 
multe compoziții ale 
pentru a putea publica 
in pagina noastră.

Plăcintă Elena (liceul nr. 
1, Iași): La întrebările tale 
în legătură cu 
„Gaudeamuș igitur", 
nostru a 
nr. 5836. 
zentare 
evoluția

I

pe care ai compus-o ! 
versurile poeziei 

de Mihai Eminescu. »
— după părerea erorii- | 
iui muzical al ziarului. ’

cîntecul 
ziarul 

răspuns pe larg în 
Vei intîlni o pre- 
despre originea și 
imnului studențesc.

*
In încheiere, două rugă

minți. Prima, către colegii e 
noștri cărora, din cauza spa- 1 
țiului restrîns, nu le-am pu
tut răspunde : să fie siguri 
că am citit scrisorile lor cu 
toată atenția și că vom ține 
seama de sugestiile pe care 
ni le fac. A doua, către toți 
colegii: scrieți-ne la ce scoa
lă învățați si în ce clasă !

ELEVUL DIN 
BANCA A TREIA

fo- 
în- 
di- 

ei

există mai multă preocupare 
din partea părinților lor, pen
tru a-i urmări, pentru a se 
interesa ce fac ? Și de ce nu 
se ocupă de ei colegii lor ? 
Noi, cu toții I Oare în adună
rile U.T.C., la , orele de diri- 
genție, nu se pot lua în dis
cuție și unele cazuri mai com
plicate decît veșnicele : „De 
ce ai luat nota 4 ?“ ori : „De 
ce ai murdărit clasa ?" E foar
te ușor și e comod să ne ve
dem fiecare de treaba noastră 
și să-i lăsăm pe acești tineri 
să facă ce vor, motivînd că

li-sînt elemente negative și 
pindu-le cîte o etichetă infa
mantă. Ușor e, dar colegial 
nu ! E de datoria noastră să-i 
facem sa înțeleagă mai mult 
din viață, să reușim să-i atra
gem, să-i determinăm să se 
simtă emoționați atunci cînd 
fac un lucru de ispravă, să-i 
ajutăm să caute și să desco
pere extraordinarul în cărți, 
pe stadioane, la teatru. Ba 
chiar și în cinematografe. Dar 
nu în fața lor.

RODICA DUMITRESCU
ION STANICA

h

La începutul va
canței de primăva
ră, noi, elevii din 
București, am căpă
tat posibilitatea de 
a deveni... clubmani. 
Sintem virtuali po
sesori ai unei Case 
a elevului, aflată in 
strada Turturele nr. 
32 (Sectorul IV). 
Inaugurarea s-a fă
cut într-un cadru de 
sezon, festiv: carna
valul primăverii.

Vor funcționa 
cercuri de astrono
mie, de telegrafie, de 
foto, de judo, de tir 
cu arcul (atenție, 
candidați la gloria

lui Robin 
preconizează 
nizarea unui 
al discuțiilor intere
sante", cu profil en
ciclopedic. Forma
țiile artistice ciștigă 
și ele două forme de 
manifestare noi: cer
cul de dansuri mo
derne și grupul co
ral de gen „Madri
gal". Se va organiza 
aici și un „club" în 
care elemente de at
mosferă și scurte 
programe artistice 
vor contribui la în
treținerea bunei dis
poziții.

Hood!). Se 
orga- 
„cerc

Inițiativa nu lip
sește, și nici entu
ziasmul, dar există 
și impedimente de 
natură să îngreuneze 
această activitate 
multilaterală. Sin
tem convinși că, 
sprijinită de cit mai 
mulți colegi de-ai 
noștri, conducerea 
Casei elevului va 
reuși să găsească so
luțiile cele mai po
trivite pentru ca ac
tivitatea să se desfă
șoare in cele mai 
bune condițiuni.

MIRCEA 
STOICESCU

1. Presupunînd că cineva ți-ar face portretul, 
trăsături ale tale ai vrea să le scoată la iveală și ce 
trăsături să le lase în umbră?

2. Cc
3. Ce
4. Ce
5. Ai ,
6. Dacă auzi despre cineva că e bun la suflet, con

sideri această trăsătură a lui drept o dovadă de forță 
sau de slăbiciune ?

7. Cum îți alegi un prieten ?
8. Tc-au îngrijorat vreodată lipsa ta de perseve

rență, sau de pătrundere, sau de umor?
9. Ai fi în stare să-ți sacrifici viața pentru o idee ?
10. Ce sfat (sau ce mesaj) ai vrea să le transmiți, 

prin intermediul Paginii elevului, colegilor tăi ?

calitate admiri în mod deosebit la un om ? 
lucruri te fac să rîzi ?

lucruri te întristează ?
un țel în viață?

...Și acum, iată cîteva din 
răspunsurile — la unele între
bări — ale colegilor noștri.

DAN MIHAILESCU : (cla
sa a VIII-a, București).

este curios pentru un copil. 
Bîd, însă, întotdeauna la 
giumbușlucurile celebrilor 
„magi" ai cinematografului 
mut : Charlie Chaplin, Stan și 
Bran.

5. Doresc să devin publicist 
— și asta mai mult ca orice 
în viață. Ziaristica, sînt sigur, 
mi-ar aduce cele mai mari sa
tisfacții. Un alt vis al meu 
este de a vedea Franța.

10. Colegilor mei care ci
tesc „Scânteia tineretului" 
le-aș da același sfat pe care-1 
dau tuturor prietenilor mei : 
să iubească muzica. Nu exis
tă nimic mai frumos pe lume.

PETRU ALEXE (clasa a 
VIII-a, Galați).

ORACOLUL77

DOINA RUSU (clasa a 
IX-a, Motru).

IANCU AIZIC (clasa a 
X-a, Tecuci).

obiectivitate, ci din simpatie, 
în cazul acesta, bunătatea 
este confundată cu mila. Iar 
mila e un lucru umilitor.

rostogolea ca o minge pe ză
pada pufoasă. Bineînțeles, nu 
pățise nimic. Mai rîd în orele 
de teză, la analiza lor. Unii 
colegi scriu atîtea bazaconii, 
că nu te poți abține. Rîd și 
cînd vizionez filme comice. 
Numai privindu-i pe Stan și 
Bran, pe Fernandel, pe Birlic, 
pufnesc în ris. De multe ori 
rîd cu batista la gură pentru 
a nu deranja pe cei din jur.

9. Viața, cu bucuriile și sur
prizele ei, este atît de fru
moasă ! E atît de bine să tră
iești, să respiri cu poftă, să 
te plimbi, să cînți, să rîzi, să 
dansezi, să alergi, să sari în
tr-un picior, să te cațeri prin 
pomi, să stropești florile, să 
muști cu lăcomie dintr-un 
măr. o pară, o gutuie, să as
culți cîntecele păsărilor ! Cu 
greu aș putea renunța Ia toa
te acestea. Cît despre ideea 
mea, aș afirma-o cu tărie, aș 
apăra-o cu fermitate, aș lupta 
să fiu înțeleasă, aș face totul 
pentru ca să nu ajung Ia un 
sacrificiu atît de mare.

gent, pentru că virtutea a- 
ccasta nu poate fi cucerită 
decît de cineva care a trecut 
prin multe greutăți, care a 
cunoscut multe și care a știut 
să tragă concluziile necesare.

9. Pentru o idee ? Iată o 
întrebare foarte bine formu
lată. Mi-aș da viața cu toată 
voința și seninătatea, cu tot 
curajul, pentru o idee care 
privește libertatea patriei 
mele, știind că viața mea va 
fi sacrificată pentru o cauză 
mare, dreaptă.

hitectului Ioanide: 
om poate descoperi în el, prin 
studiu, puteri nebănuite“.

I
I

I
I

I
COLECTIVUL DE REDACTORI 

AL PAGINII ELEVULUI
IOLANDA BULENCEA (liceul nr. 30), TUDOR DIMITRIU 

(liceul „Dr. Petru Groza"), RODICA DUMITRESCU (liceul 
nr. 24), GABRIEL GEORGESCU (liceul nr. 15), ALEXAN
DRU MATEESCU (liceul „I. L. Caragiale'), ILEANA MUR- 
GESCU (liceul „Dr. Petru Groza"). DAN NASTASE (liceul 
„Dr. Petru Groza"), IRINA NEICU (liceul nr. 39), GABRI
ELA NICOLAU (liceul „Ion Neculce"), IOANA PAUNICA 
(liceul nr. 30), DORIN RACHMUTH (liceul „I. I.. Caragiale"). 
LIDA RAUTU (liceul „Dr. Petru Groza"), VIRGINIA 
STOICA (liceul nr. 30), MIRCEA STO1CESCU (liceul „Matei 
Basarab"), ADRIANA STOICHIȚOIU (liceul „Matei Basa
rab"), DOINA URICARIU (liceul nr. 32).

Pagina apare sub îngrijirea scriitorului FLORIN MUGUR

I

I
I

I

1. .Am meditat mult pînă 
să găsesc răspunsul. Pasiunea 
mea cea mai mare este muzi
ca. îmi place mult șansoneta 
și de aceea îl iubesc pe Salva
tore Adamo și mai ales pe 
Charles Aznavour. Cealaltă 
pasiune a mea este lectura. A- 
ceste două pasiuni mi-ar pla
ce să-mi fie puse în lumină, 
în schimb, nu doresc să fie 
cuprinse, într-un eventual 
portret moral, timiditatea și, 
mai ales, impulsivitatea mea. 
Sînt foarte irascibil, dar sper 
că o să-mi treacă. Ce mult aș 
dori să fiu un om cu un calm 
de nezdruncinat, cu o mare 
stăpînire de sine ! De aceea...

2. Răspunsul la cea de a 
doua întrebare este : calmul. 
Imediat după calm aș plasa 
inteligența. îmi dau seama că 
inteligența este mai demnă de 
admirat decît calmul, dar cum, 
la mine, problema numărul 
unu este lipsa de tact, rămîn 
un admirator, în primul rînd, 
al oamenilor calmi.

3. Cred că o să vă mire, 
dar eu rîd foarte rar, ceea ce

N’ELU SAVA (clasa a X-a, 
Vînători-Neamț).

I

VERONTCA ȘTEFANIA 
PÎNTEA (clasa a VIII-a, Zim- 
nicea).

3. Cînd văd pe cineva că- 
zînd, rid mult (deși îmi pare 
rău dacă s-a lovit) și de cîte 
ori îmi aduc aminte, tot mai 
rid. Uite, și acum rîd cu 
poftă cînd îmi reamintesc de 
un băiat pe care l-am văzut 
astă-iamă. Mergea pe stradă 
cu mîinile în buzunare și se 
uita pe ziduri, cînd, deodată, 
l-am zărit prăvălindu-se ca la 
o comandă. Era un băiat 
gras și scund. Căzuse în așa 
fel îneît nu-și putea scoate 
mîinile din buzunare și se

de
2. Sinceritatea, 

ajunge o prietenie, (oricât 
închegată ar fi ea), dacă unul 
din prieteni ar minți ?

4. Mă întristează, dar mă 
și revoltă, umilința unor oa
meni.

6. „Bine faci, bine găsești!" 
Așa se spune. Eu cred că 
bunătatea este o dovadă de 
forță, și numai bunătatea exa
gerată este o urmare a slă
biciunii cuiva. Cred că de 
cele mai multe ori bunătatea 
exagerată pornește nu din

2. Foarte puțini sînt acei 
care au înalta însușire numi
tă generozitate. îmi place 
nespus de mult să găsesc la 
un om această calitate, atît 
de necesară. Generozitatea 
întreține și înnobilează cele 
mai mari virtuți ale sufletului 
omenesc, 
seamnă să 
pe cineva 
sprijin, să fii gata întotdea
una să ajuți pe un om năpăs
tuit, să te porți frumos și 
blind cu cei din jurul tău, iar 
atunci cînd un om (indiferent 
dacă este sau nu cunoscut) se 
simte foarte singur și îl vezi 
că suferă, să iei și tu parte 
la suferința lui, să încerci să 
faci ceva pentru a-i fi de fo
los, pentru a-1 ajuta.

4. Cu toate că sînt o sim
plă elevă, îmi place să știu 
ce se întîmplă în lume și mă 
întristează nespus de mult 
numeroasele vești, survenite 
prin agențiile de presă, potri
vit cărora există și azi mili
oane de oameni care, în țări 
cu un regim înapoiat, trăiesc 
într-o mizerie oarbă, suferă, 
mor. Referindu-mă la viața 
mea personală, sînt tristă a- 
tunci cînd sînt nedreptățită 
de cineva. Sînt tristă și atunci 
cînd o persoană întîlnită pe 
stradă întîmplător arată sin
gură și nefericită.

6. Un om bun la suflet nu 
poate fi decît un om inteli-

Generozitate în- 
nu refuzi niciodată 

care îți cere un
1. Presupunînd că cineva 

mi-ar face portretul, aș vrea 
să-mi scoată la iveală urmă
toarele trăsături: sinceritatea, 
corectitudinea, punctualitatea, 
obiectivitatea și — mai ales 
— puterea de a strînge în ju
rul meu cît mai mulți prie
teni. Aș vrea să mi se lase 
în umbră marea nervozitate 
de care dau dovadă uneori, 
o oarecare delăsare în anumi
te cazuri și lipsa de perseve
rență.

9. Categoric, da. De multe 
ori mi-am pus și eu această 
întrebare și am fost întotdea
una ferm, pe aceeași poziție. 
Bineînțeles, să fie o idee cu 
adevărat mare, care să merite 
acest sacrificiu. Vreau să pot 
fi sigur că murind pentru 
acea idee, măcar un singur 
om își va aduce aminte de 
mine.

10. Aș dori să le transmit 
tuturor colegilor una 
numeroasele maxime 
de marele scriitor George Că- 
linesou, prin intermediul ar-

1. Dacă cineva mi-ar face 
portretul acum, la vîrsta asta, 
aș vrea să se vadă că sînt 
copil. Vă veți întreba de ce ? 
Fiindcă mai tîrziu, cînd voi 
deveni atît de serios și atît 
de dîrz cît vreau eu, vreau 
să am și un portret cu aju
torul căruia să-mi pot aminti 
că am fost cîndva copil, copil 
cu adevărat.

4. Printre lucrurile care mă 
întristează trebuie să trec 
neapărat atitudinea față de 
noi, băieții, a unora dintre 
colegele noastre. Un alt mo
tiv de tristețe este și incon
știența unor elevi care nu se 
gîndesc la nimic altceva decît 
cum să-și piardă timpul. în 
sfârșit, aș fi tare trist dacă 
n-aș primi de la voi nici o 
veste.

7. De cele mai multe ori 
nu-mi aleg prietenii. îi întîl- 
nesc din întâmplare. Dar cu 
prietenii e mai simplu. Mai 
greu este cu prietenele care, 
adesea, fac mofturi și sînt su
perficiale...

