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ALE TINERETULUI Proletari din toate țările, uniți-vă!

VĂ AȘTEAPTĂ!
Chemarea C.C. al U.T.C, privind cipstirea glorioaselor fapte 

Înscrise, acum 20 de ani, in cartea de aur a muncii volun- 
tar-patriotice la Bumbești-Livezeni, Agnita-Botorca, Salva- 
Vișeu, Lunca Prutului sau pe șantierul fabricii de confecții 
și tricotaje din București a fost primită cu larg entuziasm de 
tineretul patriei noastre. Mii și mii de tineri — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, de la orașe și 
sate, au răspuns cu însuflețire chemării C.C. al U.T.C. prin- 
tr-o participare neîntreruptă, plină de elan și dirzenie, ori
unde este nevoie de forța brațelor tinerești: pe șantierele 
de construcții a unor mari obiective industriale, pe șantie
rele de împăduriri sau de amenajări funciare și irigații, la 
înfrumusețarea orașelor și satelor, păstrarea și înfrumuse
țarea monumentelor istorice, Ia colectarea fierului vechi și 
a plantelor medicinale, la îndeplinirea măsurilor stabilite 
privind combaterea secetei.

în cadrul acestor acțiuni, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist organizează împreună cu Ministerul 
Transporturilor auto-navale și aeriene PATRU ȘANTIERE 
NAȚIONALE ALE TINERETULUI pentru sprijinirea con
strucției PRIMEI AUTOSTRĂZI ROMANEȘTI BUCU
REȘTI — PITEȘTI ȘI A ȘOSELELOR BUMBEȘTI — LIVE- 
ZENI, ClMPINA — COMARNIC, BAIA SPRIE — SIGHET.

Șantierele naționale ale tineretului vor fi organizate cu 
tabere permanente în perioada: iunie — septembrie 1968, în 
cinci serii:

— seria I o — 19 iunie — 4 iulie
— seria Il-a — 4 iulie — 20 iulie

— seria IlI-a — 22 iulie — 7 august
— seria IV-a — 7 august — 22 august
— seria V-a — 26 august — 10 septembrie
Taberele permanente vor fi organizate în următoarele 

puncte de lucru : pe șantierul autostrăzii București — Pi
tești : zona oraș București, Ciorogîrla (județul Ilfov), Corbii 
Mari, Petrești, Ionești (județul Dîmbovița), Căteasca (județul 
Argeș), pe șantierul șoselei Bumbești — Ilivezeni (județul 
Gorj): zonele Meri și Lainici; pe șantierul șoselei Cîmpi- 
na — Comarnic (județul Prahova): zona Comarnic; pe 
șantierul șoselei Baia Sprie — Sighetul Marmației (Județul 
Maramureș): zonele Baia Sprie și Sighet.

ÎNSCRIERILE, INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, SE 
PRIMESC PÎNA LA DATA DE 5 IUNIE LA SEDIILE 
COMITETELOR JUDEȚENE ALE U.T.C. ÎN RAZA CĂ
RORA SE ORGANIZEAZĂ TABERELE PERMANENTE. 
Toate lucrările vor fi remunerate. Cazarea și transportul sînt 
asigurate în mod gratuit

în brigăzile organizate pe cele patru șantiere naționale ale 
tineretului, se va iniția o întrecere pentru obținerea celor 
mai bune rezultate în muncă. Brigadierii fruntași vor primi 
medalii jubiliare „Bumbești — Livezeni", iar brigada cîști- 
gătoare a întrecerii va fi distinsă, în cșdrul festivităților or
ganizate în luna septembrie, la Bumbești — Livezeni.

TINERI ȘI TINERE,
înscriindu-ne în brigăzile de pe șantierele naționale ale 

tineretului adăugăm noi fapte la mărețele realizări obținute 
de întregul nostru popor, stih conducerea partidului, pentru 
înflorirea patriei socialiste!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5909

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit marți, 21 
mai 1968, pe A. V. Basov, am-
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basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Uniunii Sovietico la 
București, Ia cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

MIERCURI 22 MAI 1968

ESTE BIBLIOTECĂ
ȘGOIARĂ

0 INSTITUȚIE
ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR PENTRU

CONSTITUIREA COMITETELOR DE DIRECȚIE

GiNDlREA COLECTIVĂ
IN ACȚIUNE

'Asistăm zilele acestea la 
înfăptuirea a încă uneia 
din importantele hotărîri 
ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. In întreprinderile 
și organizațiile economice 
de stat au loc adunări ge
nerale ale salariaților sau 
reprezentanților acestora 
pentru constituirea comi
tetelor de direcție. Măsura 
este inspirată și impusă 
de însăși realitatea noastră 
economică. In condițiile 
revoluției tehnico-ștrințifice 
contemporane, dl diversi
ficării vertiginoase a acti
vității productive, cind 
crește gradul de complexi
tate a problemelor ce tre
buie rezolvate, perfecțio
narea organizării și Condu
cerii devine unul din fac
torii de bază pentru spo
rirea generală a eficienței 
producției și a muncii, un 
imperativ al progresului. 
Așa cum de atîtea ori s-a 
subliniat, un singur om 
oricîte cunoștințe ar avea, 
oricît de multilaterală i-ar 
fi pregătirea nu poate cu
prinde multiplele și va
riatele probleme caracte
ristice producției moderne

din întreprinderile noastre. 
Alcătuirea comitetelor de 
director— organ colectiv 
de conducere și coordo
nare a activității — asi
gură participarea la rezol
varea acestor probleme 
majore ale producției a 
celor mai competente ca
dre tehnice și economice cu 
o vastă experiență în do- 
meniul economic.

Acest eveniment înseam
nă în același timp crearea 
cadrului corespunzător 
pentru aplicarea largă a 
principiului muncii colec
tive într-unul din cele mai 
importante domenii de ac
tivitate, fiind o expresie a 
adîncului democratism so
cialist care guvernează în
treaga viață economică și 
socială a țării.

O asemenea adunare a 
avut loc și la Uzinele 
„Tractorul" din Brașov.

Pentru Uzina de tractoare a ' 
cărei producție implică o diver
sitate infinită de probleme, ca 
de altfel pentru toate întreprin
derile și organizațiile economice 
de stat, hotărârea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a

Consiliului de Miniștri cu pri
vire la aplicarea principiului con
ducerii colective prin înființarea 
comitetelor de direcție prezintă 
o importanță covârșitoare. Va
loarea practică a acestei hotărîri 
a fost subliniată și argumentată 
cu exemple convingătoare de la 
locurile lor de muncă de către 
un mare număr de salariați ai 
uzinei care au luat cuvântul cu 
prilejul adunării generale pentru 
constituirea comitetului de direc
ție în uzina lor. Fiecare dintre 
ei a vorbit cu mîndrie despre 
succesele remarcabile obținute 
an de an de colectivul uzinei în 
lărgirea, diversificarea și îmbună
tățirea parametrilor calitativi ai 
producției de tractoare, despre 
greutățile pe care le-a avut de 
înfruntat, dar mai ales au fost

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a IV-a)

• DE PRESTIGII/?
•
 în ultimii ani biblioteca școla

ră, recunoscută ca indispensabilă 
funcționării învățământului de

•
 toate gradele, a fost creată și 

înscrisa în circuitul valorilor ma
teriale ale culturii. Fonduri în-

•
 semnate au fost afectate an de 
an dotării lor, s-a creat o rețea 
de bibliotecari specializați pen- 

Otru munca cu un cititor în for
mare, deci cu atit mai pretențios 
— elevul; un regulament ela- 
borat de Ministerul Invățămîntu- 

“ lui fixează exact locul și rolul bi
bliotecii în viața școlii, atribu-

•
 țiile slujitorilor ei. Avînd aceste 
coordonate, este biblioteca șco
lară instituția de prestigiu, care

A să-și merite atributul de auxiliar 
" important al procesului instruc

tiv educativ ? Și, mai ales, exer- 
ț cită ea o asemenea putere de 

atracție, incit elevii, fără excep
ție, să-i treacă pragul cu cre-

•
 dința că vor găsi aici ce le este 
necesar pentru învățătură, cartea 
care va răspunde întrebărilor i-

•
 mediate și preocupărilor de per
spectivă privind formarea lor. in
telectuală ? Aceste teme au for-

•
 mat obiectul unei recente anche
te întreprinsă într-un număr de 
licee din mai multe orașe ale țării.

g Iată și constatările.

ÎNTRE DOCUMENTARE 
Șl CULTURĂ

Cornel Stelian (în prim plan), 
lăcătuș montator la I.S.C.M. 
Slatina are de ce să zîmbeas- 
că obiectivului: 1) Lucrează 
pe șantierul uzinei de alumi
niu încă de la prima cărămi
dă; 2) e în clasa XI la liceul 
seral; 3) un gînd serios pen
tru viitor — examen de admi
tere la Facultatea de construc

ții

Foto: O. PLECAN

NOI MĂRCI DE OȚELURI
La Uzina de țevi 

din Roman au intrat 
în producția de serie 
13 mărci noi de oțe
luri înalt aliate, care 
au proprietăți fizico* 
chimice deosebite. 
In compoziția acesto
ra intră nichel, 
•rom, wolfram, mo

libden, vanadiu etc. 
Noile tipuri de oțel 
sînt utilizate în spe
cial la fabricarea 
sculelor de filetat și 
alezat. Uzina de țevi 
din Roman a și 
realizat câteva tipuri 
speciale de grătare 
pentru cuptoarele de

tratament termic. 
Primele cantități de 
oteluri înalt aliate 
au fost trimise com
binatelor siderurgice 
din Galați și Hune
doara, Uzinei Repu
blica din Capitală și 
Uzinei de sârmă din 
Buzău.

(Agerpres)

Statisticile (desigur aproxima
tive), privitoare la dezvoltarea ac
celerată a științelor din zilele 
noastre, arată că în cei 60 de ani 
precedenți, numărul persoanelor 
a căror activitate principală este 
cercetarea științifică a crescut de 
cel puțin o sută de ori. Totodată 
a crescut și productivitatea mun
cii de cercetare. Rezultatele lu
crărilor de laborator sau de teren, 
teoretice sau experimentale, ana
litice sau de sinteză — concreti
zate în hîrtie tipărită, au devenit 
atât de numeroase, încât orienta
rea cercetătorilor printre sutele 
de mii de reviste și cărți care 
apar anual a devenit ea însăși 
o gravă problemă. Două sînt obli
gațiile principale de informare 
ale fiecărui om de știință: a) să 
cunoască ceea ce s-a lucrat de 
către alții, anterior, în tema pe 
care a luat-o în studiu b) să fie 
la curent cu principalele idei și 
progrese din domeniul său de 
specialitate.