8. De perseverența și de 
pătrunderea mea sînt mulțu
mit. Umor nu prea am — și 
n-am ce face.

! 
!
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dintre 
rostite

CONCURSUL



ANOMALII CARE ATENTEAZĂ LA

TIMPUL
CUMPĂRĂTORULUI
Relația cu timpul a căpătat în 

zilele noastre noi valențe,- deter
minate de multiplele preocupări 
ale oamenilor. După expresia celor 
mai mulți „timpul este folosit cu 
nucrometrul!“. Pledoarie : oame
nii citesc în mașini și tranvaie, 
în tren. Dar cîte lucruri nu se 
cer zilnic rezolvate ? Ne-am în
trebat, înainte de începerea an
chetei do față, cîți din cei a- 
proape 2 milione de locuitori ai 
Capitalei pot aplica regula învă
țată la aritmetica „drumul cel 
mai scurt dintre două puncte este 
linia dreapta", atunci cînd este 
vorba de aprovizionare cu pro
duse industriale, sau alimentare. 
De bună seamă cei care locuiesc 
mai în centru ; ei au la îndemînă 
Lipscanii, Calea Victoriei cu ma
gazine mai bine aprovizionate, 
piețe în măsură să răspundă tot 
mai mult cerințelor. Ce fac însă 
cei de pe străzile lăturalnice, din 
noile cartiere sau cele aflate în 
construcție ? La piețele Tunari, 
Militari, la unitățile legume-fruc- 
te de pe tot traseul bl. Păcii, de 
la marginea Căii Văcărești, de 
pe Lînăriei n-ai să găsești mor
covi, țelină sau salată. In vreme 
ce pe toate străzile ai posibilitatea 
să-ți cumperi un suc, în piața 
Militari un asemenea produs, 
strict necesar în zilele călduroase, 
solicitat de conducerea pieții, nu 
a fost admis. In urmă cu cîtva 
timp s-a luat inițiativa ca unită
țile de pîine să primească și plă
cinte. Idee salutară. In piața 
Senat le găsești la orice oră. In
tr-o vreme s-au adus și la unita
tea 159 din bl. Păcii (se vindeau 
cca. 100 pe zi). Oamenii s-au o- 
bișnuit, dar de 18 zile unitatea 
nu mai primește produsul atât de 
solicitat

Lucrurile nu stau mai bine nici 
din punct de vedere al aprovizio
nării magazinelor mai mărginașe 
cu produse industriale. La Tex
tila din Militari nu există nici un 
metru de mătase naturală sau o 
poșetă frumoasă. „Sînt articole 
dirijate../* (spre centru n.n. unde 
zac în rafturi luni și ani). Ace
lași lucru l-am întîimt în unita
tea de pe bl. 1 Mai,' în unele de 
pe Călărași etc. Aprovizionarea 
— aproape în exclusivitate — 
cu produse elegante a magazi
nelor din centru explică de ce aici 
ești nevoit să-ți pierzi vremea la 
cozi. Dacă ar exista o repartizare 
mai judicioasă a acestor produse 
«-ar elimina multe neajunsuri.

Nu este însă singura cale care 
te frustrează de o mare parte din 
timpul liber. O altă cauză este 
determinată de numărul mic de 
unități în raport cu cel al locui
torilor din diferite cartiere. In 
Balta Albă nu există nici un cen
tru de sifoane; în restul cartie
relor cu mii și zeci de mii de 
locuitori funcționează cîte o uni
tate. Pentru a scăpa de obsesia 
cozilor unii și-au cumpărat auto- 
sifon. $i totuși n-au scăpat de 
necazuri. Acum sînt nevoiți să-și 
piardă și mai mult timp căutând 
punctele unde pot schimba re
zervele. Din discuțiile purtate cu 
numeroase persoane s-a propus 
ca Industria locală, forul tutelar 
al unităților de sifoane, să repar
tizeze fiecărui centru un număr 
de rezerve pentru ca locuitorii să 
le aibă la îndemînă.

...A umbla îngrijit este o ches
tiune die bun simț. Unele femei 
forțate de împrejurări, își rezolvă 
personal problema coafurii. Lu
crurile se complică atunci cînd 
este vorba de bărbați: ei nu se 
pot tunde singuri; unii preferă 
rasul la frizerie, masajul... Și toate 
astea solicită foarte mult timp. 
In București există 197 unități 
de frizerie și coafură. Ar părea 
multe, dacă n-am specifica faptul 
că majoritatea sînt amenajate în 
spații în care oamenii se calcă 
fără să vrea pe picioare (Magis
trala Nord-Sud, de pildă nu are 
nici o unitate nouă ; oamenii 
apelează la frizeriile mici laterale 
cu totul insuficiente și necores
punzătoare), Pe bl. 1 Mai există 
2 frizerii (una în reparație). în 
schimb există tutungerii, patiserii 
lipite de simigerii, aproape de 
gogoșerii (bl. 1 Mai), avem uni
tăți Loto-Pronosport cu duiumul, 

Gheorțfhe Straton, tlnirul din fotografie se numiră printre 
muncitorii recrutați să lucreze in noua secție de albit in lă

țime a întreprinderii textile Dacia din Capitală.

unele lîngă altele, peste drum... 
Departe de a spune că acestea 
nu sînt necesare, dar este inex
plicabil faptul că pe traseul tro- 
lebuzului 84, Balta-Albă-Titan 
nu există nici măcar o farmacie.

în ultimii ani în București s-a 
construit foarte mult. Au apărut 
cartiere, adevărate orașe. In acest 
context, organele competente 
erau datoare să pună la dispo
ziția locuitorilor și unități de ser
vire. Pe lîngă că s-a făcut foarte 
puține pe această linie, continuă 
să domnească grave anomalii în 
repartizarea unităților existente. 
Pe str. M. Eminescu sînt 7 cen
tre de comandă încălțăminte, 
aparținînd diferitelor cooperative 
(subordonate UCMB), cîteva ate
liere de reparat încălțăminte, 
în vreme ce în Balta Albă nu 
există nici o asemenea unitate ; 
pentru repararea unui toc, oame
nii trebuie să ajungă în Șoseaua 
Ian cu lui sau Mihai Bravu. Cei 
din Ferentari își pot comanda 
încălțăminte în... Calea Rahovei.

— Există anomalii — și nu 
numai cu încălțămintea spune 
tovarășul Gheorghe Bălan, pre
ședintele Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești București. Noi am 
făcut acum doi ani un studiu

rului de

• Dacă pe trotuar ar crește 

salată! • Coșmarul poseso- 

autosifoane • La

ferestre unde zac... dosare

• Doriți să devenifi supli ?

Mutați-vă în Balta Albi • 

în faza de studiu totul merge

bine.

(prea multe îmbunătățiri n-am 
constatat n. n.), acum îl refacem 
în funcție de noile condiții, de 
sectorizarea orașului. Credem că 
vom realiza un echilibru în servi
rea populației, prin reprofilarea 
unor unități, crearea altora-.

Cartierul Bal ta-Albă, reprezinți 
un caz aparte. Aici oamenii au 
la dispoziție în trei complexe o 
frizerie și două unități combinate 
frizerie-coafură. In rest nimic. 
Una din cauze, principala, este 
că nu s-a asigurat odată cu con
strucția cartierului și executarea 
complexelor comerciale (situație 
întâlnită și-n alte locuri). în al 
doilea rînd era firesc ca parterul 
blocurilor să fie destinat spațiilor 
comerciale. în al treilea rînd 
greutățile sînt determinate și de 
nerespectarea termenilor de con
strucție. în A 12, UCMB trebuia 
sa primească o mare suprafață 
pentru diferite unități (117 m. p. 
pentru coafură, 67 pentru frize
rie, 110 pentru repararea obiecte
lor de uz casnic etc). Lucrarea 
prevăzută să fie gata în 1967 nu 
este terminată. Din cele 10-11 
complexe comerciale prinse în 
plan nu s-a realizat nici unuh

— La finele anului trecut, 
spunea tovarășa Aurora Niculescu, 
adjunctul șefului serviciului de 
organizare a rețelei comerciale, 
exista în Capitală un spațiu co
mercial de peste 316 000 m. p. 
fe parcurs au survenit unele mo
dificări. în unele situații și din 
cauză că nu se respectă preve
derile HCM/1954 cu privire la 
destinația spațiului comercial. Am 
reținut această constatare și am 
întâlnit, în decursul anchetei su
ficiente cazuri: Alimentara — 
unitatea nr. 13 de pe bd. Păcii 
distribuie laptele în stradă ; spa
țiul este ocupat de birourile 
ICM 3, șantierul IV ; în perime
trul Podul Basarab—Piața Chi
brit în localul destinat spațiului 
comercial — spun tovarășii din 
conducerea UCMB — este in
stalată Administrația financiară a 
sectorului.

Un caz cu totul aparte îl con
stituie cel al localului în care 
mulți ani a funcționat restauran
tul și grădina de vară „Apolodor".

Foto : O. PLECAN

In 1961 acesta a fost mutat 
peste drum. Grădina a devenit 
depozit de lăzi și sticle. Dar lo-® 
calul ? Aici, într-un spațiu de 
272,50 m.p., pentru care se plă
tește o chirie lunară de 805 Iei,® 
lucrează... 15 salariați ai O.C.L.^ 
Pîinea. filiala V“. W

De ce se tolerează asemenea 
situații ? S-au făcut multe propu-^ 
neri care să contribuie la servi-W 
rea populația în cele mai bune 
concfițh- Printre acestea și o a 
altă amplasare a DRTA — auto-™ 
gara centrală, din Piața Senat 
( eventual la Filaret unde este A 
de fapt autogara). In localul ele-“ 
gant ocupat acum de cîțiva func
ționari s-ar putea amenaja, cum A 
preciza tov. președinte Bălan, o™ 
unitate modernă de frizerie, 
coafură, cosmetică, eliberfndu-se 
alte cîteva spații din apropiere. 
S-ar asigura astfel și o servire ci-

Zii. ®
Credem, de asemenea, că este 

o greșeală ca anumite localuri 
special amenajate pentru reparații® 
auto și garaje, care au aparținut 
coopezatxvdar „Automobilul* și 
„Carocerul*, au fost transforma-® 
te în depozite de materiale și a- 
tebero & tfmplărie. Numărul^ 
posesorilor de autoturisme se® 
află în creștere, iar UCMB tre
buie să satisfacă problemele pe 
care le ridică acest comparti
ment După părerea factorilor de 
conducere de aici „cu unele mici 
cheltuieli s-ar putea refolosi a- 
ceste localuri în scopurile pentru 
care au fost construite*.

w

★

In prezent fiecare ramură își 
dirijează spațiile comerciale și 
aceasta duce, după cum am vă
zut, la o serie de anomalii : lipsa 

unități în noile cartiere, sau 
pe artere mari, îngrămădirea al
tora pe porțiuni reduse (în tot 
sectorul VIU nu există, de pildă 
o unitate de blănărie). E ciudat 
că pe o arteră principală de cîți
va km. respectiv de la Piața Vic
toriei și pînă la Podul Băneasa 
nu există nici o cofetărie. Nimeni 
nu se sesizează, deoarece fiecărei 
ramură avînd ..partea* sa caută 
să-și plaseze unitățile cît mai a- 
proepe de centru, unde se circulă 
continuu și vadul este mai pro
pice- Problema trebuie privită 
însă și din punctul de vedere al 
locuitorilor cărora trebuie să li( 
se asigure o astfel de servire care 
să-i scutească de drumuri, de 
nervi, să le vină în ajutor pentru 
a-și folosi util timpul fiber.

Pentru regiementrea acestor si-’ 
tuații mai mulți interlocutori au 
propus un for coordonator, care A Apele Vii, în colaborare cu Ins- 
să dirijeze amplasarea, și folosi- pectoratul Silvic Craiova șan- 
rea fiwănri «pațiu. După părerea ~ «ere de împădurit noi terenuri

. . Bcu plopi și salcimi. Prmtr-omultor persoane care au partid-^ T .
pat h ancheta ziarului cel mai Judicios întocmită
cc-.p -eut ar fi Comitetul ezecu-®3rganizatiile UTC din COmUna 
Ml rf Ml Bucuri Malu Mare au plantat !n pădu‘

^rile statului pînă în prezent 
LIDLA POPESCU ® 30.000 puieți de salcîm. Le-au

O sută de kilometri de plictiseală
(Urmare din pag. a I-a)

ral e zăvorit Alături, pe trep
tele Agenției C.E.C., un băiat 
și cîteva fete. Mircea Diaconu, 
directorul ? A plecat acasă. Se 
va întoarce ? Nu se știe, omul 
locuiește la Ciocănești.

— Aparențele sînt înșelătoare, 
caută să ne convingă o tînără 
din grup- Noi știm să ne dis
trăm, organizăm dans în fiecare 
sîmbătă și duminică. E o tra
diție aici în sensul acesta, zice 
tînăra cu foarte mult zel. (A- 
flăm ulterior că se numește E- 
lena Tomulică și că e secretara 
comitetului comunal U.T.C.). 
Nici nu știți ce concurs intere
sant am organizat noi, săptă
mîna trecută, la cămin. Și în 
seara asta vom avea unul.

Tînărul din grup rîde cam în 
doi peri și pe înfundate.

Ei, intervine el. se mal 
cite ceva, dar nu cine știe
Eu sînt bibliotecară, așa că 

știu mai bine, spune fata, vag 
ofensată. Victoria Ghinea, aici 
de față, este una din partici
pantele la concursul de astă- 
seară. Un concurs cu temă lite
rară.

— Ce temă ? 
Concurenta ezită prelung.
— Poeții cîntă... nu știu ce. 
— Poeții cîntă... încearcă 6ă 

ajute bibliotecara, secretară 
comitetului comunal U.T. 
„r ' ‘

o 
___a 

_________ __ __ U.T.C. 
Poeții cîntfi frumusețile..." re

ușește ea să improvizeze cu 
trudă. „Frumusețile patriei".

— Ați întocmit întrebările? 
— Desigur.
— Le-am putea vedea ?
— Sînt la profesorul exami

nator, trebuie să vină cu ele.
— L-am văzut la Pitești, zice 

tânărul, nu cred eu că mai a- 
junge el aici, în sîmbăta asta.

— Și întrebările concursului 
de săptămîna trecută ?

— îmi pare rău, sînt încu
iate la directorul căminului 
cultural si acum n-avem cheia.

Nu ne-am păstrat nici o co
pie.

— Poate vă amintiți tema ? 
încercăm noi să obținem, to
tuși, cîteva amănunte concrete.

Tăcere. Ostenită, memoria se
cretarei comitetului comunal 
U.T.C. refuză răspunsul. Tînă-

Din eeestil dintâi al zori
lor și pînă ce pleoapa înse
rării se închide peste astru, 
zeci și zeci de mii de oa
meni din județul Vrancea 
pun în pămînt sămînța vi
itoarelor lanuri de porumb, 
deschid Putnei, Milcovulul, 
Sușiței și Șiretului, albii 
noi spre rădăcina plantelor, 
oficiază după un rit stră
bun punerea în pămînt a a- 
celui crîmp de coardă care 
va aduna în ciorchini tări
ile solare.

Cultura porumbului are 
o veche tradiție în satele 
județului Vrancea. Porum
bul deține în fiecare unita
te suprafața cea mai mare 
în planul culturilor ce se 
însămînțează în această pri
măvară. în întregul județ 
urmează să se însămînțeze 
cu porumb 42 389 hectare, 
în scopul asigurării succe
sului. încă de săptămîna 
trecută, după ce toate uni
tățile terminaseră însămîn- 
țările din prima epocă, la 
indicația Comitetului jude
țean de partid Vrancea, la 
S.M.T. Sihlea, Mărtinești, 
Mărășești șl Florești au a- 
vut loc consfătuiri pe pro
blema culturii porumbului 
la care au participat ingi
neri, președinți și brigadi
eri din cooperativele agri
cole, șefi al brigăzilor de 
tractoare, specialiști a! 
direcției agricole și u- 
niunii județene a co
operativelor agricole. în 
aceeași zi, au fost însămîn- 
țate și primele suprafețe 
cu porumb. Prin organiza
rea perfectă a muncii, în 
majoritatea unităților, ca
pacitatea de lucru a mași
nilor a fost din plin folo
sită în aceste zile. Pînă luni 
seara, pe întregul județ fu
seseră însămînțate cu po

1 Biroul comitetului județean 
U.T.C. a organizat în oomune- 
le Malu Mare, Braloștița și

rul zîmbește iar. Surprindem 
un gest al secretarei, ascuns, 
de dojană la adresa lui.

— Nu te prea înțelegi cu 
secretara, îi atragem atenția tâ
nărului, înainte de a ne des
părți.

— Numai cînd spun adevărul 
— afirmă el, ridicînd din umeri.

O replică după care nu 
avem nimic de adăugat

mai

Facem cluburi, 
dar ce facem cu ele?

La TOPOLOVENI, tot închis, 
închis și întuneric. La biblio
tecă e lumină, dar tot închis 
(și așa a rămas pînă la orele 
20, cînd am plecat noi). Lîngă 
bibliotecă, clubul. „Clubul tine
retului', ne asigură firma. Alt 
argument nu mai găsim. Lip
sește numai anunțul „...pentru 
inventar". Străzile sînt înțesate 
de tineri. Țărani cooperatori, e- 
levi, muncitori de la întreprin
derea „Progresul", de la Fa
brica de conserve, de la coope
rativa „Muncitoarea". Un con
trast perfect. Regizat parcă „Se 
mai fac din cînd în cînd nunți", 
ni se spune. Altceva ? „Ne-am 
bucurat că avem clubul nostru, 
dar o dată-i deschis, de șapte ori 
nu. De vreo trei săptămîni e 
așa cum îl vedeți". (Doru Bren- 
cea, muncitor la secția de arti
zanat a cooperativei „Muncitoa
rea"). Aflăm că acest „club al 
tineretului" are jocuri de șah, 
remi, biliard, ping-pong, tele
vizor, că e un loc de întâlnire, 
de discuții pe care tinerii și 
l-au dorit mult „Ce folos că îl 
avem, oftează Ion Nanu, mun
citor la aceeași cooperativă. 
Cînd era deschis, tinerii n-aveau 
loo de cîțiva vechi jucători de 
biliard. Se zice că făceau pari
uri. Acum noi tragem ponoase
le". Strînși în grupuri, tinerii se 
angajează în discuții fără să ne 
întrebe cine sîntem. Cînd ne re
ferim la tâmpul liber, la distrac
ție, răspunsurile le sînt însoțite 
de un gest semnificativ : „Ce să 
mai vorbim, dumneavoastră nu 
vedeți". împreună cu cîțiva din
tre ei, îl căutăm pe Ștefan Ale- 
xandrescu, secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. Se află și 
el pe stradă, dar nu reușim să-l

In județul Vrancea

10000 DE HECTARE
INSĂMINȚATE
CU PORUM

rumb mai bine de 10 000 
hectare. (Fără îndoială că 
la ora cînd apare acest re
portaj, prin hărnicia lor, 
țăranii cooperatori și meca
nizatorii din județul Vran
cea au determinat modifi
carea acestor date). Ne con
vinge de acest lucru atit 
ritmul realizat în ultimele 
zile cît și activitatea desfă
șurată în perioada munci
lor solicitate de semănatul 
culturilor din prima epocă 
cînd, numai cîteva zile de 
întîrziere cu publicarea u- 
nui articol pe probleme ale 
campaniei, în ziarul nostru, 
l-au dovedit depășit). Un 
număr de cooperative agri
cole, avînd de însămînțat 
suprafețe cuprinse între 500 
și peste 1000 de hectare — 
Tătăranu, Slobozia — Cio
răști, Voetin, Mihălceni și 
Mărtinești — însămînțează 
acum ultimlle suprafețe cu 
porumb. Bine au lucrat 
mecanizatorii S.M.T. Sihlea 
și Mărtinești 
nat peste 
fiecare.

In general 

care au semă-
3 000 hectare

mecanizatorii

venit m ajutor și 500 tineri din 
orașul Craiova.

Organizațiile U.T.C. din co
muna Apele Vii au mobilizat 
300 tineri la plantarea a 20.000 
puieți din salcîm, iar cei din 
Braloștița au săpat pînă în 
prezent 20.000 gropi în vederea 
plantării cu plopi.

SABINA MANOLESCU
Activistă, Comitetul Județean 

Dolj al U.T.C.

descoperim în mulțime. „De-alt- 
fel, ne descurajează cîțiva ti
neri, ce poate să facă Fănel. 
N-are putere. N-are nici o 
treabă cu clubul..."

O veste aruncată apoi din 
fuga bicicletei de un tînăr, pro
voacă în rîndurile interlocuto
rilor noștri animație :

— Băieți, pare-mi-se e bal la 
Leordeni !

Ne îmbarcăm șl, în cîteva 
clipe, biciclistul rămîne în ur
mă.

LEORDENI. închis. întune
ric. Nici un zgomot Vestea era 
falsă. Nu mai aveam însă pu
tință de a opri băieții din To- 
poloveni să bată drumurile de 
pomană.

20 și douăzeci. CRÎNGURILE. 
Ultima haltă în județul Argeș. 
Cu chiu, cu vai, dibuim clădi
rea căminului cultural. Beznă 
afară, beznă înăuntru. Șoferul 
brigăzii ne vine în ajutor cu 
farurile mașinii. Firma nu se 
lasă însă zărită. „O fi scrisă cu 
vopsea simpatică*, își dă cineva 
dintre noi părerea.

— Ca și activitatea, adaugă 
nea Mihale, pe care oboseala 
îl face parcă mai vorbăreț.

în județul Dîmbovița intrăm 
cu speranțe. Oricum, urmează 
GăeștiuL

Cine încurcă, pe cine T
Mai întâi Instructorul Adrian 

Petrescu, apoi directorul Dumi
tru Stanciu :

— Nu, astă-seară nu avem 
decît program de club.

Dar, „programul de club" în
seamnă doi tineri care joacă 
ping-pong, plus alți doi care 
jinduiesc să pună și ei mîna 
pe palete. Sala de spectacole e 
pustie — numai scena iluminată 
interogativ — celelalte încă
peri, cu excepția unui birou 
unde purtăm discuția, de ase
menea. Atât, într-o întreagă 
casă de cultură. O casă de cul
tură cu trei salariați !

— Putem organiza și seară de 
dans, ne spun, mai întâi instruc
torul, apoi directorul. N-am ffi- 
cut-o însă.

Explicații diferite.
Instructorul : Nu vin tinerii, 

orchestra ne costă. 

depun în aceste zile efor
turi mari pentru încadra
rea în timpul optim a lu
crărilor. Vînturile, vremea 
secetoasă, obligă la execu
tarea unor lucrări supli
mentare în scopul pregăti
rii unui bun pat germina
tiv. Munca e astfel organi
zată incit nici o oră bună 
de însămînțări să nu se 
piardă ; pregătirea terenu
lui se efectuează noaptea și 
seara în schimburi prelun
gite, iar ziua se însămîn
țează.

Cooperatorii din județ 
și-au propus, de exemplu, 
să mărească suprafața iri
gată cu încă 1515 hectare. 
Mobilizînd toate forțele sa
tului, cîteva cooperative a- 
gricole au terminat execu
tarea acestor importante lu
crări pe terenurile planifi
cate. Cooperatorii din Măi- 
cănești, de pildă, au ame
najat pentru irigat 120 hec
tare, cei din Voetin 40 hec
tare, cei din Puf ești aproa
pe 90. Unele unități însă, 
sînt depășite de volumul 
mare de lucrări care tre-

După ce au încheiat semă
natul culturilor din prima 
epocă, la cooperativa agri
colă din Tîmboiești, jude
țul Vrancea, toate forțele 
au fost mobilizate la insă- 

mînțatul porumbului

Directorul : Vin, dar astăzi se 
ține o reuniune la club, la „Tu
tunul", și n-am vrut să-i sabo
tăm.

Un viraj, doi kilometri cale 
întoarsă, și, iată-ne la „Tutu
nul". La orele 20 și patruzeci. 
Nici aici nu e încă nimic. La in
trare nu se vînduse nici un bi
let, sala bufetului nu e nici ea 
asaltată. „Poate vin mai târziu", 
își dă cu părerea organizatoa
rea mesei tovărășești, că despre 
așa ceva este vorba, președin
ta sindicatului de la depozitul 
de tutun, tovarășa Maria Petre. 
Cît stăm noi, nici măcar o per
soană nu-și face apariția. De 
altfel, ni se spune, nici nu ne 
așteptăm să vină mai mult de 
50—60 de persoane. Clubul e 
departe de oraș, e mititel și-apoi 
e și în incinta depozitului.

Cînd au fost cei mai mulți 
n-au depășit 100. 100 de tineri. 
Atentă cu ei, conducerea casei 
de cultură a uitat pare-se că 
în Găești mai sînt și alții. Nu 
mulți, vreo 2 500 încă !

Nu țtia decît Vasile 1
în timp ce înăuntru rulează 

un film oarecare, stăm de vorbă 
cu o mulțime de băieți și fete 
îngrămădiți parcă mai mulți 
decît la film, pe hol sau afară, 
pe trepte. Sîntem la Mătasaru, 
RU, care pentru noi e doar un 
popas de un sfert de oră, însă 
pentru toți cei din fața noastră 
este locul de muncă și de odih
nă cel de toate zilele. Discuția 
se încheagă cu o nerăbdare 
care ne face să credem că aici 
nu se întîmplă prea des cine 
știe ce lucruri noi.

— Și atunci, de ce nu rămî- 
neți, mai curînd, acasă ?

— Și acasă ce să facem ? Mal 
bine ne plictisim la cămin.

— De ce nu intrați la film ?
— L-am văzut.
— Eu l-am văzut de două ori.
— Cine m-o fi pus să mă duc 

luni la el?!
— Dar o seară de dans, de 

ce nu organizați ?
— Nu s-a deschis încă restau

rantul.
— Abia azi s-au dus după or

chestră s-o angajeze. 

buie să le execute în aceste 
zile. Vecinii le vin însă în 
ajutor. 30 000 de țărani co
operatori — în majoritatea 
tineri — din 24 de unități 
(de la Gologanu, Tătăranu, 
Mihălceni, Ciorăști, Vultur,

în construcție
(Urmare din pag, I]

să observe ce au mai înaintat șl 
mai bun facultățilo de același 
gen din Ziirich (Elveția), Leip- 
tzig (R.D.G.) Wroclaw (RJ>. Po
lonă), Belgrad, Zagreb (R.S.F. Iu
goslavia) și altele și au adus pro
puneri care au ajutat la contura
rea unui proiect definitiv ce face 
astăzi față oricărei comparații, 
cu oricare dintre facultățile a- 
mintite. Corpul central al edi
ficiului, care ocupă o su
prafață de 4 600 m.p. și se 
urcă spre cer cu treptele a 8 ni
vele, este destinat disciplinelor 
preclinice și zootehnice, 11 în 
total, începînd cu anatomia com
parată a animalelor domestice și 
terminînd cu piscicultura, api
cultura, sericicultura. Oferă fie
căreia dintre acestea, în măsură 
egală, condiții optime pentru des
fășurarea unei activități științi
fice și instructiv-educative de 
înaltă ținută. Fiecare disciplină 
dispune de cel puțin un labora
tor pentru lucrări practice cu stu
denții (unele chiar 2, 3 sau 4) 
un laborator în care își desfă
șoară activitatea de cercetare ca
drele didactice și cercurile știin
țifice studențești (destinația co
muna e intenționată și justificată 
științific și pedagogic) cabinete 
și săli de specific, toate slujind 
pregătirii lucrărilor practice care 
stau la baza procesului instructiv.

Din holul central, pardosit cu 
dale de marmură albă, împodo
bit cu stîlpi de susținere de mar
mură neagră vărgată, coridoare 
impunătoare, lucrate cu finețe și 
gust vor conduce pașii studenți
lor în celelalte 6 corpuri de clă
diri, destinate clinicilor veteri
nare, spitalizării animalelor și 
biobazei. în același circuit per
fect cu toate disciplinele precli
nice și zootehnice, clinicile vete
rinare și biobaza, se află amfi
teatrul mare al facultății, im a-

Studenții „conferențiari" în mediul sătesc
IAȘI (d« la corespondentul 

nostru)
Manifestările închinate anului 

revoluționar 1848 au continuat 
în județul Iași după o adunare 
populară care a avut loc sîmbă
tă 6 aprilie în Piața Unirii, prin 
acțiunea organizată de Comi
tetul județean Iași al U.T.C. 
care, începînd cu ziua de 1 a- 
prilie, a delegat studenți ai anu
lui IV al facultății de istorie a 
Universității „Al. I. Cuzau, să 
vorbească tinerilor de la sate 
despre „Anul revoluționar 1848 
în Moldova". Expunerile ținute 
în comunele Belcesti, Holboca,

•— Noi nu întrebăm de restau
rant, ci de cămin.

— Ei, de cămin... Cum să faci 
dans la cămin ?

— Noi n-am auzit de așa ceva 
pînă acum.

— Poate o fi auzit Vasile, 
stați să-l întreb.

Și Vasile a auzit, Intr-adevăr :
— Acum o lună de zile a fost. 

A venit un circ cu patru oa
meni. înghițeau săbii și ne hip
notizau. M-a hipnotizat unul și 
pe mine și așa, ca în vis, mi 
se părea că dansez și că duc 
hora înainte și că sînt la un 
bal de toată frumusețea. Mi-a 
părut rău cînd m-am trezit.

De ce n-or fi fost oare hip
notizați atunci și organizatorii ? 
Cine știe ...