Prima obligație însemnează a 
consulta, % asimila și a folosi în 
mod original câștigurile științei 
pînă la momentul actual. In felul 
acesta ne asiguram că ceea ce 
facem nu s-a mai făcut, că rezul
tatele noastre vor fi un pas înain
te, o adevărată cucerire a necu
noscutului. păci „necunoscut" nu 
este ceea. ce., nu cunoaștem noi, 
ca cercetători izolați, ci ceea ce 
nu cunoaște știința, ca operă so
cială a omenirii, ca integrare is
torică a unor eforturi interna
ționale. Este posibil oare să găsim

CONF. UNIV. DR. DOCENT

VICTOR SÂHLEĂNU

și să adunăm această bibliogra
fie ? A ținti să culegem întreaga 
bibliografie (adică să fim exhaus
tivi), înseamnă pur și simplu uto
pie. Operația de scotocire a bi
bliotecilor ar fi extrem de costi
sitoare, ca mijloace materiale și 
— mai ales — ca timp ; nu există 
biblioteci atotcuprinzătoare — 
deci niciodată toate lucrările nu 
vor fi accesibile; literatura odată 
strînsă depășește prin volumul ei 
capacitatea de studiu a unui sin
gur om și chiar a unui colectiv. 
Voi da un singur exemplu. Cu 
25 de ani în urmă, autorul unei 
monografii despre tumorile ova- 
riene a fost nevoit să publice 
un volum aparte pentru principa
lele referințe pe care le-a socotit 
utile și care au apărut în cîteva 
limbi occidentale; acest volum 
era mai gros decît lucrarea pro- 
priu-zisă și cuprindea 20 000 ti
tluri. Cazul are o valoare simbo
lica: ceea ce putem „face" azi 
este, în exprimare scrisă, infim 
față de ceea ce s-a făcut pînă la 
noi ; și totuși, descoperitorul unei 
noi idei sau al unui nou fapt are 
impresia justificată după care 
contribuția sa nu este neglijabilă, 
ci reprezintă „poarta" pe sub 
care trebuie să treacă ideile știin
țifice în mers. Spun justificată,

pentru că presupun că el a avut 
priceperea de a trasa linia fron
tului științific după informații se
lecționate și de valoare deosebită. 
Pentru aceasta, el nu a juxtapus 
masa enormă de date, ci le-a 
interpretat în mod critic. Nu cu
noștințele brute i-au permis să 
facă acest lucru, ci cunoașterea 
problemei; cultura sa științifică 
din sectorul respectiv. Pentru a- 
ceasta nu era necesar să se par
curgă 20 000 de lucrări, ci cu 
mult mai puține.

Poate astăzi un specialist să 
urmărească în detalii progresele 
domeniului în care s-a pregătit ? 
Calculele simple arată, iarăși, că 
lecturarea exhaustivă a literaturii 
care apare este o utopie. Un om, 
oricît ar fi de harnic și de recep
tiv, nu poate să facă față decît la 
un procent minim din ceea ce 
apare. S-a afirmat că un chimist 
poliglot care ar citi opt ore pe 
zi n-ar putea lua cunoștință decît 
de maximum 10 la sută din ceea 
ce se publică. Cifra ni se pare 
exagerat de mare. în fiziologie 
apăreau anual aproape un sfert 
de milion de pagini, în 1940 ; de 
atunci, producția publicistică s-a 
dublat sau s-a triplat. Dacă există, 
totuși, și astăzi, oameni de știință 
bine orientați în specialitate — 
aceasta se întâmplă din același 
motiv pe care l-am amintit mai 
sus : sînt oamenii de știință 
care mi men spre dobândirea cu-

(Continuare în pag. a V-a)

• LĂCAȘ DE CULTURA

— SAU DEPOZIT DE CĂRȚI?

S
Cînd am vizitat biblioteca Li
ceului „Mihai Viteazul" din Ca
pitală elevii erau în vacanță. Cu 
toate acestea, în bibliotecă am în- 
• tilnit animația zilelor de curs: 

se. restituiau cărți și se făceau 
noi împrumuturi, se consultau 

• colecțiile ziarelor și revistelor, 
sala de lectură era populată de 
elevi. Este o adevărată plăcere 

a să intri în această bibliotecă : o 
™ încăpere mare, luminoasă.

Austeritatea mobilierului este 
A atenuată de mulțimea florilor dis- 
™ puse peste tot, de culorile odih

nitoare ale perdelelor și drape-

riilor. Totul îmbie Ia lectură și 
meditație. Se vorbește în șoaptă, 
cu pioșenie pentru cei care ne-au 
transmis, peste veacuri, înțelep
ciunea lor, pentru cei care se 
pleacă azi asupra operelor lor. O 
atmosferă asemănătoare am în- 
tîlnit și la Liceul de băieți „Ni
colae Bălcescu" din Pitești și la 
Liceul de fete „Vasîle Alecsan- 
dri" din Bacău. Dar nu aceasta 
este nota dominantă a bibliote
cilor din școlile vizitate. Mai în
tâi, puține sînt școlile care au.săli 
de lectură separate de depozite
le de cărți. Și încă acesta nu este 
cel mai mare rău : bibliotecilor 
le sînt rezervate, de regulă, încă
perile mici, lipsite de lumină, cît 
mai ascunse cu putință. Fără să 
mai vorbim de faptul că proiec
tele noilor localuri de școli nici 
n-au fost prevăzute cu săli spe
ciale pentru biblioteci (de săli de 
lectură nici vorbă !), lăsînd sub 
semnul improvizației rezolvarea 
acestei importante probleme din 
viața școlii. Proiectanții Liceului 
nr. 39 (cînd vor ajunge toate li
ceele să poarte un numo< și nu 
un număr ?) ca să oferim un sin
gur exemplu — construit în
tr-unul din cele mai moderne 
cartiere din Capitală, Balta Albă, 
în care învață circa 1600 de 
elevi au rezervat bibliotecii o ca
meră cît o cămară și numai cu 
mari greutăți biblioteca a fost 
mutată, recent, într-o sala de 
clasă, la urma urmei tot neîn
destulătoare. De ce atîta lipsă 
de perspectivă cînd construim 
școli care vor dura zeci de ani de 
acum încolo și de care urmează 
să beneficieze numeroase gene
rații de elevi ? Uneori peste lip
sa de prevedere a proiectanților 
se grefează și lipsa de spirit gos
podăresc a înșiși slujitorilor bi
bliotecii : se inventariază încet 
cărțile noi (care se achiziționează, 
de regulă, lunar), deci se pun cu 
greutate în rafturi, cărțile resti-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Un vechi prieten, actor Ia un 
teatru^ din apropierea Capitalei, 
m-a făcut atent, invitîndu-mă să 
urmăresc un spectacol televizat 
susținut de teatrul pe care-1 slu
jește. Nu numai dintr-un interes 
particular pe care-1 port amicului 
distribuit în fruntea personajelor 
acestei piese am urmărit spec
tacolul, dar și pentru succesul de 
casă pe care acesta l-a realizat. 
O dramă, chiar dacă străină nouă, 
posibilă pe un alt meridian, tre
zește interes ca pentru tot ceea 
ce este omenesc. Ceea ce a făcut 
pretextul acestei însemnări nu o 
motivul dramatic al piesei cât un 
pasaj ce se vroia liric, infanti^ 
însă, ori prin inabilitatea autoru
lui ori a regizorului. Oricum, in
diferent de cel vinovat, confun
darea lirismului cu infantilismul 
fiind curentă merită .ă medităm 
puțin.

în definitiv confuzia e operată 
de prejudecăți, mai ales de una 
care planează asupra cuplului de 
îndrăgostiți : cei ce se iubesc, se 
copilăresc a doua oară. Desigur 
starea lirică a omului e o stare 
esențială dar nicidecum de vârstă 
primară. E adevărat că-n tranșa 
infantilă cad. de obicei cei ce se 
mistifică sau mistifică în și prin 
dragoste. Auzi pe unul făcând 
ditirambi declarativ : „o, tu, re
gina viselor mele" sau fredonând

LIRISM SI->

INFANTILISM
ultimul șlagăr de duzină „iubita 
mea, iubita mea tu ești păpușa 
copilăriei mele" etc. etc. Mă rog, 
fie și așa dar, a ne copilări târziu 
riscăm a ne întârzia mintal.

Ciudat este că această întâr
ziere este atribuită. unor perso
naje literare care, prin prezențele 
lor lirice, sînt destinate unei sim

patii publice. Ele nu reușesc 
astfel decît să se plaseze undeva 
între grătarul cu mititei și taraful 
romanțelor de-aduceri aminte. 
Lirisrfiul infantilizat prosperă însă 
cu acțiuni corozive asupra bunu
lui gust public și, mai mult decît 
atit, asupra personalității celor 
seduși de retorismul lacrimogen 
al idilelor literare. Un tînăr 
contaminat de o asemenea in- 
fantilizaxe va fi predispus filozo
fiei gen Gîgă, conform căreia tot 
ce zboară se mănîncă. Iar de aici 
pînă la inaderența față de reali
tatea înconjurătoare definită prin- 
tr-o stenică bărbăție nu e decît 
un pas. Apoi lanțul consecințelor 
dramatice se înnoadă cu repezi
ciune. E inutil să mai insistăm.

...Revenind, a doua zi după 
spectacolul televizat, cu un te
lefon, amicul în chestiune mizînd 
pe efectul cvasigeneral produs de 
piesa în cauză, efect de la care 
nu m-aș fi putut sustrage după 
intenția sa m-a chestionat cu 
aplomb :

— Ei ce zici ?
— Mde...
— ???
— E cam infantilă...
— Da, e plină de lirism !
Ce țî-e și cu telefoanele as

tea...

V. ARACHELIAN
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tuite se adună în stive în loc să 
fie așezate imediat la loc, colec
țiile de ziare sînt în dezordine, 
nu se aerisește destul, nu se face 
la titnp curat. Chiar la liceul citat 
mai sus, unde și ordinea ar crea 
disponibilități de spațiu, am în
tâlnit o asemenea situație.

POT LIPSI DIN LECTURA 
ELEVILOR PUBLICAȚIILE 
„EVIDENȚA CONTABILA" 
ȘI „PAZA CONTRA IN

CENDII LOB" ?

tre menirea bibliotecii, așa cum 
e stabilită în regulamentul ela
borat de Mnisterul Invățfynîn- 
tului („Bibliotecile școlare spriji
nă pregătirea elevilor și documen
tarea pedagogică și științifeă a 
cadrelor didactice...** Cap/ 1 ali
niatul II) și modul în care se 
Stabilește bugetul său anual (alo
cații per-elev, diferențiate potri
vit cu vîrsta). Or, dacă bugetul 
se fixează în funcție de elev nu 
rezulta ca el trebuie folosit pen
tru elevi ? Admițînd că și ma
terialele adresate cadrelor di dac- 
tic^-Se răsfrâng, într-o formă ori 
alta, asupra elevilor, n-ar trebui

Trebuie să recunoaștem că în
tregul sistem este empiric !

O NOUA PERSPECTIVA 
FONDULUI DOCUMENTAR

Semnalam mai sus insuficiența 
numărului de exemplare din ope
rele clasicilor literaturii noastre 
în unele biblioteci școlare. Dar 
nu puține sînt bibliotecile care 
dispun de. așa-zisul fond docu
mentar cuprinzînd cărți editate

curentă; dar și inspectoratele 
școlare și Ministerul Învățămîn 
tului nu au dat o dezlegare in 
acest sens.

De fapt, multe din neajunsu
rile care mai persistă în funcțio
narea bibliotecilor ar putea fi 
cunoscute și înlăturate operativ 
dacă ele s-ar bucura de o îw- 
drumart mai puțin generală.