încă două opriri

La casa de cultură din TITU 
se pun la punct ultimele amă
nunte ale duminicii cultural- 
sportive de a doua zi. Tinerii au 
venit și acum în număr mare, 
cîțiva joacă remi. cîțiva privesc 
la televizor, alții stau, fumează 
și discută în balcon. în sala clu
bului nu mai e loc, iar altceva 
n-au ce face. „Pentru ca acțiu
nea de a doua zi să reușească, 
ne explică directorul, Gheorghe 
Limbeanu, să se bucure de 
o participare cit mai numeroa
să, seara de sîmbătă a fost lă
sată pentru odihnă".

Evident, despre odihnă se 
mai putea discuta. Oricum, am 
părăsit județul Dîmbovița cu o 
rază de speranță. Cel puțin mîi- 
ne, duminică, la Titu va fi „zi 
de lucru" !

Următoarea oprire, în jude
țul Ilfov. Chiar la hotar, co
muna SLOBOZIA MOARA. Că
minul, un adevărat palat. Im
punător și taciturn. Lacătele 
îl străjuiesc cu destoinicie.

— Bal ?! se mira paznicul, Du
mitru Manea, singurul căruia 
i-am putut adresa o întrebare. 
Se vede că n-ați mai fost pe 
la noi. Cum îl vedeți acum, 
așa-i de obicei. Nici film, nici 
dans.

După care, la despărțire, a- 
daugă în glumă :

— Să nu ne obosească ficio
rii... !

la Su- 
acțiune 
coope-

Spâtireeea etc., au partkfc 
pat duminică ’ ”
raia, la o 
de într-ajutorare 
ratistă. Executând dislo
carea a 8 000 metri cubi de 
pămînt, taluzînd canale, 
executând rambleuri și 
dembleuri pe o lungime de 
1.600 metri, ei au ajutat 
pe țăranii cooperatori din 
Suraia să mărească anul a- 
cesta suprafața irigată cu 
încă 160 hectare.

Folosind fiecare oră bună 
de lucru, întreaga capaci
tate de lucru a mașinilor, 
mobilizînd toate forțele de 
care dispun, cooperativele 
agricole din județul Vran
cea, au posibilitatea ca 
pînă la sfîrșitui acestei săp- 
tămîni, să termine executa
rea principalelor lucrări a- 
flate acum pe agenda agri
colă;: semănatul porumbu
lui», amenajările pentru iri
gații, plantatul viilor.

ION ȘERBU

/

devărat forum științific în formă 
de potcoavă a cărui rotondă va 
permite introducerea în timpul 
prelegerilor a animalelor necesare 
unor explicații și demonstrații pe 
viu. în funcție de specificul 
clinicii, au fost prevăzute săli de 
diferite dimensiuni (120—140 
m.p.) pentru diverse destinații 
(operații, consultații, experiențe) 
și aparatura cuvenită: paturi 
speciale de operație, mobile, ra
batabile, lămpi pentru steriliza
rea spațiului cu ultraviolete, pie
destale mobile în trepte, gata ori- 
cînd să recompună fonna amfi
teatrului studențesc ete. Flecara 
din cei 1472000 lei și-a găsit 
locul cuvenit devenind util în- 
tr-una din piesele cu care a fost 
mobilat acest edificiu. O turnă 
la fel de impresionantă, 1327 000 
lei, a revenit utilării cu Instru
mente de lucru și cercetare — 
200 microscoape, un microcos
mos, instrumente chirurgicale, de 
autopsie, etuve, termostete, steri
lizatoare etc. 66 de boxe, în to
tal, asigură internarea și spi
talizarea unui număr de a- 
proxiraativ 310 animale, mari 
și mici, aflate zi și noapte 
sub supravegherea studenților de 
serviciu și a medicilor consul
tanți.

întreg edificiul Facultății de 
medicină veterinara din Iași, — 
și de data aceasta nu ne referim 
atât la aspectul edilitar cît la 
structura lui, la procesul funcțio
nal — similar conform mărturii
lor interlocutorului nostrrjfimai 
cu cel al facultății de aceilși gen 
din Ziirich (Elveția) recunoscut 
ca unul din cele mai modeme 
din Europa, combină în mod ar
monios studenția cu cercetarea, 
permite fiecăruia dintre cei 180 
de tineri, pentru care își deschide 
în fiecare an porțile, să devină 
nu numai un medic veterinar de 
înaltă clasă, ci și un pasionat 
cercetător.

ION CHIRIAC

Bivolari, Trifești, Erbiceni, An- 
drîeșeni. Țigănești, Popricani, 
Voinești și Ceplenița au evocat 
momentele înălțătoare șipu
rile luminoase ale mtscinvre. 
voluționare din anul din
Moldova, rubllnlind importanța 
acestui cv '.ciment tn făurirea 
României moderne.

Cu acest prilej au avut lae tn 
toate comunele proprame artU- 
tice, prezentări bibliografice și 
expoziții de cărți din tematica 
creației artistice și literare a 
anului 1848, care au fost primite 
cu interes.

Tontă lumea se simte bine
La TĂRTĂȘEȘTI — «1 vezi 

și să nu crezi! Căminul este și 
luminat, este și deschis și sa 
mai aude și muzică înăuntru. Ne 
frecăm la ochi, ne ciupim unul 
pe altul : sîntem treji, dar tot 
nu ne vine să credem. Cum, a- 
dică ? La Tărtășești se face o- 
pinie separată ? Cînd de-a lun
gul a o sută de kilometri cămi
nele culturale dorm în pace, 
încuiate, căminul de la Tărtă
șești să fie deschis ? Și, totuși, 
acesta e adevărul. Sala este 
modestă, dar primitoare. Pere
chile de tineri se rotesc în rit
mul unui acordeon. Cîteva ma
me se minunează de grația șl 
drăgălășenia fiicelor lor. Direc
toarea căminului, Elena Stoica, 
își plimbă ochii în toate părțile, 
atentă ca toată lumea să se 
simtă bine. Intr-o cameră ală
turată se joacă șah. în jurul a- 
paratului de radio se urmărește, 
cu sufletul la gură, evoluția 
scorului la meciul de handbal 
dintre echipele Steaua Bucu
rești și Dukla Praga. La scorul 
de 13—11, fac și dansatorii o 
pauză, iar noi putem, în sfîrșit, 
să stăm de vorbă cu toată lu
mea. Aflăm, astfel, că seara a- 
ceasta de sîmbătă nu este o în
tâmplare, că în fiecare seară ti
nerii găsesc cîte ceva atractiv 
la cămin. Așa, da !

La plecare, redactam în gînd 
fără să vrem următorul 
ANUNȚ:

Tineri care locuiți de-a lun
gul șl de-a latul șoselei Bucu
rești—Pitești ! Ieșițl la șosea 
și cu bicicleta sau cu autosto
pul, porniți-o către Tărtășești. 
Fiindcă aici, prin strădania di
rectoarei, a comitetului U.T.C. 
și a tinerilor înșiși, căminul re
prezintă ceea ce trebuie să re
prezinte : un lăcaș de cultură 
cn ușile larg și permanent 
chise. Vă dorim distracție 
cută !

Șl totuși, ne gîndim că 
există o soluție... I

mai

N. 
D. 
M. 
V.

L ARSENIC 
matalA 
TACCIU 
vAduva



VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE

CUBANEZE
Delegația guvernamentală 

cubaneză, condusă de Arturo 
Guzman, ministrul minelor, 
combustibilului și metalurgiei, 
care se află în țara noastră, a 
vizitat o serie de obiective mi
niere și metalurgice din județul 
Maramureș. Delegația a vizitat 
minele Săsar și Baia Mare, no
tația centrală și Combinatul chl- 
mico-metalurgic din Baia Mare, 
barajul hidrotehnic de la Firiza, 
Muzeul de mineralogie, cartiere 
de locuințe din Baia Mare, pre
cum și atelierul sculptorului Vi
da Geza. Membrii delegației au 
făcut, de asemenea, o vizită la 
Comitetul județean Maramureș 
al P.C.R., unde s-au întîlnit cu 
Gheorghe Blaj, prim secretar al 
Comitetului. în cinstea oaspe
ților, Consiliul popular jude
țean provizoriu șl Combinatul 
minier Baia Mare au oferit o 
masă.

în timpul vizitelor, delegația 
cubaneză a fost 
Bujor Almășan, 
nelor.

însoțită 
ministrul

de 
mi-

prln 
ex- 
Su- 

_____ _______________ . îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au poposit, 
marți, în județele Prahova și 
Brașov. Oaspeții au vizitat Ra
finăria și Combinatul petrochi
mic de la Brazi. La amiază au 
făcut o vizită președintelui Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean Brașov, 
Gheorghe Pană, care i-a infor
mat despre dezvoltarea județu
lui, despre unele probleme ac
tuale ale administrației locale 
de stat

Continuîndu-șl 
țară, ministrul

călătoria 
_______ afacerilor 

terne al Republicii Volta 
perioară, Malick Zorome, _

Dumlnică, stadio
nul din Pașcani a 
fost teatrul unei au
tentice— corride. 
Eroii ? Fotbaliștii 
celor două echipe, 
ambele din același 
județ : C.F.R. Paș
cani șl Politehnica 
Iași. Așa cum ne-a 
relatat conducătorul 
meciului — încheiat 
cu scorul de 2—0 în 
favoarea gazdelor
— arbitrul CH. 
GHEMIGEAN. der
biul primei serii a 
diviziei B, a fost 
un meci de mare mi
ză, de mare luptă. 
Studenții Ieșeni ți
neau, probabil, cu 
orice preț să-și mă
rească avantajul șl 
șansele pentru a pro
mova în divizia pe 
care au părăsit-o — 
poate șl înfumura
rea după „cupă"
— Iar feroviarii, 
să-și apere onoa
rea de, gazde care nu 
pot fi învinse.

E bine cînd parti
dele sînt disputate. 
Dar cînd disputa 
devine bătaie 
toată regula—

Dar să dăm
vîntul faptelor. Spre 
final, în minutul 75, 
jucătorul Drăgan de 
la C.FJL, într-o fa
ză de Joc este ac
cidentat în vreme 
ce arbitrul e^a pre
ocupat de acest in
cident, restul jucă
torilor, dar abso
lut toți, profitând de 
acest răgaz z-au
tncăierat. și s-au
bătut cedru.

în

cu

Culmea, pe tușă, se 
băteau și cei doi an
trenori : Virgil Ri- 
zea (C.F.R.) șl Ion 
Zaharia (Politehni
ca). Deci bătaie la 
toate nivelurile! Cum 
e posibil ca acești 
oameni, investiți cu 
titlul de instructori 
și educatori să se dea 
fără pic de jenă în- 
tr-un asemenea pe
nibil spectacol, co
mit acte huliganice

HENȚ

CODRU
pasibile chiar de re
zolvări justițiare ?

Nu vom căuta 
să descoperim de
desubturile întîm- 
plării de la Pașcani, 
nici să vedem ce 
polițe aveau să-și 
plătească antrenorii 
$1 Jucătorii, 
decăm actul
sine, din punctul de 
vedere al comiterii 
lui în fața miilor de 
spectatori : făptașii 
au sfidat cele mai

ju-
în

elementare norme de 
etică socială. Lucru
rile se agravează 
cînd aflăm că de 
fapt 
partidei, 
cu durități 
sive — cei doi 
trenori - 
la ordine 
tru 
uzei _
țeles, n-au vrut 
calmeze 
să se i

mine 
pecte 
spiritul sportiv, 
loc de aceasta ei 
incitau pe jucători la 
intrări periculoase, 
la durități.

După aceste fap
te reprobabile ne 
întrebăm : în ce mă
sură cei doi antre
nori mai pot ră- 
mîne, în continuare, 
la conducerea teh
nică a echipelor 7 
Se impune ca orga
nele sportive locale. 
Federația 
litate și 
disciplină 
zeze cu 
și răspundere acest 
caz și să ia măsuri 
drastice. în acest 
fel poate se va tăia 
pofta de scandaluri 
tuturor celor certați 
cu buna creștere, cu 
educația. Vinovății 
— antrenori șl ju
cători — 8ă 
sancționați exemplar.

V. CABULEA

în tot timpul 
presărată 

exce- 
an- 

chemați 
de arbi- 

în timpul pa- 
— nu au în

să 
jucătorii, 

calmeze ei 
să-și deter- 

elevii să res-
Si 
în 
îi

disciplina

de specia- 
comisia de 
să anali- 
severitate

Ascensiunea
si decăderea domnului

olimpic ’68“, ziarulîn «Anul 
nostru a organizat o masă ro
tundă avînd ca obiect de dezba
tere BOXUL — sportul nostru 
care are o bună carte de vizită 
la Olimpiade dar care, din mo
tive asupra cărora vom insista, 
nu se impune cu autoritatea aș
teptată pe plan intern și inter
național. Inițiativei noastre de 
a dezbate problemele curente și 
de perspectivă ale boxului i-au 
răspuns :

CRISTEA PETROȘENEANU 
(Secretar general al Federației 
române de box), ION POPA 
— antrenor emerit (Antre
norul loturilor republica
ne), TRAIAN OGRINJEANU 
(Antrenor federal), ION CHI- 
RIAC, MARCU SPAKOV, 
GHEORGHE FIAT, ȘERBU 
NEACȘU (antrenori la clubul 
„Steaua"), EUGEN FtlRESZ 
(Antrenorul secției de juniori a 
clubului „Dinamo"), DUMITRU 
PANAITE8CU (Antrenor — 
clubul sportiv „Muscelul" — 
Cîmpulung-Muscel), LUCA RO
MANO (Antrenor — clubul „Ra
pid"), ION STOIANOVICI (An
trenor — clubul „Metalul"), 
NICOLAE GÎJU (Campion eu
ropean), GHEORGHE CHIVĂR 
(Medaliat cu bronz la „europe
nele" de la Rotma).

★
în ringul românesc, de-a lun

gul anilor, au crescut șl s-au 
afirmat boxeri remarcabili, de 
talie mondială, care au îmbogă
țit tradițiile noastre pugilistice 
cu rezultate prestigioase. Ne re
vin în minte „stele" de primă 
mărime — Lucian Popescu (la 
18 ani, Campion european și, 
mai tîrziu, triplu Campion eu
ropean), Gheorghe Axioti, Nelu 
Popescu, Milică Teodorescu,

4

frații Stamate, Ion Chirlac, 
Toma Aurel, Ion Popa, Mircea 
Dobrescu, Nicolae Linca, Gheor
ghe Negrea și atîția alții. Dar, 
boxul românesc, chiar în ciuda 
unor recente rezultate valoroa
se (n.n : vezi „Europenele" de 
la Roma !), trece printr-o criză 
— o criză, l-am zice, internă, — 
ce s-a accentuat mai ales în 
anul care a trecut și care afec
tează, în primul rînd, dezvolta
rea generală de perspectivă a 
acestui sport

Care sînt principalele cauze 
ce au declanșat această criză ? 
Pot fi ele anulate prin cîteva 
măsuri înțelepte ? Dacă da, 
atunci ce avem de făcut ?

Redăm mai jos unele dintre 
cele mai importante probleme 
dezbătute în cadrul mesei noas
tre rotunde, cît și propunerile 
participantilor. Deci...

LOVITURA DE GONG 
$1 O DIRECTĂ IN PLIN i 

DE CE PRACTICA 
PUȚINI TINERI BOXUL î 
începem cu un exemplu. An

trenorul FURESZ ne spunea: 
„La o selecție, organizată de 
clubul „Dinamo", la care au 
participat peste 3 000 de copil, 
numai 6 sau 7 au venit Ia sala 
de box ; dar și aceștia după ce(Agerpres)

PREMIERA 68
Interviu cu THEODOR FOALE, regizor
artistic Ia Ansamblul sirb din Timișoara

Vizita proî
n. copKin
ia i.a.t.c

de

Șezătorile revistei Ateneu

BUT

scris 
înde-

Univer- 
stat din 

a vor- 
studen- 
Institu-

LILIANA
MOLDOVAN

Nostalgia zburătorului
Foto : N. CRISTOVEANU

— Sînteți în ultim» 
fază a repetițiilor pen
tru premiera actualei 

•^agiuni Ia ansamblu.
W» ve(i aduce nou față 
de „Premiera ’67“ 7

— La 15 aprilie vom 
prezenta, sperăm, pre
miera „Nestemate bă
nățene*. După cum su
gerează chiar titlul. 
Specificul spectacolu
lui este folclorul bă
nățean : românesc, sîr- 
besc, maghiar și ger
man.

In noul spectacol, 
predomină partea co
regrafică care se bucu
ră de un interes deo
sebit din partea publi
cului.

— Spectacolul ar* 
forma unui montaj 7

— Oarecum. Părțile 
se înlănțuie logic între 

^•le, desigur nu pe o a- 
Wwcdotică. De pildă, 
după un cîntec ciobă
nesc urmează un dam 
ciobănesc, după o doi
nă bănățeană, un dans 
bănățean. Un fel de 
„ștafetă-, un punct 
pregătindu-1 pe celă
lalt, pentru ca spec
tacolul să nu s* dis- 
gBTseze in părți izo-

— retestți Instru
ment* specifle* ?

— Desigur. Avem so- 
Mștl la clarinet și acor
deon, iar orchestra este 
compusă din tamburi- 
țo, car* fao part* din

familia instrumentelor 
do ciupit — specific 
•îrbești.

— Piesele muzicale 
sînt prelucrări sau sînt 
originale ?

— în majoritate* ca
șurilor sînt autentice, 
îmbogățirea liniei me
lodice nu o facem prin 
prelucrări, cum greșit 
obișnuiesc alte ansam
bluri, ci prin prezenta
rea autentică a piesei 
folclorice astfel încît 
să nu fie afectat con
ținutul original al lu
crărilor.

— Sîntețl și regizo
rul grupului folclorio

ii centrului Universi
tar Timișoara. Ce ne 
puteți spune despre 
activitatea studenților?

— Ne pregătim intens 
pentru faza folclorică 
din cadrul Festivalu
lui „Primăvara stu
dențească**. Vom pre
zenta cîntecele șl dan
surile noastre, obice
iuri, ritualuri — toat* 
In sensul ilustrării ma
nifestărilor spirituale 
atît de bogat* și în a- 
ceastă zonă a țării.

SPECIA
LIZA
REA

(Urmare din pag. I)

efectuat experimente de labora
tor.

Astăzi, preocupările profesiona
le în sectorul științific angajează 
mase tot mai mari de oameni. 
Instituțiile de cercetare seamănă 
tot mai des cu adevărate uzine. 
Munca de cercetare a devenit, 
în general, o muncă de echipă. 
Volumul cunoștințelor a crescut 
literalmente amețitor. Viteza de 
progres în acumularea detaliilor 
este tot mai mare, astfel încît o 
informare la zi este dificilă chiar 
pentru cel care restrînge inte
resul la un subiect foarte limitat. 
Știința contemporană se dezvoltă 
sub semnul specializării progre
sive, sub imperativul ultraspecia- 
lizării, chiar.

Și totuși, ar fi greșit să afir
măm că, de vreme ce tipul de 
cercetător cel mai frecvent întâl
nit este cercetătorul de laborator 
ultraspecializat, acesta este tipul 
unic necesar științei de azi și de 
mîine, și cred că ar fi greșit să 
tragem și concluzia că, de vreme 
ce știința a produs, în mod na
tural și în masă, acest tip de 
cercetător, el întruchipează o 
tendință ce se cere a fi susținută 
necondiționat.

Exclusivismul a inclus în el, 
întotdeauna, mari primejdii. O 
„analiză" atentă a spiritului ana
litic și a sensurilor specializării, 
în știința de ieri 
duce la concluzii

Știința modernă 
dență nu numai
diferențiere în sens analitic a ști
ințelor, cu desfacerea ramurilor

și de azi, ne 
mai complexe, 
scoate în evi- 
tendințele de

de cunoaștere în specialități, ci 
și tendințele de integrore în știin
țe de graniță, în științe sintetice, 
în științe care luminează aspecte 
ale unui sector *1 realității prin 
metode împrumutate din alte dis
cipline. Chimia fizică, bacteriolo- 
gia, cibernetica — rint exemple 
bine cunoscute.

Istoria contemporană * științe
lor ne mai arată că problemei* 
complexe, care cer abordarea si
multană prin mijlocirea mai mul
tor specialități, nu sînt soluțio
nate prin juxtapunerea rezultate
lor, și prin sinteza recipro
că, o contribuție esențială 
dînd-o oamenii de știință 
care și-au educat capacitatea de 
înțelegere a unui cîmp larg de 
probleme, care deci au avut grijă 
să-și păstreze un orizont larg. 
Orizontul larg nu este de dorit 
numai din considerente estetice. 
Urmărind biografia lui Robert 
Oppenheimer — sub conducerea 
căruia s-au finalizat cercetările 
privind descătușarea energiei nu
cleare — cititorul va întîlni ur
mătoarele cuvinte semnificative 
ale lui M. Rouze: „inteligența 
sa era prea pătrunsă de aspectele 
multiple ale oricărui adevăr pen
tru a se putea angaja vreodată 
integral pe o anumită cale... Un 
teoretician genial, un cercetător 
orientat fără greș într-o anumită 
direcție, poate că ar fi făcut să 
se înregistreze progrese admira
bile în fizica nucleară, datorită 
imensității creditelor și mijloace
lor materiale pe care statul le 
punea dintr-o dată la dispoziția 
oamenilor de laborator, dar nu 
era vorba despre așa ceva... Op
penheimer oferea imensul avan
taj de a reuni competența cu uni
versalitatea. Nefiind izolat în nici 
o cercetare particulară el cunoș
tea în profunzime rezultatele ob
ținute în toate domeniile. Spiritul 
său lucid îmbrățișa ansamblul cu
noștințelor... și întrevedea extin
derile și racordările posibile". 
Mutatis mutandis, Camil Petrescu 
(a cărui gîndire filozofică nu este 
după părerea mea încă nici cu
noscută, nici valorificată după 
merit) scria, în 1940 : „corpul 
specialiștilor e o măreață mașină 
oarbă, dar infailibilă cînd e eon

BOX

PETRE HENȚ, ION POPA, GH. FIAT

Miercuri 
aprilie 1968, pro
fesorul Henry Cop
kin, de la 
sitatea de 
New York 
bit în fața 
ților de la 
tul de Teatru „ 
L. Caragiale** des
pre tendințe și cu
rente în drama
turgia americană 
contemporană.

La cererea stu
denților, profe
sorul Henry Cop
kin a făcut o 
descriere însoțită 
de exemplificări 
înregistrate pe ban
dă de magnetofon, 
din spectacolele 
stagiunii teatrale 
din New York 
într-o amplă dis
cuție despre acti
vitatea teatrelor de 
pe Broadway. Off 
Broadway și a tea
trelor regionale. 
Conferința s-a bu
curat de un deose
bit interes.

BACĂU (de la cores
pondentul nostru).

în multe comune și orașe 
de pe cuprinsul județelor Ba
cău, Neamț, Vrancea și Vas
lui, amatorii de literatură au 
ayut dese ocazii să se întîl- 
ncască cu tineri poeți din ce
naclul revistei Ateneu. In ca
drul ultimei șezători lite-

rare care s-a desfășurat ieri, 
la casa de cultură din Bacău, 
au citit din versurile lor poe
ții Radu Cîmeci, Ovidiu Ge- 
naru, Mihail Sabin, Sergiu A- 
dam șj alții. Poeții au adus, 
un cald omagiu revoluției de 
la 1848, eveniment de la a 
cărui desfășurare aniversăm 
azi 120 de ani.

William Gibson n-a sens o 
piesă mare, dar a scris una 
foarte frumoasă, foarte ade
vărată. în spațiul gol al sce
nei sînt numai doi oameni, li
nul minunat, celălalt așa și 
așa. Și începe o poveste 
simplă, în care nu se întîm
plă mai nimic, într-un oraș 
uriaș, ostil și rece, un bărbat 
singur întâlnește o femeie 
singură și, chinuit de o mare 
iubire, se alină lingă femeia 
singură pînă îi trece criza, 
apoi pleacă. Femeia singură 
rămîne iremediabil singură 
și cam atât. O poveste crudă, 
fără urmă de melodramă. 
Marea forță a piesei o cons
tituie strania putere a aces
tei femei de a rămîne minu
nată, cu toate că n-are nici 
un motiv sa fie.

Radu Penciulescu a creat 
un spectacol excelent cu doi 
actori excelenți — Leopol
dina Bălănuță și Victor Re- 
benciuc. Despre el s-a 
la vremea potrivită, a 
părtatei premiere.

Și totuși, am asistat 
curînd la o premieră ; în ro
lul Gittel — Irina Petrescu.

fuseseră... respinși de !a cele
lalte discipline sportive".

De ce nu mai vor tinerii să 
practice boxul 7

Cauzele sînt multiple și invi
tații noștri le-au relevat în cu- 
vîntul lor. Le vom enumera, nu 
înainte de a aminti principalul 
aspect al problemei pe care l-a 
subliniat cronicarul de speciali
tate al revistei „Sport", PETRE 
HENȚ : „Boxul, după cum se 
știe, este unul dintre cele mai 
grele sporturi. Ca să se afirme 
în box, tînărului i se cer calități 
deosebite și, pe deasupra, o to
tală dăruire. Boxerul începător 
Iși petrece multe ore de antre
nament în tovărășia sacului, a 
pucinbalului, a corzii. Pînă își 
însușește procedeele de luptă 
elementare și, totodată, esențiale, 
trec luni întregi de muncă asi
duă în care pe corpul viitorului 
boxer curg rîurt de transpirație, 
în care numai o voință deosebi
tă și o mare dragoste te pot face 
să te întorci din nou în sala de 
antrenament. IAR SATISFAC
ȚIILE, — MARILE SATISFAC
ȚII I, — DACĂ VIN, VIN MULT 
MAI TÎRZIU DECÎT ÎN CELE
LALTE DISCIPLINE SPORTI
VE".

Există și alte cauze pentru 
care copiii, tineretul în general, 
ocolește sălile de box 7 Da ! Unii 
părinți, cei mai mulți, confundă 
boxul cu bătaia, cu încăierarea. 
Cum spunea antrenorul PANAI- 
TESCU : „Părinții afirmă : „De- 
cît să mănînce bătaie de la altul, 
mai bine îl bat eu !“ Or, acest 
sport, cu vechime milenară, a 
atras spre el mari oameni de 
cultură (mai aproape de vremea 
noastră : Hemingway, J. Coc
teau, Jack London, B. Shaw, 
M. Gorki, G. Călinescu și alții) 
care, nu numai că au lăsat ne
muritoare pagini despre box, 
dar, unii, l-au și practicat".

„Boxul are un regulament pre
cis, este un sport care cultivă 
curajul, îndrăzneala, forța, cali-

tățile moral* șl de voință, ear* 
contribuie la dezvoltarea armo
nioasă a personalității unui tî- 
năr, sublinia antrenorul eme
rit ION POPA. Nu toți cel car* 
intră în sala de box și care în
vață procedeele elementare de 
luptă vor deveni, în mod obli
gatoriu, mari boxeri. Dar, prac- 
ticînd unul dintre cele mai com
plete sporturi (antrenamentul la 
box este extrem de folositor 
dezvoltării fizice generale) 

se întăresc, ’ *
utemici, cresc 
n unele țări, ____

face parte din programa șoolară 
de educație fizică și este de
parte de a aduce... nemulțumiri 
și necazuri părinților. Pe cînd 
la noi... Nu numai părinții, dar 
chiar directorii de școală și, cul
mea !, chiar profesorii de edu
cație fizică se opun practicării 
boxului".

Iată și o altă cauză subliniată 
de antrenorul FIAT : „Spre deo
sebire de alte sporturi (handbal, 
volei, baschet, etc.) unde tinerii 
începători gustă chiar din pri
ma săptămînă frumusețile spor
tului respectiv, 11 se oferă 
diferite stimulente : echipament, 
abonamente, competiții destina
te lor („Cupa școlarului", „Cupa 
pionierului") etc., tinerii boxeri 
începători nu beneficiază de ni
mic din toate acestea".

Am enumerat doar cîteva din
tre cauzele datorită cărora ti
nerii se îndepărtează, pe zi ca 
trece, de acest sport ! Aceste 
cauze pot fi eliminate. în acest 
sens, participanții la discuții au 
făcut unele propuneri pe care 
le-am inclus în capitolul „Ce de
cide juriul'* ! și de care, sperăm, 
se va ține seama în viitor.

devin 
sănă- 
boxul

(VA URMA)

Masă rotundă consemnată de
VASILE CABULEA și 

TEODOR POGOCEANU

PE SCURT •
• Ieri, la clubul Steaua, a 

avut loc o festivitate cu prile
jul căreia au fost decernate dis
tincții sportive unor jucători ai 
echipei de handbal Steaua, cîș- 
tigătoarea „Cupei campionilor 
europeni**. A fost acordat titlul 
de maestru emerit al sportului 
jucătorului Gheorghe Gruia. De 
asemenea, a fost acordat titlul 
de maestru al sportului hand- 
baliștilor Alexandru Dincă și 
Cristian Dieter.

PE SCURT
• Aseară, în orașul Bruges, 

8-a disputat meciul internatio
nal amical de fotbal dintre e- 
chipa Steaua București și for
mația belgiană F. C. Brugeois. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (2—0) în favoarea fot
baliștilor români. Punctele e- 
chipei bucureștene au fost mar
cate de Voinea și Sorin Avram. 
Pentru gazde a marcat Vanden- 
daele din lovitură de la 11 m.

Absențele 
nemotivate

(Urmor. din pag. 1)

dusă de un geniu neepecializati- 
Spedihzare* renunță 1* integra
re* în concret". Camil Petrescu 
formula această teză o* filozof al 
evoluției și al culturii.