Activitatea bibliotecii âr pu
tea forma obiectul unei ana
lize în Consiliul pedagogic, ar 
putea fi un obiectiv al inspec
țiilor care se fac în școală, după 
cum ar fi util ca un inspector să 
se ocupe în mod special de mul-

sistematic și alfabetic na este 
pus la punct și atunci e de 9 
mirare că elevii cer cărți la mo
dul relatat mai sus ? Este o lipsă 
a Regulamentului de funcționare 
a bibliotecilor școlare faptul că 
nu prevede nici un fel de sti
mulente ori penalizări pentru 
inexistența cataloagelor ori neuti- 
lizarea lor.

PE ACELAȘI STAT 
DE FUNCȚIUNI: BIBLIO- 
TECARA ȘI... PORTARUL#

Dacă folosim cifrele absolute, 
atunci, în cele mai multe biblio
teci, fondul de cărți raportat la 
numărul de elevi ăi scolii ne 
apare satisfăcător. Cîteva mos- 
tre: Liceul „Unirea" Brașov : 
17 000 volume — circa 1 000 e- 
levi; Liceul „Nicolae BălcesCu" 
Pitești : 21 775 volume la 1000 
elevi; Liceul „Petru Grozâ" 
Bucure$ti : 11 600 volume — cir
ca 1160 elevi; Liceul „VaSile 
Alecsandri" Bacău : 11 300 vo
lume la sub 1000 elevi. Dar 
o asemenea alăturare nu este 
pe de-â-ntregul echitabilă « 
bibliotecile au fn principal 
menirea să acopere nevoile 
de lectură ale elevilor în raport 
cu programa șoolară, ceea ce în
seamnă că anumite cărți trebuie 
să existe într-un număr mare de 
exemplare. Din această catego
rie fac parte operele clasicilor 
literaturii române, lucrările de 
istorie și critică literară, produc
țiile literare contemporane, ope
rele clasicilor literaturii univer
sale.

Nu numai că aceste lucrări 
trebuie să existe într-un număT 
mare de exemplare, dar terme
nul lor de uzura fiind mai scurt 
față de alte cărți, se cer împros
pătate mai rapid. Ar părea de ne
crezut (dat fiind ritmul produc
ției noastre editoriale) dar în bi
bliotecile școlare se găsesc într-un 
număr insuficient operele lui E- 
minescu (50 de exemplare din 
versurile sale — ca să ne folo
sim doar de exemplul Liceului 
^Vasile Alecsandri" din Bacău 
unde există nouă clase a IX-a 
care le-au studiat în același timp
— sînt evident puține), ale lui 
Sadoveanu, Vlahuță, Slavici, Bla- 
ga, Bacalbașa, Panait Cerna. Se 
cer reeditate în colecțiile de ma
să (Lyceum, Biblioteca școlarului, 
Biblioteca pentru toți) și pe cât 
posibil în concordanță cu cerin
țele programei școlare. Programa 
indică pentru studiul operei lui 
Sadoveanu, de pildă — în afara 
romanelor sale istorice, Baltagul
— și unele povestiri care nu se 
găsesc decît în opere complete. 
Cum însă bibliotecile școlare au 
cite 1—2 exemplare din ediția de 
„Opere", ele 'nu pot ajunge Ia 
elevi. în consecință, se impune 
editarea acestora separat. Lipsesc 
cu desăvirșire din unele biblio
teci sau sînt într-un singur exem
plar, ceea ce este aproape același 
lucru, operele lui Shakespeare, 
Balzac, Whitman, Fielding, scri
itori introduși abia în anul acesta 
în programă, deci lucrări care, 
din diverse motive nu au fost 
achiziționate cînd au fost editate 
și care în prezent sînt epuizate.

Dacă aceste lipsuri din biblio
tecile școlare se datoresc unor 
cauze, să le spunem obiective, 
nu se poate trece peste faptul 
că în unele cazuri folosirea fon
durilor alocate are un caracter 
întîmplător, făctndu-se achiziți de 
mai mică însemnătate ori chiar 
inutile. Dat fiind că elevii cer 
cărți de aventuri — bibliotecile 
nu se privează de nici un titlu 
nou apărut, și apar destule ; din 
lista periodicelor la care se abo
nează bibliotecile școlare nu lip
sesc publicații ca „Evidența con
tabilă" (de care are nevoie, poate, 
contabilul școlii) „Paza contra in
cendiilor" (în 14 licee ancheta
te ni s-a spus că această publi
cație n-a fost consultată nici o 
dată !) în schimb la revista „Se
colul XX" n-am găsit nici un 
abonament, reviste ca Magazin 
etc. (fără îndoială necesare într-o 
bibliotecă publică, dar nu într
una școlară), metodici și lucrări 
de specialitate utile doar cadre
lor didactice (la urma urmei in
teresate să le aibă în biblioteca 
personală) și altele.

Această încărcătură inutilă se 
plătește și se resimte în bugetul 
oricărei biblioteci. Caracterul în- 
tîmplător al achiziționării cărților 
este generat și de alte cauze :

I. Există o neconcordanță in-

Este biblioteca

școlară <9 » instituție

de pi r e stigiu?
fixate niște cote anume din bu
get în limitele cărora să se cum
pere lucrări care nu intră în fo
losința imediată a elevilor ? Aici 
e de datoria Ministerului învăță
mântului să pună de acord regu
lamentul cu normativele buge
tare în vigoare.

2) Deși teoretic la stabilirea 
comenzilor anuale de cărți, pre
cum și a achizițiilor lunare bi
bliotecarul urmează să se con
sulte cm profesorii de specialitate, 
cu conducerea școlii, practic (din 
comoditate, ori din credința că 
bibliotecarul are o pregătire en
ciclopedică) el e singurul care 
decide ce cărți urmează să se 
cumpere. Lăsînd la o parte faptul 
că unui singur om îi este extrem 
de greu să hotărască ce este 
necesar de achiziționat din mul
tiplele specialități ce se editează, 
bibliotecarii sînt derutați uneori 
și de colecturile care le rezervă 
tot ce intră în depozit — deci 
și lucrări inutile școlilor — mic
șorează numărul de exemplare 
cerute, ori nu le păstrează exact 
cartea cea mai căutată. Tovarășa 
Cornelia Postolache, bibliotecara 
Liceului „Vasile Alecsandri" din 
Bacău relata că pentru a se a- 
proviziona cu cărți mai întîi cer
cetează noutățile din librării, le 
confruntă cu ceea ce i-a fost 
rezervat la colectură, apoi, pen
tru că se „înțelege bine“ cu 
funcționarii de acolo, mai dă o 
raită și prin depozitul lor pentru 
a aduna cărțile care au căutare.

înainte de 1944 și care sînt „tabu* 
pentru elevi. în acest fel, în 
aceeași bibliotecă, Eminescu este 
și la îndemîna elevilor și interzis 
lor, operele lui Caragiale, Coșbuc 
și ale altor mari scriitori stau 
pradă prafului de ani de zile. 
Fondul documentar (citiți inac
cesibil) al bibliotecii Liceului 
„Mihai Viteazul" se ridică la 
15 000 volume, ai Liceului „U- 
nirea" Brașov la circa 9 000 vo
lume, al Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" — Pitești aproape de 8 000 
volume — și n-am citat decât 
cîtevâ cazuri. Firește, între căr
țile existente în acest fond docu
mentar sînt unele alcătuite după 
criterii neștiințifice cu prefețe și 
adnotări inacceptabile, care de
formează realitatea operelor pre
zentate ; sînt chiai cărți ce nu 
pot fi folositoare elevilor. Nu 
despre acestea e vorba, ci des
pre cele cu adevărat utile. In
trarea acestor cărți în circuitul 
uzual ar îmbogăți nu numai nu
meric bibliotecile școlare, ci și 
calitativ exercitând și în acest 
fel, o mare influepiă educativă 
asupra elevilor. Care elev n-ai 
răsfoi cu emoție o ediție prin- 
ceps, cuprinzînd versurile lui 
Eminescu ori ale lui Coșbuc I 
Dar nu numai edițiile vechi 
ale scriitorilor noștri „bene
ficiază" de un asemenea re
gim ci și... Seneca, Ovidiu, Sha
kespeare... Acoperindu-se cu o 
dispoziție foarte veche, conduce
rile școlilor nu dispun transfe
rarea unei părți însemnate a fon
dului documentar în circulația

țiplele aspecte pe caTe le ridică 
bibliotecile școlare.

C1ND ȘI CUM 
DESCOPERĂ ELEVII 

„MISTERELE" CATALOA
GELOR ȘI FIȘELOR ‘

Prietenie

— Vă rog să-mi dați o carte 
de aventuri...

— Mi-ar place să citesc un 
roman despre prietenie. Aveți 
așa ceva ?

— Ce culegere de probleme 
de fizică mai nouă aveți ?

— Cine a scris „ceva* despre 
Asia ?

Cu asemenea întrebări se adre
sează un număr mare de elevi 
bibliotecarului școlii. Și acesta 
îi recomandă, bine sau rău, tot- 
deuna grăbit pentru că alți elevi 
așteaptă la rind, o carte din 
domeniul cerut. în dreapta biblio
tecarului, un stelaj de etajere și 
sertare adăpostește fișele catalo
gului alfabetic și sistematic pe 
care, în cele mai dese cazuri, le 
folosește doar el. De ce se în
tâmplă așa ?
• — Elevii nu știu să utilizeze 
cataloagele, n-au nici răbdarea 
necesară — mărturisesc cei mai 
mulți bibliotecari.

Sîntem de acord cu ei. Dar 
unde să învețe elevii să se ser
vească de cataloagele bibliotecii 
dacă nu chiar în bibliotecă ? La 
urma urmei, cînd să învețe tână
rul să lucreze într-o bibliotecă 
dacă nu în anii de școală, cînd 
își formează deprinderi de muncă 
intelectuală ?

Din păcate în destule biblio
teci școlare nici măcar catalogul

Cităm din scrisoarea tovarășei 
Aurora Catargiu bibliotecara Li
ceului nr. 2 din Orașul Su- 
ceava, adresată Serviciului bi- V 
bliotecilor din Ministerul Invă- 
țămîn tului :

„Vă rog să-mi răspundeți Za V 
întrebarea: din ce categorie de 
salariați jac parte bibliotecarii 
școlari ? Din categoria persona- A 
lului administrativ ori a cadrelor " 
ajutătoare ? într-o statistică 
m-am „descoperit** în rindurile gk 
personalului administrativ, în " 
timp ce laboranții au fost trecuți 
printre cadrele didactice ajută- gk 
toare. Oare biblioteca școlară, 
cu întreaga sa activitate, nu este 
în slujba procesului instructiv e- gb 
duoativ cel puțin in egală mă- 
sură cu laboratorul de fizică, să 
spunem ?“ A

Departe de a fi o manifestare w 
de vanitate gratuită, cererea tova
rășei Catargiu ridică o chestiune gh 
de principiu : încadrați alături de 
portari și îngrijitori, bibliotecarii 
școlari sînt și tratați ca atare și A 
nu ca factori educativi compe- 
tenți și răspunzători. Și dacă un 
număr mare de bibliotecari nu £ 
se formalizează achitîndu-se de 
obligații cu conștiință profesio- 
nală și o mare dăruire pentru a- 
ceasta nobilă îndeletnicire, Sînt 
destui alții care își coboară acti- 
vitatea redueînd-o la mînuirea 9 
pur și simplu a unor bunuri ma
teriale oarecare.