Grija pentru lărgirea orizontu
lui pentru dobîndirea unei pers
pectiv© — jată ceea ce prea dese
ori nu ni se pare a fi important, 
sau respectabil. Munca de cerce
tare in institute, dacă nu este 
bine organizată, preschimbă pe 
lucrătorii științifici în simple apa
rate de înregistrare și exprimare.

Am întâlnit chimiști cu răsună
toare titluri care „uitaseră" ce e 
entropia ! Semnatari ai numeroa
se lucrări, nu erau însă in stare 
să discute semnificația rezultate
lor pe care ei înșiși le obținuseră, 
dar erau apreciați și promovați 
pentru acuratețea acestora de că
tre conducătorii de colectiv care-i 
transformaseră în executanți con
știincioși ai unor dispoziții de or
din tehnic.

Există uneori după părerea mea 
un respect aproape mistic pentru 
specialistul de înaltă calificare — 
și o lipsă de interes pentru specia
listul de larg orizont. Lărgirea de 
orizont este suspectată: denotă 
poate superficialitate, poate ten
dințe speculative, poate desprin
deri de concret deși, cum sublinia 
Camil Petrescu, tocmai specialis
tul dacă nu se preocupă de lăr
girea și de elasticizarea orizontu
lui său științific, cultural, politic 
— devine incapabil să se inte
greze în concret. Erori politice, 
etice, dar și științifice — ne sur
prind la fiecare pas, în istoria 
științelor studiind biografia spe
cialiștilor pe care specialitatea i-a 
deformat, i-a absorbit, i-a făcut 
să piardă din vedere ansamblul.

Lărgirea de orizont nu este a- 
nacronică, ci, dimpotrivă, de 
mare actualitate: de actualitate 
practică și umanistă, nu numai 
teoretică.

Orizontul larg nu este numai 
frumos, este și util. Specializarea 
umană fără lărgime de orizont 
este o formă de degradare a per
sonalității, de dezumanizare. Spe
cialistul de competență unilate
rală — oricît de folositor ar fi 
într-o etapă dată a științei, este 
pîndit de riscul anchilozării sau 
al „punctului mort". El reeditea-

ză deotinul «peciilor de ființe hl- 
perzpecializate, care >-eu stins, 
chiar dacă, momentan, au domi
nat biosfera. Aș mai face și ob- 
jervația că el poate avea și un 
rol negativ freaator — prin neîn
țelegerea altor puncte de vedere, 
prin nereceptivitete* la nou, prin 
lipsa de perspectivă istorică. Spe
cializarea In sine ca și concen
trarea tematică, este un principiu 
tactic al științei ; dar, în știință, 
este nevoie și de strategie, de 
organizare a eforturilor în raport 
cu obiective de durată și cu obi
ective îndepărtate.

Succesul strategic pare a fi asi
gurat de varietatea de tipuri de 
cercetători, în cadrul științei, și 
de o anumită disponibilitate spi
rituală.

Prin rfndurile de mai sus vrem 
să încurajăm pe acei tineri oa
meni de știință care simt mai 
multă înclinație pentru înțelegere 
decît pentru acumulare de date.

Ei nu sînt decît aparent în 
dezacord cu tendințele de dez
voltare a științei: știința de mîine 
are nevoie de ei...

DOBRO
GEA

(Urmare din pag. I) 
mere, iluminate electric ; în fieca
re familie un aparat de radio, mo
bilă modernă; in sat există baie 
populară, cămin cultural, sală de 
sport...

Ce anume a generat aceste în
noiri ? — l-am întrebat pe pre
ședintele cooperativei agricole 
din Băltăgești, inginerul Ion 
Năstăsoiu, un argeșan stabilit 
aici la puțină vreme după ce a 
terminat facultatea, acum mai 
bine de zece ani. Și răspunsul a 
venit simplu, convingător: hăr
nicia oamenilor, devotamentul și 
ambiția lor de a sălta Băltăgeș-

țiul; creșterea lor din punct de 
vedere al pregătirii profesionale, 
acumularea de noi cunoștințe și 
dezvoltarea experienței proprii. 
Cooperativa agricolă, mecaniza
rea, sprijinul statului materiali
zat în răspunsul practic la toate 
problemele producției au consti
tuit adevărate stimulente, pâr
ghii de acționare asupra măririi 
rodniciei solului, a folosirii cu 
maximă eficiență a fiecărei pal
me de pămînt, a activității de
pusă în oricare dintre sectoarele 
de producție ale cooperativei.

Un răspuns ce-ar vutea consti
tui cadrul altora. Al țăranilor și 
specialiștilor de pe Valea Cara- 
su, spre exemplu; care pe zeci 
de kilometri pur și simplu au 
modelat dealurile plantîndu-le cu 
viță de vie și caiși, în numai 
cîțiva ani, vinul de Murfatlar 
impuriindu-se nu numai pe pie
țele interne dar și în străinătate. 
Al lucrătorilor de la întreprinde
rile agricole de stat Mangalia și 
Agigea care obțin, constant, pes
te 4 000 kg grîu la hectar pe a- 
celeași terenuri ce nu cu mult 
timp în urmă erau socotite „slab 
productive". Sau al cooperatori
lor din Comana unde, fiecare 
sută de hectare de teren arabil, 
aduce, anual, un venit de circa 
șapte sute de mii lei. Al celor 
din Cataloi, Ostrov, Oltina, Dă - 
ieni ori Dorobanțu, al oricărui 
țăran cooperator, specialist, me
canizator sau lucrător dintr-o 
fermă agricolă dobrogeană. Și, 
din partea oricui ar veni un ast
fel de răspuns, el exprimă un a- 
devăr. Pentru că aceasta este

oro- 
luc-

aceasta 
Dobrogea: ținutul unde se pi 
duce cam o zecime din produ 
ția agricolă a țării.

Imaginea Dobrogei 
este însă alta. însumate, efortu
rile locuitorilor săi, garantat, o 
vor schimba, o vor înfrumuseța. 
Startul e dat. Peste o sută opt
zeci de mii de hectare vor fi iri
gate ; alte zeci de mii de hectare 
vor fi cîștigate pentru agricultu
ră prin indiguiri și terasări; prin 
activitatea de fiecare zi depusă 
de oameni mai bine pregătiți 
profesional, cu mai multă expe
riență, mai stăpîni pe viitorul 
lor.

viitoare

Să recunoaștem că Radu Pen
etul e« cu a avut curaj și că 
gestul Irinei Petrescu a fost 
temerar. Temerar, pentru că 
Leopoldina Bălănuță este 
strălucitoare, de ani de zile, 
în acest rol și că a intrat ca 
atare în conștiința publicu
lui. Nu știu dacă Irina Pe
trescu s-a speriat de rol, pro
babil că da. Oricum a fost o 
spaimă de bun augur. A in
trat în scenă simplă și neîn
semnată, fără gesturi, aproa
pe fără voce. O femeie din 
multele milioane ale New- 
Yorkului, care trăiește de 
azi pe mîine, cu umbra unei 
iluzii de artă, un om care-și 
ascunde undeva, foarte în 
fundul sufletului, țipătul de 
deznădejde sub un fel de 
curaj. Dacă are personali
tate, atunci preferă să nu 
se vadă. Puțin vulgară, pu
țin „de pe bulevard**, păs
trează marea candoare a o- 
mului căruia nu i-au fost ; 
solicitate sentimentele. Via
ța fără bucurii a învățat-o 
spaima. îi e frică de îndrăz
neli, îi e frică de dragoste. 
Cînd aceasta îi intră în exis
tență — Irina Petrescu — 
Gittel — e copleșită de ea, 
învinsă din prima clipă. Le
opoldina Bălănuță lupta, 
spera, „umplea scena**. A- 
ceastă nouă Gittel nu speră 
nimic, dintr-o tristă înțelep
ciune. Știe că partida e, ori
cum, pierdută. Se joacă „de-a 
curajul**, un joc rece, fără 
bucurii. Irina Petrescu și-a 
urmărit cu mare atenție per
sonajul, pe care-l dezvoltă 
riguros, fără stridențe. Evo
luează, fragilă și delicată, cu 
un zîmbet vag și chinuit. în 
vocea ei răzbate tot timpul 
o oboseală înceată, caldă, 
ocrotitoare. Știe că tot ce se 
întâmplă se întâmplă pentru 
Jerry. Emoționanta genero
zitate a lui Gittel se traduce 
prin gesturi mici, reprimate, 
prin priviri pătimașe, repede 
acoperite. Printr-o mare 
surprinzătoare simplitate, 
care-i vine actriței, firește, 
de la viața ecranului. Vor
bim mereu de teatralitatea 
actorilor noștri de film. A- 
cest rol al Irinei Petrescu, 
primul ei rol cu adevărat 
însemnata în teatru, demon
strează ce mult poate să 
facă ecranul pentru scenă.

SMARANDA JELESCU

poziția mu indispoziția cuiva do 
a veni la serviciu și a munci 
conștiincios. Dar experiența atî- 
tor unități economice unde ab
sențele sînt accidentale dove
desc posibilitatea atingerii unui 
asemenea obiectiv. Cum ? Bine
înțeles, printr-o activitate susți
nută de a le preveni. Iar în 
cazurile în care absențele ne
motivate apar — în pofida con
dițiilor preventive — prin apli
carea cu intransigență, fără a 
admite excepții, a legislației în 
vigoare. O radiografie a absențe
lor arată că tinerii, deși ocupă o 
pondere de numai 25 la sută în 
totalul muncitorilor, numărul ab
sențelor nemotivate la care ei 
semnează „drepturile de autor" 
se ridică la peste 48 la sută. 
Ceea ce vorbește de la sine cît 
de substanțială le e prezența în 
postura cu totul inacceptabilă al 
absentului nemotivat.

Tovarășul Badea Militaru, con
silier juridic al uzinei ne rea
mintea faptul cunoscut de altfel că 
acolo unde se observă lipsa ne
motivată mai mult de trei zile a 
salariatului, consiliul de judecată, 
conform Decretului S20 din 1958 
poate recurge la sancționarea lui, 
prin aplicarea pedepsei cores
punzătoare : mustrare cu aver
tisment, retrogadarea din funcție 
pe o durată de cel mult trei luni 
ou reducerea salariului, îndepăr
tarea din serviciu prin desfacerea 
contractului de muncă. In ace
eași ordine de idei, cînd se con
stată că angajatul încalcă în mod 
sistematic obligațiile sale de 
muncă — articolul 20, aliniat E 
din Codul Muncii — legea pre
vede în mod expres sancțiunea 
disciplinară a desfacerii contrac
tului de muncă. Unitatea respec
tivă are obligația de a folosi în 
scopul întăririi disciplinei în pro
ducție, prin urmare, în vederea 
apărării propriilor interese aceste 
prevederi legale. Cele 17 desfa
ceri de contracte de muncă e- 
fectuate în anul acesta la Uzina 
de utilaj greu, „Progresul Brăila 
ne îndeamnă să credem că și aici 
se recurge atunci cînd este nece
sar la acest instrument. Nu ne 
convinge însă consultarea fișelor 
de pontaj din secții. Ele dovedesc 
limpede că deși există încă destui 
muncitori care și-au făcut un 
obicei de a lipsi cît vor și cînd 
vor — exemplul tînărului tîm- 
plar Vasile Zaichim cu 30 de 
zile absențe nemotivate este edi
ficator — conducerea întreprin
derii întîrzie să ia măsurile hotă- 
rîte împotriva lor. Supremul ar
gument invocat „avem nevoie de

cadre" nu rezolvă problema și 
face ca abaterile să se perpe
tueze în timp. Nu este aici una 
din cauzele care alimentează în 
continuare absențele nemotivate ? 
Este necesar să amintim condu
cerii întreprinderii obligația sa 
de a renunța la „duhul blîndeții", 
atît de lesne interpretabilă ca fa- 
vorizînd climatul bunului plac ? 

Maistrul Gheorghe Bra- 
tosin ne semnala în discuția a- 
vută o altă situație desprinsă din 
activitatea uzinei care îngreu
nează pulsul normal al frecvenței. 

în întreprinderea noastră se lu
crează in trei schimburi. Indiscu
tabil nu este chiar așa de ușor să 
lucrezi noaptea. Soluția ? Facem 
cîteva absențe, le repetăm, nu 
mai venim deloc la serviciu... 
Calculului simplu, lipsit de răs
pundere a celui ce gîndește în a- 
cest fel îi concordă cel al între
prinderilor care, ca și noi, au ne
voie de cadre, și care fac orice 
pentru a le obține. De multe ori 
ni se întîmplă ca atunci cînd 
vrem intr-adevăr să sancționăm 
astfel de fapte să ne trezim 
că cel în cauză are deja angajare 
în altă parte. Ba, mai mult, că 
acolo a trecut într-un timp mi
raculos de scurt la o categorie 
de calificare superioară, obține un 
cîștig mai bun. Reglementările 
actuale din Codul Muncii nu pre
văd sancțiuni nici pentru între
prinderile care fac astfel de an
gajări, nici pentru cei care 
pleacă.

Situația surprinde prin ana
cronismul său. Vasăzică dacă 
eu mă declar nemulțumit de un 
om care face greutăți produc
ției, am dreptul sa-1 sancționez.

• Mă hotărăsc în cele din urmă să 
renunț la el, la bruma lui de 
contribuție în îndeplinirea pla
nului, numai pentru a ști că nu 
voi fi obligat să am mereu teama 
dacă vine sau nu la serviciu, 
dacă pot conta pe el sau nu în 
ziua respectivă. Dar nici n-apuc 
bine să gîndesc asta că o altă 
întreprindere în căutare de ca
dre, l-a și angajat. Și iată cum 
o situație care e dezavantajoasă 
pentru ambele fabrici, avantajea
ză pe cel în cauză : indisciplina- 
tul.

Este normal să ne gîndim 
dacă în această situație nu este 
mai bine să se prevadă măsuri 
disciplinare de natură să acțio
neze, preventiv, mai energic a- 
supra numărului de absențe. Un 
asemenea efect ar avea, credem, 
spectrul unor sancțiuni mult mai 
severe pentru cei care își fac 
din prezența la serviciu — înda
torirea elementară a oricărui an- 

— obiect de comentariu, 
în defavoarea producției.



Vizita în Suedia a tovarășului
Ion

(Urmare din pag. a l-a)

pat Tage Erlander, primul mi
nistru al Suediei, Torsten Nil
sson, ministrul afacerilor externe 
Gunnar Lange, ministrul comer
țului, Sven Olof Palma, ministrul 
educației și cultelor, S. E. Nils
son, ministru fără portofoliu, O. 
Jodahl, secretar general al 
M.A.E., M. Giron, ambasador, 
director adjunct în Ministerul A- 
facerilor Externe, Cari ” 
ambasadorul Suediei la 
rești.

Dejunul s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

Rappe, 
Bucu-

Î0tr-o

STOCKHOLM 9 (Agerpres).
— Trimișii speciali Vasile Chișu 
și Mihai Matei transmit: Mărfi 
după-amiază, premierul român, 
împreună cu ministrul de externe 
și persoanele care îi însoțesc au 
făcut o scurtă vizită în orașul 
Stockholm.