Nu este mai puțin adevărat că, V 
la ora actuală destule posturi de 
bibliotecar școlar sînt acoperite 
întâmplător, de oameni fără o W 
pregătire specială (în afara unor 
cursuri de foarte scurtă durată) 
și, uneori, fără chemare pentru 
această muncă deloc ușoară dar 
de o mare frumusețe. La această 
situație concură și actualul sistem 
de salarizare a bibliotecarilor 
școlari — nu îndeajuns de dife- 
rențiat după pregătire și vechime, 
lipsit și de perspectivă în acest 
sens. Ar trebui studiată posibili- 9 
tatea ca persoanele oare, avînd 
studii superioare și un număr de 
ani la catedră (nu sînt puține ase- V 
menea cazuri), să fie considerate 
ca făcînd parte din personalul di- 
dactic și, în consecință, să se 9 
bucure de toate drepturile a- 
cestora. O asemenea reconside- 
rare a funcției de bibliotecar V 
școlar i-ar mări prestigiul, ar fi 
un stimulent pentru tinerii care 
se încadrează în această funcție W 
de a continua studiile și ar bara 
calea celor care ocupă posturi 
de bibliotecar din interese străine W 
de această chemare.

★ A
Semnalînd câteva din aspec- W 

tele deficitare ale activității bi- î 
bliotecilor școlare rămînem da- a 
tori cititorului cu un capitol e- W 
sențial: lectura elevilor realizată 
cu ajutorul bibliotecii. a

MARIETA V1DRAȘCU W

CRONICA PLASTICĂ

„Stau și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni..." (La Muzeul memorial „Ion Creangă 
din Humulești)

TEATRE
MIERCURI, 22 MAI 1968
• Opera română la Sala 

Palatului DON CARLdS ora 
19,30 • Opereta CONTESA 
MARITZA ora 19,30 • Tea
trul Național Sala Comedia 
HEIDELBERGUL DE ALTĂ
DATĂ ora 19,30 • Sala Studio 
TOPAZE ora 19,30 • Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra Sala 
Schitu Măgureanu NEPO
TUL LUI RAMEAU ora 20 
• Teatrul Mic TANGO ora 
20 • Teatrul C. I. Nottara 
Sala Magheru LOVITURA 
ora 19,30 • Sala Studio CÎND 
LUNA E ALBASTRA ora 
20 • Teatrul Ion Creangă A- 
DRESANȚII NECUNOSCUȚI 
ora 9,30 • Teatnil Țăndă
rică Sala din str. Academiei 
PUNGUȚA CU DOI BANI 
ora 17.

TELEVIZIUNE
• 10,00 — Curs de limba 

franceză (lecțiile 5 și 6 —
reluare). • 11,00 — Curs de 
limba rusă (lecțiile 5 și 6 — 
reluare). • 12,00 — T. V. pen
tru specialiști din industrie.
• 17,30 — Pentru cei mici : 
„Ala-Bala : Cine îndrăzneș
te ?" • 18,00 — Telecronica 
economică. • 18,30 — Curs 
de limba germană (lecția a 
15-a). • 19,00 — Club XX — 
emisiune pentru tineret : 
„Civilizație și a fi civilizat".
• 19.30 — Telejurnalul de 
seară. • 20,00 — Soliști de 
muzică populară la cererea 
telespectatorilor. Vor cînta : 
Maria Păunescu, Aurelia 
Fătu și orchestra condusă de 
Victor Predescu. • 20,15 — 
Transfocator. • 20,45 — Stu
dioul tînărului interpret.
• 21,00 — Avanpremieră.
• 21,15 — Telecinemateca : 
„Nu sîntem singuri". Film 
artistic cu Paul Muni. • 23.07 
— Telejurnalul de noapte.

HARALAMB ZINCĂ

- ROMAN -
Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 

pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale. Eufrosina Bănescu. întâmplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară 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 cercetări, moartea subită a Eufrosinei Bănescu, 
apoi unele întâmplări ciudate cu Virginia Munteanu complică 
brusc situația.

V. Cîlnele Ingro găsește o urmă
1.

La ora 19 fu primit de către Colonelul Horea, comandantul 
regiunii Dobrogea. Zăbovi în cabinetul acestuia mai bine de o

- 73 -

STRĂINĂ
Expoziția de pictură con

temporană franceză. Muzeul 
de artă adăpostește în a- 
ceastă lună o expoziție asu
pra importanței căreia vom 
încerca să insistăm numai .în 
măsura în care prilejul evi
dențiază principiile în baza 
cărora s-a efectuat —i*- 
lucrărilor. Aproape 
aceste principii — 
succint în catalogul 
ției — nu fac decît __ 
prime curajul opțiunii care, 
în artă, se dovedește a fi din 
ce în ce mai dificil de arbo
rat. Faptul că organizatorii 
și-au permis, cu deplină le- 
jeritate, să renunțe la nume 
„care au intrat de-acum în 
istorie" sau la cei „rămași 
credincioși unor modalități 
de expresie care nu mai co
respund sensibilității mo
derne"' trebuie să dea de gîn
dit — gestul lor incisiv îm
bină capacitatea de a re
nunța cu dreptul de a refuza. 
Astfel alcătuită, unitară, ex
poziția reușește să ofere vi
zitatorilor o imagine coeren
tă, concretă. a ceea ce este 
pictura franceză de astăzi, a 
ceea ce face „Școala de la 
Paris" : straniu echilibru în
tre rigoare și dezinvoltură.

în înțelesul lor banal a- 
ceste noțiuni sînt inaplica
bile artei de care ne ocu
păm, dar vom încerca să le 
restrîngem sensul și să le fa
cem utilizabile. Definim deci 
prin rigoare o disciplină și o 
excelentă stăpînire a tehni
cii („T 1963—E 38“ de Hans 
Hartung poate fi un exem
plu), dar și o înțelegere su
perioară a scopului, deci o 
finalitate artistică intuită, nu 
dibuită. „Materia autori
tară", pînză pictată de Victor 
Brauner și găzduită, în mod 
obișnuit, de Muzeul național 
de artă modernă din Paris, 
ni se pare că face deosebit 
de accesibil sensul rigorii, la 
care ne referim. O expoziție 
mai cuprinzătoare a acestui 
pictor născut în România, ex
poziție pe care o sugerăm,

selecția 
brutale, 
expuse 
expozi- 
să ex-

CINEMAT O GR A
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (panoramic)

rulează la "
12.45 ; 16,30 ;

CE NOAPTE, 
mascop)

rulează la _____  ,.
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,15; 
21,15), București (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15; 15,45- 18,15; 20,45), Capi
tol (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Central (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45).

K. O.
Moșilor (orele 1
20,30).

OSCAR (cinemascop)
Festival (orele 8,45; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Feroviar 
(orele 8,45 ; 11 ; . 13,15 ; 15,15 ;
17.45 ; 20), Excelsior (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;

Patria (orele 9 ;
20).
BĂIEȚI! (cine-

Republica (orele

15,30 ; 18

21), Modern (orele 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20,45), Bucegi 
(orele 9,30; 11,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30; 20,45).

TOM ȘI JERRY
Timpuri Noi (orele 9—21).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
Doina (orele 9 ; 11 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

OBSESIA (cinemascop)
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45), Floreasca 
(orele 9 ; 11,15; 13,30; 16;
18,15 ; 20,45), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU (cinemascop)

înfrățirea între popoare (orele

10 ; 16 ; 18,15; 20,30). 
TOPKAPI

Buzești (orele 15 ; 18), Vitan 
(orele 15.30 ; 18 • 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ. 
NEBUNĂ (cinemascop)

Dacia (orele 8—20 în conti
nuare)

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE
Unirea (orele 15,30 ; 18), Ra
hova (orele 15,30 ; 18).

ZILE DE VARĂ
Lira (orele 15,30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

Drumul Sării (orele 14,30 ; 
17,30 ; 20,15), Giulești (orele 
10—15 ; 17.15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
(cinemascop)

Ferentari (orele 15.30 ; 
20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
PLUS

Cotroceni (orele 14,30 ; 17,30 ; 
20,30).

CAPCANA (cinemascop)
Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

LEUL AFRICAN

Crîngași (orele
20,30).

EL DORADO
Volga (orele 9 ; 15,30 ; 18,15;
20,45), Miorița (orele 9.30 ; 12 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

VIAȚA ÎN DOI
Viitorul (orele
20,30).

EA VA RÎDF.
Gloria (orele 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30),

15,30 ; 18;

18 î
IN

11,15; 13,30 ;
Tomis (orele 

9—16 în continuare).
SFIRȘITUI. AGENTULUI W4C 
(cinemascop)

Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS
Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

PRAȘTIA DE AUR
Munca (orele 11,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNTOARCE-TE (cinemascop)
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA
Arta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15; 18 ; 
20,30).

sîntem convinși, ar fi extrem 
de interesantă.

Apoi, prin dezinvoltură, în
țelegem acel sentiment de 
forță debordantă pe care-l 
încetățenește fără efort un 
lucru bine făcut. Lucrările 
semnate de Pierre Betten
court și Luc Peire, Luis To- 
masello și Jean Dubuffet, Al
berto Magneții și Marceli» 
Loubchansky și a altora, la 

. a căror înșiruire renunțăm, 
respiră evident această forță.

Din expoziție, cum am mai 
spus, lipsesc acei „monștri 
sacri" ai picturii franceze — 
ne referim în primul rtnd la 
Picasso — dar se pare că or
ganizatorii au gîndit bine, au 
preferat unei prezențe cople
șitoare o prezență difuză, a- 
proape spirituală. (Prezența 
discretă a lui Alberto Giaco
metti și cea suficient de 
inexpresivă a lui Max 
Ernst nu schimbă lucrurile). 
Ceea ce dovedește că o miș
care artistică, prin inteli
gență și curaj de opțiune, 
poate fi redusă la media ei, 
adică la spiritul ei.

Expoziția Arta contempo
rană daneză. Complexă ca 
structură, această expoziție \
reflectă eforturile susținute 
ale artei daneze de a-și con
tura individualitatea, dar și 
tendința ei evidentă de a se 
înscrie pe orbita curentelor 
de largă răspîndire euro
peană. Vocația artei daneze 
se definește astfel prin 
această contradicție și nu ne . 
va mira faptul că Richard 
Mortensen figurează atit în 
sălile Dalles, între danezi, cit 
și în sala de expoziții a Mu
zeului de artă, unde e re
vendicat de francezi. (Opus 
lui Mortensen — foarte tî- 
nărul Anders Kirkegaard pe 
care-l recomandăm căldu
ros celor care-și vor putea 
desprinde privirile din pro- — 
lixitatea sculpturilor sem
nate de Jorgen Haugen So
rensen și Bent Sorensen). 
Echitabil, ceea ce a oferit 
Danemarca Franței revine în 
Danemarca și faptul nu do
vedește decît că artele na
ționale, în epoca noastră, își 
împlinesc destinul printr-o 
dublă raportare care, ope
rată cu tact, poate fi rodni
că.