Primul obiectiv a fost străve
chea biserică Riddarholmskirkan
— ale cărei origini se află în 
secolul XIII — așezată pe Insula 
cavalerilor, fosta citadelă a 
Stockholmului. Intîmpinați și 
conduși de Gunnar Scheffer, di
rectorul Serviciului heraldicii de 
stat, oaspeții români au făcut cu
noștință cu unele momente ale 
istoriei suedeze, deoarece bise
rica este legată da numele dinas
tiilor regale.

In continuare oaspeții români 
au vizitat primăiia orașului Stoc
kholm, unde au fost salutați de 
Bengt Lind, președintele admi
nistrației municipiului. Această 
clădire nu este numai sediul u- 
nor instituții, ci și una din cele 
mai interesante realizări arhi
tectonice ale orașului. Sălile sale 
concepute și ornamentate în stil 
gotic-scandinav, sînt luminoase, 
sobre și totodată deosebit de 
practice. Aici se desfășoară cele 
mai de seamă festivități din via
ța municipiului.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer s-a întreținut cordial cu con
silierii municipali, le-a mulțumit 
pentru ospitalitate, apoi a sem-

nat în jartea de onoare a pri
măriei.

In continuare, coloana de ma
șini a parcurs cîteva din princi
palele artere ale capitalei. Deoa
rece Stockholmul este construit 
pe 12 insule, legate între ele 
prin 42 de poduri, iar problema 
circulației este una din cele mai 
complicate chestiuni în aceste 
condiții, oaspeților li se arată un 
nod de circulație într-unul din 
punctele cele mai aglomerate, în 
Sodem Slussen, care are menirea 
să rezolve trecerea rapidă din 
Gamala Stan în Soderholm (In
sula sudică).

Premierul român și persoanele 
care îl însoțesc au trecut apoi pe 
malul golfului Saltsjon, s-au oprit 
pe o terasă de unde se deschide 
o splendidă panoramă asupra o- 
roșului fi apoi au călătorit de-a 
lungul cheiului, la care stau a- 
costate zeci de nave comerciale 
In timpul vizitei oaspeții români 
au fost salutați cu simpatie de 
numeroși locuitori ai capitalei 
suedeze.

STOCKHOLM 9 (Agerores). — 
Trimișii speciali Vasile Chișu și 
Mihai Matei transmit : în după- 
amiaza aceleiași zile, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a organizat o 
conferință de presă la Grand 
Hotel.

După ce a exprimat mulțumiri 
guvernului suedez pentru invita
ția pe care i-a adresat-o și pen
tru prilejul oferit de a vizita Sue
dia, țară frumoasă și dezvoltată 
din Dunct de vedere economic, 
șeful guvernului român s-a refe
rit la problemele discutate în pri
mele zile ale vizitei. „Am pur
tat discuții împreună cu primul 
ministru al Suediei si cu minis
trul afacerilor externe. în pri
mul rînd. asupra problemelor le
gate de dezvoltarea relațiilor bi
laterale dintre România si Sue
dia. Am constatat că relațiile 
noastre sînt bune, prietenești, 
însă ele cot fi dezvoltate pe toa
te planurile., și mai ales în do-

economică, industrială și tehnică
între România și Suedia

meniul economic", a arătat pre
mierul român. „Am aiuns la con
cluzii comune în ceea ce privește 
modalitățile de a spori schimbu
rile dintre țările noastre» de a 
spori colaborarea și cooperarea 
economică în toate domeniile. 
Am discutat de asemenea, posi
bilitatea lărgirii relațiilor cultu
rale. științifice si tehnice. Am 
constatat cu satisfacție câ sînt o 
serie de probleme politice în care 
concepțiile noastre sînt foarte 
apropiate și unde putem acționa 
în comun în folosul popoarelor 
noastre și al întregii lumi. In ma
rele domeniu al păcii sînt încă 
multe lucruri de făcut Desigur, 
am discutat si unele probleme 
internaționale de actualitate. De- 
clarîndu-se mulțumit de convor
birile avute cu oficialitățile sue
deze. șeful guvernului român a 
arătat că „ele deschid relațiilor 
dintre cele două țări o foarte 
bună perspectivă".

în continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri Român, 
Ion Gheorghe Maurer, răspun- 
zlnd la o întrebare referitoare la 
fonnele de cooperare în viitoi 
între Suedia și România, a ară
tat că : „Analiza pe care am fă
cut-o în comun cu conducătorii 
guvernului suedez, ca și discu
țiile pe care le-am avut cu con
ducătorii unor concerne suedeze, 
ne-au oferit prilejul să întreve
dem o serie de posibilități pentru 
lărgirea acestor relații care vor 
trebui adîncite, lămurite în ca
drul unor discuții foarte con
crete".

Printre problemele internațio
nale în care există o similitudine 
între punctele de vedere româ
nești și cele suedeze, premierul 
român a menționat, înainte de 
toate, problema Vietnamului, 
unde a fost constatată de toți ne
cesitatea de a se pune capăt răz
boiului tragic ; poziții asemănă
toare s-au manifestat în proble
ma dezarmării, în special proble
ma dezarmării nucleare, și pro
blemele tratatului de nedisemi- 
nare a armelor nucleare. Pre
mierul român a mai enumerat și 
alte probleme care au fost abor
date pe larg în cadrul convorbi
rilor, printre care securitatea eu
ropeană și importanta crescîndă 
a rolului țărilor mici în viața 
internațională.

în continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a răspuns la 
numeroase întrebări cu privire la 
politica internă și externă a Ro
mâniei, relevi nd principiile fun
damentale care o călăuzesc.

□
1 1
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Pe străzile Washingtonului. în timpu1 tulburărilor cauzate de asasinarea lui Martin Luther 
King

Funeraliile
Martin Luther

Georgia) funeraliile 
lider al populației de 
Martin Luther King, 
joia trecută la Mem-

ATLANTA 9 (Agerpres). — 
Marți au avut loc la Atlanta 
(statul 
fostului 
culoare, 
asasinat 
phis.

Din primele ore ale dimine
ții, mii de persoane, 9osite din 
toate colțurile țării, s-au adu
nat în fața bisericii „Ebene- 
zer“, unde se afla depus si
criul cu corpul neînsuflețit al 
lui Martin Luther King. -

Serviciul religios a fost 
simplu, potrivit dorinței sale. 
Au fost cîntate cîteva imnuri 
ale poporului negru și s-au 
rostit rugăciuni. Au vorbit 
apoi colaboratorii cei mai a- 
propiați ai defunctului.

La ceremonia religioasă au 
participat importante persona
lități ale vieții politice ame
ricane, printre care vicepre
ședintele Hubert Humphrey, 
în calitate de reprezentant al 
președintelui Johnson, toți 
candidații la postul de preșe
dinte al S.U.A., d-na Jacque
line Kennedy, precum și per
sonalități de seamă ale vieții 
artistice.

După terminarea serviciului

religios, sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui King a fost 
urcat pe o căruță trasă de ca- 
tîri. King Intenționa să folo
sească cîteva căruțe de acest 
fel în timpul desfășurării 
„marșului săracilor" 
Washingtonului, care 
să aibă loc la sfîrșitul 
luni.

Cortegiul funerar,

asupra 
trebuia 
acestei

format

lui
n

din aproximativ 50 000 de per
soane, s-a ‘îndreptat apoi spre 
Colegiul „Morehouse44, unde a 
studiat dr. King și unde a 
avut loc o adunare de doliu.

El a fost înmormîntat în- 
tr-un cavou din cimitirul ne
grilor din Atlanta, unde îna
inte de abolirea sclaviei erau 
înmormîntați numai sclavii 
negri.

Bilanț al tulburărilor rasiale

din S.U.A.

□
Sesiunea F. S. M

Cuvintul tovarășului

Gheorghe Apostol

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
în prezența președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și a primului mi
nistru al Suediei, Tage Erlander, 
marți a fost semnat, la Minis
terul Afacerilor Externe al Sue
diei, un acord de cooperare e- 
conomică, industrială și tehnică 
între Suedia și România. Acor
dul a fost semnat de Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al României, și Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor ex
terne al Suediei. Acest acord are 
drept scop să faciliteze și să în
curajeze cooperarea economică, 
industrială și tehnică dintre or
ganizațiile și întreprinderile in
teresate din cele două țări. Co
operarea urmează să se realizeze 
în diverse domenii ale vieții e-

conomice și, în special, în do
meniul industriei, agriculturii, 
pescuitului și comerțului, pre
cum și în domeniul tehnologic și 
științific.

Se prevede ca această coope
rare să cuprindă proiecte indus
triale comune, cursuri și confe
rințe, schimburi de specialiști și 
schimburi de documentații și in
formații tehnice.

Va fi instituită o Comisie mix
tă româno-suedeză pentru a ur
mări modul în care se realizează 
acordul.

A fost semnat, de asemenea, 
un acord româno-suedez cu pri
vire la desființarea vizelor.

La semnarea acestor documen
te au participat membrii delega
ției române și alte persoane ofi
ciale.

Cuvîntarea lui A. Dubcek

Delegația Marii Adunări Naționale
in vizită in R. S. F. Iugoslavia

Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, 
care la invitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia face o 
vizită în această țară, a sosit marți la Kraguevaț.

Oaspeții români au fost salutați de Milan Djokovici, președintele 
Skupștinei orășenești, care a vorbit despre istoricul acestui important 
centru economic și cultural al Serbiei, ca și despre dezvoltarea 
sa după eliberarea țării de sub jugul fascist. Delegația M.A.N. 
a depus o coroană de flori la Monumentul din parcul memorial, 
unde într-o singură zi — 21 octombrie 1941 — hîtleriștii au ucis 
7 000 de persoane.

Oaspe(ii români au vizitat biblioteca populară „Vuk Karadjici" 
și uzina de automobile, „Zastava". Președintele Skupștinei orășe
nești a oferit un dejun în cinstea delegației. Seara, delegația M.A.N. 
s-a înapoiat la Belgrad.

în cursul vizitei la Kraguevaț, delegația a fost însoțită de Blajo 
Djuricici, vicepreședintele Skupștinei Federale, și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României la Belgrad.

PE SCURT
cum transmite agenția 
Edward Ochab, preșe- 
Consiliului de Stat al

• PE SCURT
După 

P.A.P., 
dintele ________ ___ ____  __
Republicii Populare Polone, a 
adresat Seimului o scrisoare în 
care a cerut să fie eliberat din 
funcția pe care o deține, din 
motive de sănătate.

succes, iar presa a subliniat va
loarea culturală și artistică a 
lucrărilor care.se găsesc în bi
bliotecile din Republica Socia
listă România.

La „Casa arhitectului44 din ca
pitala Mexicului a fost prezen
tată, recent, sub auspiciile In
stitutului Național de Arte Fru
moase din Mexic și în colabo
rare cu Cplegiul arhitecților, ex
poziția de fotografii cu tema 
„Manuscrise și cărți rare din 
România", pusă la dispoziție de 
I.R.R.C.S. Expoziția, care se va 
prezenta în continuare și în alte 
localități, s-a bucurat de mult

IN CAPITALA Ciprului a 
avut loc o conferință a re
prezentanților tineretului 
muncitor din Cipru la care 
a fost adoptată o rezoluție în 
sprijinul promovării unei po
litici care să asigure făurirea 
unui stat cipriot unit, inde
pendent și demilitarizat. In
tr-o rezoluție specială, confe
rința se solidarizează cu lup
ta eroică a tineretului viet
namez pentru independența 
țării și alungarea agresorilor 
americani.

PRAG A 9 (Agerpres). — La 
adunarea activului comuniști
lor din întreprinderile indus
triale, institutele de învăță- 
mînt, instituțiile culturale *i 
științifice din Praga, care a 
avut loc la 8 aprilie, a luai 
cuvintul A. Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Vorbitorul a scos în eviden
ță rolul conducător al parti
dului comunist în condițiile 
actuale ale construcției socia
liste în Cehoslovacia. Dacă 
vorbim despre înfăptuirea pe 
mai departe a rolului conducă
tor al partidului în societatea 
noastră — a spus A. Dubcek 
— atunci această problemă nu 
poate fi concepută altfel decît 
în modul cum poate fi realizat 
mai bine rolul conducător al 
partidului în condițiile ac
tuale ale construcției noastro 
socialiste. Fapt este că parti
dul, dacă dorește să obțină noi 
succese și rezultate în con
strucția socialistă, nu poate re
nunța la rolul său conducător. 
De aceea, rolul și activitatea 
partidului nostru trebuie pri
vite numai din acest punct de 
vedere.

Făcînd o apreciere a eveni
mentelor petrecute în ultimele 
luni în Cehoslovacia, A. Dub
cek a arătat că toate acestea 
au fost făcute în scopul dezvol
tării democrației socialiste.

Vorbitorul a arătat că o sar
cină importantă în perioada 
următoare o constituie adevă
rata consolidare și dezvoltare 
a economiei naționale, mențio- 
nînd că trebuie promovat în 
mod consecvent noul sistem de 
conducere.

El a subliniat că „nu putem 
fi de acord cu cei care resping 
tot ce este pozitiv sau văd 
intr-o lumină sumbră perioadă 
de 20 de ani care a trecut44. 
Din tot ce s-a realizat bun și 
pozitiv în trecut trebuie sorbite 
forțele și hotărîrea fermă în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
noi, a afirmat el.

Vorbind despre politica ex
ternă a Cehoslovaciei, A. Dub
cek a subliniat că la baza a- 
cestei politici se află alianța 
trainică și colaborarea multila
terală cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, pe baza 
principiilor egalității în drep
turi, avantajului reciproc, nea-

meșterului in treburile interne 
și solidarității internaționaliste.

In calitate de comuniști in
ternaționaliști, ținem seama de 
experiența mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a spus el, adăugind că trebuie 
să se țină seama de caracteris
ticile specifice ale înfăptuirii 
politicii Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

In încheiere, A. Dubcek. s-a 
referit, de asemenea, la sarci
nile care revin noului guvern, 
precum și la problema relații
lor dintre popoarele ceh și 
slovac, menționînd că în re
zolvarea acestei probleme nu 
trebuie să se facă o deosebire 
intre diferitele regiuni 
Cehoslovaciei.

ale

cehoslovac a depus

După cum anunță agenția 
C.T.K., noul guvern cehoslo
vac, în frunte cu OIdrich Cer- 
nik, a depus marți jurămîn- 
tul în fața președintelui Ceho
slovaciei, Ludvik Svoboda.

După ceremonia depunerii 
jurămîntului, a luat cuvîntul 
președintele Ludvik Svoboda 
care și-a exprimat încrederea 
că guvernul își va îndeplini 
bine și la timp sarcinile, așa 
cum o cere poporul. El a asi
gurat guvernul de întregul său 
sprijin.