Expoziția Gea Augsbourg. 
Prezența nemijlocită a artis
tului în actualitate conferă 
operei substanță și sens, fapt 
pe care-l ilustrează vregnant 
expoziția de la Ateneul ro
mân, cea a lui Gea Augs
bourg, pictor elvețian, itine
rant. Schițele lui din Elveția, 
China, România și S.U.A. 
desprind din locurile vizitate^ 
și din oamenii acelor locuri 
latura calmă a realității, 
legea peisajului sau a fizio
nomiei. Cosmopolit cum îl 
consideră Georges Peillex, 
Gea Augsbourg percepe lu
mea pe care a străbătut-o 
prin umbrele și luminile ei. 
El poate sădi în vizitatorul 
expozițiilor sale un lirism 
distilat, dar și o neliniște pe 
care, ca 
Tonitza, 
fici“ s-ar 
leagă.

să.-l parafrazez pe 
elvețienii „speci- 
putea să n-o înțe-

MIHAI PELIN

jumătate de oră, raportîndu-i situația și expunîndu-i planul său 
de acțiune. Ieși apoi în oraș. Se însera. Simți imediat bineface
rile brizei marine. „Altă viață" ! exclamă el înviorat și porni 
cu pas ușor la îndeplinirea primului punct din planul său de 
acțiune.

Cunoștea Constanța. Mai acționase pe aici în cîteva rînduri si 
studiase așezarea orașului. Bulevardul Tomis, la ceasul acela 
de seară, era aglomerat. îl străbătu dezinvolt, uitîndu-se după 
vilegiaturistele, pe cît de bronzate, pe atât de cochete. Trecu de 
poștă și își continuă drumul pe strada Mircea cel Bătrîn și, mai 
curînd decît își închipuise, ajunse pe strada Br. la numărul 15. 
unde domicilia Luiza Urseanu. Se pomeni în fața unei clădiri 
vechi cu patru etaje. Luiza Urseanu locuia la ultimul cat. Intră 
într-o curte îngustă, luminată de un bec anemic ; pe treptele de 
la intrare ședeau două femei și comentau destul de gălăgios o 
întâmplare din troleibusul de Mamaia. Zărindu-1, tăcură și-1 cer
cetară cu o curiozitate aparte. Una din ele îl întrebă cu o voce 
răstită :

— Căutați pe cineva ?
Nu se ridicară. Pe semne se obișnuiseră să stea pe trepte la 

taclale.
— Pe domnișoara Luiza Urseanu, răspunse Roman. Cele doua 

femei schimbară anumite priviri al căror înțeles îi scăpă ofi
țerului.

— old ia patru...
(Roman urcă la etajul patru. Dar n-o găsește pe Luiza Ursea

nu acasă. Coborînd iarăși în stradă, se aude dintr-o dată strigat) 
Luminile orașului se aprinseră.Porni aiurea. Nu se depărtase 

prea mult de locuința Luizei Urseanu, cînd se auzi strigat :
— Domnule !... Domnule !...
Se opri și se uită peste umăr. Văzu venind spre el un tânăr J 

era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni de cow-boy și o cămașă 
cadrilată, cu mîneci scurte, deschisă la piept pînă aproape de 
buric... Dacă avea șasesprezece ani.

— Domnule, i se adresă el, iscodindu-1 pe Roman cu o privire
obraznică, dumneavoastră ați căutat-o pe domnișoara Luiza 
Urseanu ? , ' , . 4

Avea un păr blond, subțire și moale pe care nu și-1 mai tun- 
sese de mult • îi cădea peste ochi, iar el și-1 îndrepta mereu cu 
degetele resfirate, ca o greblă originală. Se vedea că își petre
cea zilele pe plaja mării înotînd, căci era bronzat și bine legat.

— Da, eu am căutat-o. Știi unde pot s-o găsesc ?
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— Pentru ce o căutați ?
— Nu crezi cumva c-o «ă-ți spun ? Dacă știi unde pot s-o 

găsesc, spune-mi.
Tînărul nu-1 răspunse imediat. își vir! mîinile numai pe jumă

tate în cele două buzunare de la spatele pantalonului și prinse 
să-l cerceteze pe Roman negustorește, ca si cînd ar fi vrut să 
vadă cîți bani valorează. In cele din urmă, clătinîndu-se cînd 
pe călcîie, cînd pe virful picioarelor, zise flegmatic :

— Vrei să-ti fac trampa ?
— .. ‘paH.ii cine ești ?
— N-are importanță. Zii, vrei sau nu să-ți fac trampa. Dacă 

nu vrei, nu-i nici o supărare. Adio șl n-am cuvinte... Dădu sa 
plece.— Stai! îl opri Roman. S-a făcut!

— Să știi că o să te coste, condiționă tînărul. Mie îmi dai un 
pol...

— Cu 15 nu te învoiești ?
— Vrei, bine ; nu vrei, by-by... Te salut din mers.
— Stai! Să știi însă că nu-ți dau nici un ban dinainte, se 

zgirci Roman. Vă știu eu pe voi ăștia, șmecherii din Constanta...
— Nici nu-i nevoie să-mi dai dinainte... Mi-i dai mline...
— Cum nțiine ? se arătă Roman mirat.
— Păi da. astă-seară nu se poate, zîmbi el superior... K ocu

pată... E plecată...
— Bine, fie și miine... unde ?
— Mai întîi scapă-mi una de cinci...
Tînărul luă bancnota si si-o frecă de barbă, semn că erau 

primii bani cîstigati în ziua aceea. ... . . , ,„f
Miine, la opt seara, în Piața Independenței, la statuia lui 

Ovidiu. Ți-o adu- pe Luiza și-mi dai polul...
— Numai cinșpe,. ripostă căpitanul.
îl văzu cum se depărtează ; călca într-un fel aparte, legă- 

nîndu-se atletic. Se stănînise cu greu să nu-i ardă cîteva palme 
peste mutra obraznică. Era mai mult ca sigur că tînărul îl 
luase drept un provincial naiv și se hotărîse să-1 fraierească 
de cinci lei. „Cinci lei de la mine... doi de la altul. In sezon, 
litoralul e plin de... fraieri". Ar fi putut să-1 înhațe, fiind con
vins că n-avea cum să-i facă „trampa" cu Luiza Urseanu, 
dar nu era partizanul „înhățărilor"... din prima clipă. Va ști 
însă pe unde să-1 caute la momentul potrivit. Deodată, îl pufni 
rîsul. își aminti la cine văzuse mersul acela legănat pe care 
„micul afacerist" încerca să-1 imite. La John Brayne, în „Cei
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șapte magnifici". Era mersul celui mai magnific dintre mag- 
nifLci.

2
Mihai Miroiu locuia nu departe de restaurantul Cazino. în

tr-un bloc nou de pe strada Remus Opreanu. De la locuința 
sa și pînă la Vama Portului, unde-și făcea serviciul, nu avea 
de străbătut un drum prea lung. Roman, după ce parcurse 
aproape tot cartierul portului, se opri pe strada Remus 
Opreanu, în dreptul blocului C. Din informațiile ce le deți
nea, știa că Mihai Miroiu ocupa, la parterul clădirii, un apar
tament format din două camere și dependințe. Locuința i se 
repartizase cu doi ani în urmă, la intervenția foarte energică 
a Căpităniei Portului. Făcu ocolul imobilului. Constată că fe
restrele locuințelor de la parter erau toate întunecate. Se ho
tărî să intre. Descopri, pe ușa apartamentului, o carte de vi
zită : „Mihai Miroiu, citi el. Constanța. Telefon 3.14.63“. Apăsă 
pe butonul soneriei de cîteva ori. Jocul cu soneria i se părea 
stupid. Părăsi clădirea, considerîndu-și misiunea de recunoaș
tere încheiată. „Așadar, pe domnișoara Luiza am vizitat-o... 
pe domnul Miroiu, așișderea... Am avut plăcerea să fac cu
noștință cu John Brayne, în plină formare... Acum, e timpul 
să mă plimb un pic..." Coborî spre faleza „Cazinoului" și se 
îndreptă către statuia lui Eminescu. Știa acolo, sub un copac, 
o bancă intimă și odihnitoare. în drum, zări un telefon public. 
Se orri, formă numărul 3.14.63. Telefonul lui Miroiu sună 
în gol.

3

Liviu Roman înnoptase într-o cameră situată în clădirea Re
giunii de Miliție. Avusese un somn adînc, odihnitor. Se sculă 
în zori, dădu fuga la mare, se aruncă în valuri si înotă mai 
bine de o oră. Apoi trecu din nou pe la Regiune unde fu 
primit de către comandant. îi raportă ce făcuse în ajun, apoi 
îl informă asupra planului din ziua aceea.

In jurul orei opt și jumătate, aflîndu-se la Vama Portului, 
i se spuse un lucru, care pe de-o parte îl înveseli, iar pe de 
altă parte îl puse pe gînduri!’

(Continuare in numărul de SIMBĂTĂ)
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PREMII: — Dolores Oprlșan, (anul I, Liceul industrial Constanța) ,.Un 
om bun: un om minunat 1"

I

I
1). PREMIUL PENTRU MATURITATE IN GÎNDIRE

I
— Ioana Berceanu, (clasa a X-a, Liceul „Mihai Viteazul", 

București) : „Să facem ce credem noi că e bine, dar să credem 
ceva !"

3). PREMIUL PENTRU TINEREȚE
I No i sB

I
— Lucian Enescu (Liceul 

gilor mei... să nu transforme 
producătoare de încredere".

economic, Ploiești): „Doresc cole- 
cuvîntul de onoare într-o industrie

— Mihail Dan Oprea (clasa a VIII-a, Școala generală nr. 12, 
Brașov) „Prieteni ? Destui, dar dacă ar fi după mine aș avea de 
zece ori mai mulți!“

I

SINCERITATE2). PREMIUL PENTRU
— Andrei Pop (clasa a X-a, Liceul din Teiuș): „După mine, 

veselia e aspectul exterior al bunătății și eu aș vrea să fiu și să 
rămîn, în orice împrejurare, bun I"

— Veronica Ștefania Pîntea (clasa a VIII-a, Școala generală 
Zimnicea): „E atît de bine să trăiești, să respiri cu nesaț, să te 
plimbi, să cînți, să rîzi, să dansezi, să alergi, să sari într-un picior, 
să te cațări prin pomi, să stropești florile, să muști cu lăcomie 
dintr-un măr".

I
I
I

Premiile constau din : aparate de fotografiat, stilouri, cărți. I

f

MASĂ
■■

I
I I
I

I MENȚIUNI

I
I
I

I
I
I
n

Aizic Iancu (Tecuci), Alexe Petru (Galați), Ardeleanu Ion 
(Grădinari — Severin), Berchină Doina (Constanța), Biru Mar
cela (Tg. Jiu), Broscăneanu Silvia (Dorohoi) Delg Iosif (Ploiești), 
Drăgan Viorica (Bistrița), Dumitrescu Maria (Constanța), Dumi
tru Iulia (Iași), Dușmanu Carmen (Constanța), Florescu Alexan
drina (Timișoara), Guguș Ion (Băneasa — Constanța), Mărtinea- 
nu Florica (Constanța), Mihail Valentina (Bacău), Mihăilescu 
Dan (București), Muntean Vasile (Caransebeș), Năstase Mina 
(Lipova), Năstase Teodor (Huși), Nețdelcu Elena (Tîrgoviște), 
Neguț Lucia (Focșani), Oprea Mihai (Brașov), Orăștianu Dan 
(Orăștie), Ostahie Comeliu (Slobozia — Neamț), Păcurar Viorel 
(Caransebeș), Pencea loan (Iași), Pogoran Maria (București), 
Popa Violeta (Bîrlad), Popescu Mihail (București), Popișcă Car
men (Constanța), Roman Elena (Reghin), Rusu Doina (Motru), 
Sava Nelu (Vînători — Neamț), Sasu Maria Lia (București), 
Soare Elena (Bejdead ■— Dîmbovița), Stoica Costică .(Bîrlad), 
Stoica Mihai (Galați), Ștefan Olga (Luduș), Știrbu Lucia (Con
stanța), Șuhanea Doina (Oradea), Șurtea Monica (Cluj), Thomas 
Valentina (Tumu Severin), Țigănescu Elena (Moinești), Vasiloiu 
Rr mus (București), Vătășescu Marcel (Brașov).

I ★

ROTUN-*

I 
I

In primul rînd, felicitări ! A fost o mare bucurie — și o mare 
cinste — pentru noi, să citim și să încercăm să selectăm răspun
surile primite. Am minți dacă nu v-am mărturisi că de multe 
ori v-am invidiat pentru inteligența, pentru fantezia, pentru ta
lentul vostru. Cu atît mai dificilă a fost misiunea noastră do a

alege, misiune de care am încercat să ne achitam cu toată obiec
tivitatea și cu tot spiritul de răspundere. Dacă am greșit, n-am 
făcut-o din răutate, ci din lipsă de experiență. Pentru fiecare 
lucrare premiata sau menționată (dintre care unele vor mai apare 
și în numărul viitor al paginii) au fost altele șase sau șapte 
pe care, cu părere de rău, a trebuit să le lăsăm deoparte. Dar 
timp mai e destul I Concursuri, de asemenea, vor mai fi 1

Cu ajutorul răspunsurilor voastre, dragi premianți și mențio
nați, am făcut cunoștință. Dar nu e destul atît Am vrea să de
venim prieteni. De azi înainte vă socotim colaboratorii perma
nent ai „Paginii elevului".

îndatorirea noastră față de voi: să publicăm tot ce ne veți 
scrie interesant (adică nou, inteligent, sincer, cu spirit critic). în
datoririle voastre față de „Pagină" : să ne scrieți cel puțin de 
două ori pe lună și să ne trimiteți articole în care să luați ati
tudine față de unele comportări ale colegilor, informații, repor
taje de la manifestări artistice sau sportive ale elevilor, reportaje- 
anchetă în legătură cu problemele care vă frămîntă, caricaturi, 
epigrame etc. Da, mai ales „et caetera", pentru că un gazetar 
adevărat, chiar și începător, descoperă singur care sînt mijloacele 
publicistice cele mai adecvate-

Evident că este vorba despre materiale scrise ide voi. Dar mai 
aveți un rol: să-i convingeți pe colegii voștri cei mai talentați 
să ne scrie și ei. în fața lor, sînteți reprezentanții „Paginii ele
vului".

Pentru început, o rugăminte : citiți cu atenție articolul »>Eu, 
eu, eu — și ceilalți" (8 mai) și masa rotundă „Noi — și găștile" 
și spuneți-vă și voi cuvîntul! Așteptăm.

COLECTIVUL DE REDACTORI AI „PAGINII ELEVULUI"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Oi

l

D Â

Unit t. duci 7
— La cinema.
— Singur T
— Nu. Cu gașca.
— Și pe urmă ce faceți ?
— Avem de învățat.-

2

— Unde te duci ?
— La cinema.

I

I I
I I

— Singur ?
— Nu. Cu gașca.
— Și pe urmă ce faceți ?
— Pe bulevard. Poate agățăm 
și noi vreo „fufă"...
— Și dacă se lasă cu scandal ?
— Cu atît mai bine !

I

Mihail Dan 
Oprea

(Școala generală nr. 12, 
Brașov)

1. Cred că nu pot vorbi 
despre trăsăturile mele fără să 
mă prezint. Sînt elev în clasa 
a VIII-a. Potrivit la statură 
și acceptabil la chip. Note ? 
Foarte bune, bune și, mult 
mai rar, slabe, cum a fost 
nota 4 luată la fizică în tri
mestrul trecut. (De altfel, sin
gura notă slabă din anul aces
ta). Pasiuni ? Chimia, literatu
ra. Bineînțeles că nu neglijez 
celelalte materii de studiu. 
Prieteni ? Destui, dar dacă ar 
fi după mine, aș avea de zece 
ori mai mulți. Opinii ? îmi 
place să pun punctul pe „i“, 
să spun lucrurilor pe nume. 
Spirit critic, autocritic — func
ția de șef al clasei îmi impune 
acest lucru. Prietenii îmi spun 
cîteodată, mai în glumă, mai 
în serios, „Filozoful". în altă 
ordine de idei, cred că e po
sibil să răspund cu sinceritate 
la întrebările oracolului. Ba 
mai mult, consider că e nece
sar. Dialogul dintre noi, elevii, 
mi se pare bine-venit, de bun 
augur, pentru desăvîrșirea ca
racterului nostru. Eu, cel pu
țin, am adoptat „Pagina ele
vului" drept confidentul meu 
nr. 1. Privesc cu toată seriozi
tatea întrebările oracolului șt 
cu toată seriozitatea răspund 
la ele. Din păcate, întrebarea 
nr.l e cam dificilă. Eu aș fi 
formulat-o mai clar. încercînd 
să răspunzi, îți dai seama că 
e mult mai ușor să vorbești 
despre alții decît despre tine. 
M-ar bucura deosebit de mult 
dacă cineva mi-ar scoate în 
evidență principialitatea în tot 
ceea ce fac, aprecierea faptelor 
la justa lor valoare. Aș vrea să 
arăt că îmi ajut cu dragă ini
mă colegii. Că dreptatea, cins
tea, adevărul le apăr și le slu
jesc cît pot mai bine. Mi-aș 
puteă reproșa, totuși, lipsa de 
perseverența, uneori delăsarea 
(bineînțeles, nu în cele mai 
grave forme). Mi-e greu să-mi 
găsesc defectele. Judecata nu

poate acuza ceea ce tocmai 
sub imperiul ei se produce și 
se desfășoară.

2. Sinceritatea și curajul răs
punderii. Nu le pot separa 
pentru că, dfipă părerea mea, 
conviețuiesc. Nu poți fi sincer 
în toate împrejurările, fără să 
ai curajul răspunderii pentru 
faptele tale.

3. Sînt un temperament vioi 
și rîd, uneori, din te miri ce.

4. Ceea ce mă întristează 
sînt discuțiile unor colegi de 
ai mei, în care ei promovează 
trivialitatea. Riscă să devină 
niște nesuferiți, dat nu-și dau 
seama de acest lucru.

5. Da. Din viitoarea mea 
profesiune mi-am făcut un țel. 
Mi-am ales-o, mai bine-zis 
mi-am găsit-o, și încă de pe 
acum mă pregătesc pentru ea. 
Profesiunea care mi-a trezit 
pasiunea este electronica.

6. E o dovadă de forță, în- 
cepînd cu într-ajutorarea și 
terminînd cu actul de clemen
ță, chiar dacă unii — și de 
multe ori beneficiarii bunătă
ții sufletești — o consideră 
dovadă de slăbiciune. Mai sînt 
persoane care, profitînd de 
îngăduința și ajutorul unora, 
afirmă, mîndri de „iscusința" 
lor : „L-am dus". N-au drep
tate. Omul generos e conștient 
de ceea ce face ; el știe că bu
nătatea netezește drumul spre 
prietenie și dragoste. Iar atun
ci cînd faptele sale atrag ca 
un magnet aprecierea și ata
șamentul celor din jurul său, 
nu e aceasta o dovadă de for
ță ? Sînt sigur că da. E ne- 
sesar însă să știm cum să ne 
folosim de această forță mo
rală pentru ca ea să nu dege
nereze în toleranță sau falsă 
ajutorare. Generozitatea e so
ră bună cu exigența. în caz 
contrar, ea dăunează omului.

7. Nu aleg prietenii. Intui
ția mă îndreaptă spre ei, 
chiar dacă uneori greșesc. 
Atunci o corectez, dar îi re- 
rerv pe mai departe dreptul 
de a mi-i hotărî pe cei apro- 
piați.

8. Vă mărturisesc că, deși 
nu sînt destul de perseveren*-, 
acest lucru nu m-a îngrijorat. 
De ce ? Pentru că lipsa de 
perseverență nu mi-a adus 
prejudicii, cel puțin pînă 
acum.

9. Ideile noastre, ale celor 
ce abia am început să fim 
„mari", nu apasă prea mult în 
balanța principiilor și doctri
ne’or omenirii. Nu putem fi 
un nou Giordano Bruno sau 
un nou Lamarck. Totuși cine 
afirmă că cedăm ușor în acest 
sens, se înșeală. Eu unul sus
țin ca justă pînă la proba con-

trară o idee pe care mi-am 
exprimat-o. Dacă e justă, ea 
va triumfa. Dacă nu, eșecul ei 
mă va convinge și o voi 
abandona imediat, dînd cîștig 
de cauză celui care a avut 
dreptate. Așa e frumos, așa e 
drept, deși nu mă îneîntă să 
pierd disputa. La problema 
sacrificiului vieții e prea de
vreme sa mă gîndesc.

10. Dezvăluie semenilor 
tăi ceea ce simți cu adevărat 
pentru ei. (Inclusiv, fetelor!)

Lucian 
Enescu

(Liceul economic, Ploiești)

1. Nu îmi place să mă laud, 
(cei care suit în relații cu 
mine pot confirma că sînt 
mai aspru cu mine decît cu 
cei din jur), dar aș vrea ca 
din portretul meu să reiasă 
dorința mea de a nu-mi fi 
știrbită libertatea (în caz con
trar, nu m-aș mai considera 
om), cinstea, (știind că devi
za mea e : „adevărul te face 
slobod"), dinamismul, (a fi 
om de acțiune înseamnă a 
face față vieții care e o con
tinuă luptă), dragostea de oa
meni, (ca fiind principalul 
promotor în relațiile de la om 
la otm). Aș dori ca la loc de 
cinste să fie pus faptul că 
gîndesc de două sau de mai 
multe ori pentru ca, pînă la 
urmă, să nu vorbesc decât o 
singură dată, (lucru ce mi-a 
intiat în sînge, antidot împo
triva superficialității), spunînd 
lucrurilor pe adevăratul lor 
nume. în acest fel înțeleg să 
fie evidențiată ura mea ne
împăcată împotriva indiscreției 
(cred că nu sînt indiscret, dacă 
o spun), a vorbăriei și — în 
mod deosebit — împotriva 
celor ce împrăștie zvonuri fal
te, neîntemeiate.