în cuvîntul de răspuns, pre
ședintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, O. Cernik, a asi
gurat pe președinte că guver
nul va depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea statului so
cialist, pentru a justifica spe
ranțele pe care și le pune în 
noul guvern poporul cehoslo
vac.

După patru zile de tulburări rasiale în cartierele locuite 
de populația de culoare din aproape toate marile orașe ale 
S.U.A., un număr de 32 de persoane, dintre care cinci alfti, 
au fost ucise, peste 1600 au fost rănite și peste 10 000 se 
află sub stare de arest. In fruntea acestei liste se află orașul 
Chicago, cu 11 morți, urmat de Washington cu 8 morți și 
Baltimore cu 5 morți.

în cursul zilei de luni, si
tuația s-a agravat în mai mul
te orașe, unde s-au semnalat 
noi ciocniri violente între de
monstranții de culoare și 
membri ai poliției și gărzilor 
naționale. Un număr de 1 900 
de soldați din trupele federale 
au fost trimiși la Baltimore, 
în timp ce 1800 de militari 
din garda națională a statului 
Ohio au ocupat poziții în ora
șele Cincinnati și Yougstown. 
Luni seara, pe întreg terito
riul statului Delaware a fost 
decretată starea de urgență, în 
urma tulburărilor izbucnite în 
centrul orașului Wilmington, 
capitala acestui stat. La Wash
ington, calmul s-a menținut, 
dar interdicțiile de circulație 
pe străzi impuse vinerea tre
cută continuă să fie menținute.

Pentru înăbușirea manifestații
lor negrilor din 90 de orașe- ame
ricane au fost mobilizați 20 000 
de polițiști și peste 30 000 de 
soldați ai gărzii naționale. In 
urma incidentelor care s-au pro
dus în ultimele patru zile, 30 de

persoane și-au pierdut viața, 
peste 2 000 au fost rănite și au 
fost operate 8 900 arestări. Situa
ția continuă să tămînă încordată 
la Washington, unde a fost re
introdusă starea de urgență. Nu 
departe de capitala federală, în 
orașul Baltimore, aproximativ 
11 000 de soldați au făcut uz do 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a-i împrăștia pe manifes- 
tănți.

In vederea restabilirii ordinii, 
numeroase personalități politice 
americane cer adoptarea unor 
măsuri urgente pentru îmbună
tățirea situației negrilor.

Liderul majorității democrate 
în Senat, Mike Mansfield, a pro
pus Camerei Reprezentanților a- 
doptarea proiectului de lege, a- 
probat de Senat, privind dreptu
rile negrilor în domeniul locuin
țelor. Observatorii politici apre
ciază că această măsură este însă 
cu totul insuficientă, deoarece 
populația de culoare nu dispune 
de mijloace materiale necesare 
pentru a închiria locuințe în car
tierele albilor.

MOSCOVA 9 (Agerpres) — 
Corespondenții noștri N. Cristo- 
loveanu și S. Podină transmit: 
în cea de-a doua zi a lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Consiliu
lui General al F.S.M. au continu
at dezbaterile asupra problemei 
privind intensificarea și extinde
rea mișcării internaționale de so
lidaritate cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez.

în ședința de marți după-a- 
miază a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, mem
bru al Consiliului general al 
F.S.M.

Uniunea Generală a Sindicate
lor din România, toți oamenii 
muncii din țara noastră, a spus 
vorbitorul, întregul popor român, 
salută cu căldură și se bucură 
din inimă de victoriile poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
americane. Succesele obținute 
de poporul vietnamez în lupta 
împotriva cotropitorilor, presiu
nea exercitată de forțele iubi
toare de pace din întreaga lume 
printre care și cele din S.U.A. 
l-au determinat pe Johnson să 
facă declarația din 31 martie, 
care constituie o dovadă eloc
ventă a eșecului politicii ameri
cane în Vietnam.

Poziția guvernului R. D. Viet
nam, exprimată în declarația sa 
din 3 aprilie cu privire la limita
rea bombardamentelor de către 
S.U.A. asupra Vietnamului de 
nord, pe care Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România o 
sprijină pe deplin, a fost primită 
cu satisfacție de opinia publică 
progresistă, care a văzut în a- 
ceasta o atitudine rațională me
nită să pună capăt războiului. în 
întreaga lume se exprimă cerința 
ca guvernul S.U.A. să răspundă 
gestului politic al guvernului 
R. D. Vietnam prin măsuri efec
tive și reale, fără îngrădiri și 
condiții, pentru a satisface cere
rile ne deplin întemeiate ale po
porului vietnamez și ale opiniei 
publice mondiale.

Statele Unite pot dovedi în- 
tr-un singur fel că vor să ajungă 
la soluționarea problemei viet
nameze și anume prin curmarea 
imediat, în mod definitiv și necon
diționat, a bombardamentelor pe 
întreg teritoriul Republicii Demo
crate Vietnam, prin încetarea tu
turor actelor de război împotriva 
acestei țări libere și independen
te. Numai după îndeplinirea a- 
cestei condiții de bază pot avea 
loc convorbiri cu privire la pro
blemele lichidării conflictului din 
Vietnam, care nu se poate obține 
decît prin părăsirea Vietnamului 
de către armatele invadatoare.

Din prima zi a agresiunii ame
ricane — a spus tovarășul Gheor
ghe Apostol — oamenii muncii, 
sindicatele, întregul popor român 
au condamnat cu fermitate răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam, 
fărădelegile săvîrșite împotriva 
populației pașnice din această

țară și și-au exprimat solidarita
tea intemaționalistă fierbinte cu 
lupta dreaptă a poporului viet
namez, dind o înaltă prețuire 
eroismului și curajului cu care își 
apără patria.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România sprijină în în
tregime declarația guvernului 
Republicii Socialiste România în 
legătură cu situația din Vietnam, 
potrivit căreia reglementarea pe 
baze trainice a problemei vietna
meze reclamă încetarea agresi
unii americane, încetarea ne
condiționată a bombardamente
lor, retragerea trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnamul de 
Sud, respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Poporul nostru și-a exprimat 
deplina adeziune la poziția fer
mă a Partidului Comunist Român 
și a guvernului țării noastre, caro 
a acordat și va continua să acor
de poporului vietnamez ajutor 
multilateral, pînă la victoria de
plină a luptei sale drepte. Pe 
această linie, Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România a dat 
recent un ajutor substanțial con- 
stînd în medicamente, alimente 
și alte produse, atît Federației 
Sindicatelor din Vietnam, cît si 
Uniunii Sindicatelor pentru Eli
berarea Vietnamului de Sud.

In actualele condiții, cînd lup
ta eroică a poporului vietnamez a 
intrat într-o nouă fază, iar spriji
nul opiniei publice mondiale este 
din ce în ce mai larg și mai ho
tărî t, unitatea de acțiune a orga
nizațiilor sindicale, a tuturor for
țelor democratice, progresiste și 
antiimperialiste este mai nece
sară ca oricînd, ea poate grăbi 
încetarea i ' 
poate impune agresorilor 
retragă din această țară.

Sprijinind propunerile formu
late în raportul prezentat de tov. 
Louis Saillant, sugestiile făcute 
de reprezentanții sindicatelor din 
Vietnamul de Nord și de sud, 
precum și astfel de inițiative ea 
organizarea unei conferințe a 
sindicatelor din transporturi din 
zona Oceanului Pacific, sindica
tele din România își vor aduce în
treaga contribuție la întărirea so
lidarității cu poporul vietnamez.

Uniunea Generală a sindicate
lor din România — a spus î~^în- 
cheiere vorbitorul — exprimind 
voința fermă a tuturor oamenilor 
muncii și a sindicatelor din țara 
noastră de a-și aduce aportul 
la dezvoltarea solidarității inter
naționale cu eroicul popor viet
namez, va continua să acorde 
oamenilor muncii ,poporului din 
Vietnam întregul său sprijin, pînă 
la victoria finală asupra agreso
rilor americani.

războiului din VP«B.n, 
ipune agresorilor ra se

..............
în fiecare zi în Gua

temala se înregistrea
ză în medie un aten
tat, o răpire sau un 
asasinat politic. Re
cent, necunoscuțl au 
răpit din plin centrul 
capitalei guatemaleze 
pe arhiepiscopul Mario 
Casariego. Această 
faptă, atribuită de u- 
nele cercuri unităților 
de partizani, a fost 
după cum informează 
agenția ASSOCIATED 
PRESS o provocare 
din partea elemente
lor de dreapta care 
doreso să submineze 
regimul președintelui 
Julio Cesar Mendes

la Universitatea din 
San Carlos. El a pri
mit numeroase scrisori 
„anonime" de condam
nare la moarte ; prie
tenii l-au informat că 
i-au văzut numele în
scris pe „listele de e- 
xecuții" afișate în cen
trul capitalei sau la 
porțile cazărmilor. „Nu 
este vorba de acțiuni 
întreprinse de oameni 
iresponsabili — a de
clarat profesorul Paiz 
trimisului ziarului LE 
FIGARO — ci de în
scenări la care, într-un 
fel sau altul, participă 
mari proprietari, in
dustriași, colonei în

Pentru procurarea u- 
nor fonduri destinate 
investițiilor capitale 
s-a încercat obținerea 
sumelor necesare prin 
sporirea impozitelor 
pe profituri. Timida 
tentativă în acest sens, 
inițiată în 1967, a fost 
imediat blocată de cer
curile C.A.C.I.F. (atot
puternicul „Comitet 
coordonator al agri
cultorilor, eomercian- 
ților, industriașilor și 
bancherilor" care reu
nește reprezentanții 
cercurilor ce dețin 
controlul principalelor 
ramuri economice gua
temaleze). In sfîrșit,

medici, din care numai 
100 profesează în me
diul rural. In învăță- 
mînt, situz.ția nu este 
cu nimic mai bună. 
Potrivit ziarului LE 
FIGARO, în ritmul ac
tual de creștere demo
grafică și al construc
țiilor școlare, Guate
mala (a cărei populație 
este deja analfabetă 
în proporție de 75 la 
sută) va atinge spre 
anul 2 000 un procent 
de 97 la sută de neș
tiutori de carte !

înrăutățirea continuă 
a situației economico- 
sociale, neputința gu
vernului președintelui

Dincolo de statistici...
• TRAGICELE REALITĂȚI DIN GUATEMALA • ROLUL CELOR 900 DE COLONEI

• RECRUDESCENȚA TERORISMULUI DE DREAPTA

Montenegro. Un rol 
deosebit la menține
rea climatului de ten
siune îl au organiza
țiile teroriste de 
dreapta „Mina albă4*, 
„Comitetul anticomu
nist al Guatemalei" și 
„Noua organizație an
ticomunistă". Teroa
rea declanșată de ace
ste organizații nu ur
mărește numai lichi
darea fizică a liderilor 
de stînga, dar și a tu
turor celor care de pe 
diferite poziții încer- 
cînd să folosească 
drepturile constituțio
nale, revendică înfăp
tuirea unor reforme 
de mult promise. Unul 
din cei vizați de „Mi
na albă" este și avo
catul Alfonso Bauer 
Paiz, profesor de drept

activitate sau retrage
re. în Guatemala, la 
un efectiv militar de 
12 000 de oameni, 900 
au gradul de colonel. 
Ceea ce este mai trist 
este câ noi trăim sub 
un regim «civil și de
mocrat». Guvernul a- 
les în urmă cu doi 
ani, este un ostatec în 
miinile coloneilor și 
oligarhiei locale, un 
paravan în spatele că
ruia foștii sprijinitori 
ai juntei continuă să 
beneficieze de cele mai 
mari privilegii".

„Toate acțiunile gu
vernului — declara un 
lider al partidului de- 
mocrat-creștin — se re
zumau la o lungă sui
tă de capitulări. Țara 
este într-o situație e- 
oanomică catastrofală".

un alt proiect privind 
majorarea prețurilor 
cu 20 la sută pentru 
produsele de lux, a 
avut aceiași soartă cu 
precedentul. Lipsa fon
durilor destinate răs
cumpărării păminturi- 
lor de la marii moșieri 
a blocat înfăptuirea 
reformei agrare, și 
așa destul de limita
tă. In doi ani doar o 
proprietate aparținînd 
statului a fi ost împărți
tă unui grup de indi
eni. Reducerea conti
nuă a bugetului alocat 
sectorului public a a- 
vut consecințe din cele 
mai nefavorabile asu
pra situației populației. 
Lipsa asistenței medi- 
co-sanitare a devenit 
cronică. La 4 500 000 de 
locuitori, există 900 de

Mendez Montenegro de 
a rezolva nenumărate
le probleme, contri
buie la radicalizarea 
din ce în ce mai pro
nunțată a populației 
indiene, descendentă 
din vechii Mayas, a 
intelectualilor progre
siști, a oamenilor mun
cii care cer încetarea 
abuzurilor oligarhiei, 
oprirea activității or
ganizațiilor de extre
mă dreaptă, respecta
rea întrutotul a preve
derilor constituționale. 
Mulți guatemalezi se 
îndreaptă spre sierras 
de Minas sau sierras 
de Mico, alegînd calea 
luptei armate.

Marți dimineața, s-a des
chis cea de-a opta ediție a 
Tîrgului internațional de la 
Osaka. La această manifestare 
economică cu caracter gene
ral, participă 32 de țări de pe 
toate continentele lumii, în
tre care și Republica Socia
lista România. Aproximativ 
2 500 de societăți și firme 
japoneze și străine expun în 
cele opt pavilioane ale tîr
gului toate categoriile de 
mărfuri industriale, mijloace 
de transport, produse agri
cole, obiecte de artă, artiza
nat etc.

La festivitatea de deschi
dere au participat oficialități 
din Osaka, Tokio, oameni de 
afaceri, precum și membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
în capitala Japoniei. Din 
partea țării noastre au fost 
prezenți Petre Sin, șeful a- 
genției ‘ ‘
precum 
rectorul

Țara 
pentru .._ ___ ____ _____
cutiv la acest tîrg internațio
nal, care are loc din doi în 
doi ani, în alternanță cu 
Tîrgul de la Tokio. Un număr 
de 7 întreprinderi de comerț 
exterior din România expun 
pe o suprafață de 120 metri 
patrați mostre de produse de 
metale neferoase, laminate,

’ ” , co
de 
de

comerciale la Tokio, 
și Ion Tonceanu, di- 
oficiului românesc.

noastră participă, 
a cincea oară conse-

IOAN TIMOFTE

metale neferoase, 1__ ..
placaje și panel, mobilă, 
voare, produse chimice 
bază, vinuri, conserve 
came, fructe, legume.

Din prima zi, oficiul 
mânesc a fost vizitat de 
prezentanți ai marilor firme 
japoneze „Nippon Rayon Co.“, 
„Marubeni Ida", „Mitsubis
hi", „Kanematsu", „C. Itoh 
and Co.“, „Iwai", „Chiori 
and Co.“, precum și de un 
numeros public.

Tîrgul internațional de la 
Osaka rămîne deschis pînă la 
29 aprilie.

ro-
re-
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