2. Iubi,ea de oameni.

f

s a

A.

I

l

Există un
singur fel de

găști ?

1. PRESUPUNÎND CA CINEVA ȚI-AR FACE POR
TRETUL, CE TRĂSĂTURI ALE TALE AI VREA SA LE 
SCOATĂ LA IVEALĂ ȘI CE TRĂSĂTURI SĂ LE LASE 
ÎN UMBRA ?

2. CE CALITATE ADMIRI ÎN MOD DEOSEBIT LA 
UN OM?

3. CE LUCRURI TE FAC SĂ RÎZI ?
4. CE LUCRURI TE ÎNTRISTEAZĂ ?
5. AI UN ȚEL ÎN VIAȚĂ ?

6. DACA AUZI DESPRE CINEVA CĂ E BUN LA 
SUFLET, CONSIDERI ACEASTĂ TRĂSĂTURA A LUI 
DREPT O DOVADA DE FORȚĂ SAU DE SLĂBI
CIUNE ?

7. CUM ÎȚI ALEGI UN PRIETEN ?
8. TE-A ÎNGRIJORAT VREODATĂ LIPSA TA DE 

PERSEVERENȚĂ! SAU DE PĂTRUNDERE SAU DE 
UMOR ?

9. AI FI ÎN STARE SA-ȚI SACRIFICI VIAȚA PEN
TRU O IDEE ?

10. CE SFAT (SAU CE MESAJ) AI VREA SA
TRANSMIȚI, PRIN INTERMEDIUL PAGINII ELEVU
LUI, COLEGILOR, TĂI ? i

3. Rîd de oamenii care se 
cred inteligenți și „mari" și 
cu sclipiri de spirit, iar în 
realitate «nț mărginiți, înfu
murați.

4. Mă întristează mult aces
te trei cuvinte, care au deve
nit pentru unii regulă de con
duită : „scopul scuză mijloa
cele". De asemenea, nimicni
cia copiilor crescuți într-un 
cadru de superficialitate, 
scurtimea de minte a unora, 
siguranța cu care unii decre
tează prietenia dintre un băiat 
și o fată drept imorală, pre
timpurie, fără a urmări mai 
îndeaproape acest fenomen.

5. Da, am un țel : să în
țeleg oamenii, semenii mei, 
și concomitent, să mă fac în
țeles de ei, 
sitor.

6. Bun la 
fi decît cel 
de tărie de ... . 
deți dumneavoastră pe un laș 
în postura de a da o mînă 
de ajutor colegului său la 
strîmtoare ? Eu, nu ! Are el 
însuși nevoie de ajutor.

7. Eu nu sînt de acord că 
prietenii „se aleg". O prie
tenie „pe alese" este un fel 
de tîrg unde nu alege decît 
unul. Dar prietenia presupune 
reciproc'iate. De la un prie
ten, ori ai de învățat ceva nou, 
ori învăța el de la tine. Prie
ten de la care să învăț n-am 
avut, iar unul care să afle 
ceva nou de la mtne încerc 
să-mi fac (deocamdată, nu 
există reciprocitate). Criterii 
d< selecție ? Există și nu

să le fiu folo-

suflet nu poate, 
care dă dovadă 
caracter. îl ve-

prea I Vocea inimii dictează. 
Mă asociez părerii Virginiei 
Stoica (pagina noastră din 27 
martie). Să am o prietenă 
care să-mi spună că a fost 
cu altcineva la teatru și că 
băiatul acela era frumos și 
simpatic, m-aș bucura sincer.

8. De umor și pătrundere,
nu ; de perseverență fac me
reu exerciții. f

9. E ușor de spus „Da 1* 
A se ține cont însă că viața e 
tentantă (mult mai tentantă 
și mai seducătoare decît moar
tea), că ai părinți care te iu
besc, că ai frățiori sau ești 
cap de familie... Și apoi so
cietatea, prin cine știe ce con
curs de împrejurări, ar putea 
să spună că ai evadat din viață 
din lipsă de curaj, din lași
tate. Ce rezultă de aici ? Că 
trebuie să știi pentru ce idee 
să te sacrifici, să știi dacă me
rită, să știi cînd e momentul 
oportun și cum să procedezi; 
aceasta, fără să fie exclusă 
lupta pînă la capăt, după cum 
spune Marcel Breslașu în al 
său „Cîntec" : „Cît mai ai un 
vers pe suflet / mori — dar 
făiă să te nărui / Pîn-la ulti
mul răsuflet / ca și dînsul să 
te dărui".

10. Doresc colegilor mei de 
pretutindeni să înlăture din 
viața lor egoismul meschin, 
generator al mîndriei exage
rate. De asemenea, să nu, tran
sforme cuvîntul de onoare în
tr-o industrie producătoare de 
încredere ci să-1 folosească 
mimai în cazuri speciale, ex
treme.

DAN NĂSTASE (Liceul „Dr. 
Petru Groza") : Masa o vedeți! 
E rotundă. Catalog n-am, să fac 
prezența, dar văd că sîntem 
vreo cincisprezece. Să ridice 
mina, cine face parte din vreo 
gașcă! Unu, patru, șase... De
ci. opt membri de găști. Ia să 
vedem, cine dintre voi a pro
vocat vreodată vreun scandal ? 
Bineînțeles, niciunul. Cine a 
participat la acțiuni huliganice ? 
Tot niciunul. Știam, că doar cei 
mai mulți ne cunoaștem, lo- 
landa, tu ai ridicat mina prima. 
Vrei să ne spui ceva despre 
gașca din care faci parte ?

IOLANDA BULENCEA (Lice
ul nr. 30): Sigur .că da. Gașca 
mea are vreo zece membri. 
Ne-am cunoscut de copii, în 
cartier, apoi am devenit colegi 
și am început să ne distrăm îm
preună. Intre timp, doi dintre 
noi au plecat în alte orașe, dar 
continuăm să ținem legătura.

DAN NĂSTASE : E clar. Tre
buie, înainte de orice, să lămu
rim înțelesul cuvîntului. De as
ta te-am și întrebat. Ne-am 
obișnuit ca mai toate grupurile 
de tineri, de elevi, să fie de
numite găști, fără să se ia în 
considerație motivul pentru care 
au fost ele constituite ori modul 
cum acționează. Noi înșine ne
am deprins să folosim cuvîntul, 
fără să ne gîndim prea bine ca
re e sensul lui.

IRINA NEICU (Liceul nr. 39): 
Nu sensul, ci sensurile.., Pregă- 
tindu-mă să vin ia această ma
să rotundă, am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre prietenii mei. 
„Gașcă ? La noi în școală nu 
avem așa ceva ! Ce să caute o 
gașcă într-un liceu ?" m-a în
trebat^ unul dintre ei. „Proble
ma găștilor ? a remarcat altul. 
Foarte bine că v-ați gîndit s-o 
discutați! Fiecare clasă are 
gașca eiPentru mulți, cuvîn
tul e sinonim cu „cerc de prie
teni". De ce ? Pentru că „gașcă" 
e mai simplu de spus. E cam 
afectat să declari: „M-am dus 
la teatru, cu cercul meu de 
prieteni!". Ce-i drept, nici 
„gașcă" nu prea merge. O mare 
parte din oameni acordă cuvîn
tului un sens peiorativ.

DAN NĂSTASE: „Dicționarul 
limbii române moderne" le dă 
dreptate. Am transcris defini
ția : „Gașcă : grup restrîns de 
oameni uniți între dînșii în ve
derea unor acțiuni comune pen
tru satisfacerea intereselor per
sonale în dauna intereselor co
lective". E evident că din ase
menea găști nu face parte nici
unul dintre noi. De aceea am 
vrut* să clarificăm lucrurile de 
la început.

ALEXANDRU MATEESCU 
(Liceul „I. L. Caragiale"): Și ți se 
pare că am lămurit totul ? Să-ți 
pun o întrebare : dacă gașca e 
un lucru atît de negativ — și 
nu spun că nu e ! — atunci de 
ce nimeni dintre noi nu se sim
te jignit cînd cercul lui de pri
eteni e numit „gașcă" ?.

GABRIEL GEORGESCU (Li
ceul nr. 15): Cam tendențioasă 
întrebarea, dar înțeleg ce vrei 
să spui și ai dreptate. Gașca, 
veritabila gașcă, nu ar putea 
atrage pe nimeni dacă nu ar a- 
vea și unele calități. De pildă, 
membrii unei găști sînt foarte 
uniți între ei. Cînd unul are 
vreun necaz, ceilalți sar în apă- rnrpn lui

VIOLETA DOBROIU (Liceul 
nr. 30): Am stat de vorbă cu 
un băiat și spunea că preferă 
să aibă ca prieten pe un der
bedeu, care să-i fie credincios, 
decît să știe că stă de vorbă cu 
un coleg premiant care, cu prima 
ocazie, va fi gata să pîrască...

ALEXANDRU MATEESCU : 
Unui elev mai slab de înger, cu 
o comportare mediocră sau sla
bă, gașca îi oferă conștiința su
periorității față de alți oameni. 
N-are el putere ? Au ceilalți 
membri ai găștii — și se poate 
răzbuna!

IRINA NEICU : Așa e. Găș
tile sînt înconjurate de un anu
mit farmec. Este vorba și de 
spiritul de aventură, pe care îl 
căpătăm urmărind atîtea seri
ale polițiste. Te poți simți ten
tat că vezi ochii tăi cum e 
cînd ești „•.rmărit", r'’ trăiești 
emoții „ca-n filme".

DAN NĂSTASE : E de ajuns

să a< de-a face o singură dată 
cu o gașcă veritabilă și-ți dai 
seama cît de fals e „farmecul" 
ăsta. în timpul unui spectacol 
care a avut loc în sala de fes
tivități a iiceului mi-am permis 
să discut mai mult cu o anumi
tă colegă. Nu știu cum am fost 
„reperat", dar la ieșire am mîn
cat o bătaie soră cu moartea. 
Am aflat astfel că fata aceea 
era „păzită" și că nimeni în a- 
fară de membrii găștii nu avea 
voie să se apropie de ea.

GABRIEL GEORGESCU: Și 
wie mi~ s-a întîmplat un lucru 
asemănător. Sîmbătă seara am 
fost la un „ceai", cu un grup 
de prieteni ( o „gașcă", dacă 
vreți...) Pe la 12 noaptea, cînd 
am ieșit, ne-am întîlnit cu o 
gașcă de celălalt tip. Erau 8—9 
inși, care se uitau urît la noi. 
Nu știu ce le atrăsese atenția. 
Poate vroiau să facă pe groza
vii, în fața noastră, poate nu le 
plăcea că eram prea veseli. Ori
cum. au sărit la bătaie. Ferme
cătoare treabă, ce să mai vor
bim ! Bine că a apărut un mili
țian! Am auzit, de altfel, că, 
mai demult, o gașcă din astea 
s-a dus la un cinematograf și a 
început să strige în timpul fil
mului : „Foc !". „Foc !". Normal 
toată lumea s-a impacientat, s-a 
speriat, s-au provocat buscula
de...

NICOLAE BUDULAN (Liceul 
„Mihai Viteazul")*: Am fost și 
eu bătut de o gașcă, pe un pa
tinoar. M-am gîndit ce-i deter
mină să se poarte așa... Cred că 
există o psihologie specifică. 
Principala calitate a unui mem
bru al găștii ar fi capacitatea 
de a bate. Cel care bate (și nu 
„se bate") cel mai bine este în
conjurat^ de o aureolă. In mo
mentul în care cineva intră în
tr-o gașcă trebuie să se supună 
unei ierarhii a violenței : inte
ligența devine neglijabilă în 
comparație cu forța fizică. Iar 
cînd membrii unei găști n-au pe 
cine bate, se bat între ei.

MIRCEA STOICESCU (Liceul 
„Matei Basarab"): Și totuși, 
mebrii găștilor nu trebuie pri
viți ca niște oameni primitivi 
care n-au altceva mai bun de 
făcut decît să se bată. In găști 
există și tineri capabili de sen
sibilitate . și de delicatețe. Se 
vor vulgari (și reușesc să devi
nă) datorită spiritului de gașcă. 
Așa le cere „statutul" găștii. 
Dar nu toți sînt niște brute.

Si noi? Niște
9

veșnice vieți
5

me și atît?
■

SMARANDA CAZAN (Liceul 
„Dr. Petru Groza") : Dacă cine
va străin ar -fi ascultat ce am 
spus pînă acum și n-ar fi știut 
cine sîntem, ar fi zis că e vor
ba de niște elevi australieni sau 
malgași în vizite^prin București, 
unde au aflat că există niște 
așa numite „găști" și se întrea
bă ce sînt. Oare noi nu avem 
nimic de-a face cu ele ? Singu
ra noastră legătură cu găștile 
o reprezintă rolul nostru de 
veșnice victime ? Lucrurile stau 
altfel. Membrii găștilor sînt 
foști colegi ai noștri care n-au 
intrat în școala medie, alții 
care au rămas repetenți în li
ceu, ba chiar și actuali colegi 
care la școală se descurcă (ori 
aproape), iar în timpul lor liber 
fac tot felul de năzdrăvănii. 
Luăm noi atitudine față de ei ? 
încercăm să-i ajutăm ?

MIHAELA MARINESCU (Li
ceul nr. 39): Uneori, da. Uite,

la noi în școală era un băiețel, 
în clasa a Vl-a, care nu avea 
părinți și era crescut de o mă
tușă. Din această cauză, bucu- 
rîndu-se de prea multă liberta
te, iar cartierul fiind destul de 
bogat în găști, (Balta Albă), s-a 
împrietenit cu membrii uneia 
dintre ele: Nimeni n-a știut ni
mic pînă cînd, într-o zi, o cofe
tărie din cartier a fost devasta
tă, în timpul nopții, de această 
gașcă (au mîncat prăjiturile și 
au furat bani), Incepîndu-se 
cercetările, cel dinții care a 
fost depistat o fost acest băie
țel. Anchetatorii au venit la 
școală, au luat legătura și cu 
mătușa lui și — bine înțeles — 
ș-au dus diferite discuții. Bă
iatul, foarte nedisciplinat, era 
însă deosebit de inteligent, (la 
științele exacte avea numai no
te de 10), iar în povestea cu co
fetăria s-a ajuns la concluzia 
că n-a avut nici o vină. Urma 
ca tovarășii profesori și colegii 
lui să-l determine să renunțe la 
orice legături cu derbedeii — și 
trebuie spus că a fost o muncă 
destul de dificilă. Nu cred că bă
iatul a devenit excepțional de 
cuminte și că poate să reziste 
oricărei tentații de a face o 
poznă, dar își vede de treabă. 
E un caz în care colegii n-au 
fost indiferenți și au oferit aju
torul necesar.

RODICA DUMITRESCU (Li
ceul nr. 24) : Sîntem un grup 
de prieteni. Din grup face par
te și un băiat care nu are o 
comportare chiar fără cusur și 
care menține legături cu o gaș
că. Atunci cînd s-a împrietenit 
cu noi. la început, făcea caz de 
isprăvile găștii lui și se lăuda 
cu ele. Am fi putut să-l înde
părtăm : „Să nu ne molipsim 
de la el, doamne ferește !"t Dar 
n-am făcut-o. Cred că se va 
molipsi el de la noi. Sînt unele 
semne...

NICOLAE BUDULAN • De 
obicei nu procedăm cu atîta 
tact.

IOANA PĂUNICĂ (Liceul nr. 
30); Ba, chiar, dimpotrivă. Am 
avut anul trecut un coleg foar
te slab la carte. Noi ziceam să 
încercăm să-l ajutăm, dar mai 
mult ne prefăceam, iar el ne 
refuza pentru că simțea că-l 
disprețuim sau că — în cazul 
cel mai bun — nu ne pasă de 
el. Situația aceasta a ținut două 
trimestre. Apoi, s-a retras din 
școală. Am aflat că face parte 
dintr-o gașcă și probabil că se 
simte bine acolo. Ceea ce a 
foarte trist pentru noi,

DOINA URICARU (Liceul nr. 
32); Membrii găștilor sînt, une
ori, tineri sensibili, dar fără 
personalitate, care nu sînt în 
stare să-și creeze singuri un u- 
nivers. Li se pare că împreună 
cu alții vor reuși mai lesne. A- 
devărul este că nu găștile ar 
trebui să-i ajute — halal aju
tor ! — ci colegii lor. Dar cel 
mai adesea n-o facem, pentru 
că sîntem egoiști.

MIRCEA STOICESCU : Sigur 
ca nu noi. elevii, sîntem prin
cipalii vinovați pentru că exis
tă găști. In chestiunea asta, 
cred că rolul principal îl au al
ții. Dar și egoismul nostru ori 
dezinteresul pentru colegii „cu 
probleme" fac destule victime. 
Dacă fiecare dintre noi. cei 
care participă la această discu
ție, ar fi întrebat de cîte ori a 
încercat să se apropie colegial 
de „repetentul clasei" și să 
stea de vorbă cu el, să caute 
soluții, nu știu dacă ar fi vre
unul care să aibă cu ce se lău
da. Eu personal, nu! Să fim 
mai atenți cu elevii care au u- 
nele chestiuni intime, dificil de 
rezolvat, pentru că, dacă nu 
găsesc sprijin la noi. vor afla 
un sprijin fals și o falsă solida
ritate în altă parte. Părerea mea 
este că durerea cea mai ușor de 
suportat este durerea altuia. U- 
șor de suportat, greu de înlă
turat. Si tocmai pentru că e 
greu, ar merita să încercăm!
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CE AU DEVENIT INOFENSIVI
Pe la sfîrșitul lunii mar

tie, piața Traian din Ti
mișoara a fost martora 
unor evenimente care s-au 
succedat într-o gradație 
lentă, acumulînd eveni
mentele care au constituit, 
în ziua imediat următoare, 
subiectul unui dosar pe
nal înaintat Tribunalului 
municipwJ. . Să urmărim 
desfășurarea faptelor, de 
la gestul de început și 
pînă la procesul prin care 
șapte oameni au fost con
damnați la închisoare în
tre 3 și 5 ani pentru huli
ganism și încălcarea ordi
nii publice.

Doi cetățeni amețiți de 
băutură s-au urcat în 
tramvai refuzînd să scoată 
bilete. Invitațiilor repetate 
ale taxatoarei cei doi i-au 
răspuns cu injurii și bădă
rănii. Vatmanul a oprit 
tramvaiul în piața Traian 
pentru a-i preda pe cei 
doi cetățeni postului de 
control al I.T.T. Din acest 
moment lucrurile iau o 
întorsătură ciudată. Tram
vaiul își continuă drumul, 
controlul LT.T. îi preia, 
cu ajutorul unui milițian, 
pe cei doi delicvenți pen
tru a le întocmi Un proces 
verbal. în jurul lor, co
mentariile celor care asis
tau la această scenă se 
propagă rapid în toate di
recțiile, adunînd în piață 
zeci de oameni. Ce s-a 
întâmplat ? este întrebarea 
frecventă. Deformate de 
mulțimea de gură-gască a 
pieței, faptele, în fond 
simple și lipsite de un in
teres deosebit, capătă 
proporții.

— Un vatman a bătut 
doi cetățeni...

— Un milițian a bătut 
un copil...

— Taxatoarea unui 
tramvai a bruscat și a în
jurat doi cetățeni onora
bili.

Și din nou, întrebarea: 
Ce s-a întîmplat ? devine 
un leit-motiv căreia oa
menii, din gură în gură, 
îi adaugă mereu elemente 
de fantastic, denaturând, 
schimbând direcția adevă
rului.

între timp, tramvaiul în 
care începuse incidentul 
se reîntorcea în Piața Tra
ian. Calculînd timpul, tre
cuse deci mai bine de o 
oră în care mulțimea; fre- 
mătînd de o indignare to
tal . nemotivată, aștepta 
să-și descarce, într-un fel 
sau altul, nemulțumirile.

Desen de DORIN DIMITRIU

Zvonurile. între timp, cre
aseră panică : cineva, nu 
se știe cine, vatmanul sau 
milițianul sau taxatoarea 
sau controlul I.T.T. omo- 
riseră în bătaie un copil, 
nu se știe care copil, unde 
era, ce făcuse... „Bravii" 
apărători ai ordinei din 
Piața Traian așteptau vi
novatul pentru a-l pe
depsi-..

Acesta apare în persoa
na vatmanului. Dat jos cu 
forța, bruscat, omul este 
înghesuit împreună cu 
milițianul într-o gheretă, 
apoi într-o mașină, și, în 
sfîrșit, neputînd în nici un 
fel să scape de asediatori, 
se baricadează într-o dre
zină electrica rămasă pe 
una din liniile de rezervă.

Cei doi cetățeni care 
declanșaseră, cu aproape 
două ore în urmă conflic
tul, dispăruseră. Nimeni 
nu mai pomenea de ei, de 
faptele lor.

De aci, totul Se desfă
șoară cu viteza unei pe
licule cinematografice și 
este inutil să urmărim fil
mul. Conflictul se limpe
zește pînă la urmă, din 
mulțimea care asistase sînt 
arestați cîțiva oameni, 
vatmanul și milițianul sînt 
duși la spital.

La procesul public care 
a avut loc au apărut pe 
banca acuzaților șapte oa
meni, dintre care cinci a- 
bia împliniseră 20 de ani. 
Participarea lor la acțiu
nea huliganică din Piața 
Traian a fost evidentă. Au 
mărturisit-o de altfel și ei 
înșiși.

Cine sînt acești tineri ? 
Cu excepția lui Damșa Io
nel, absolvent al școlii 
profesionale și încadrat ca 
strungar la Uzina meca
nică din Timișoara, ceilalți

nu lucrau nicăieri. Luca 
Alexandru, poreclit printre 
prieteni „Sfântul", s-a des
coperit, cu ocazia conflic
tului din Piața Traian, un 
vajnic „apărător* al ordi
nii publice, în numele că- 
rea și-a permis să înjure 
și să lovească niște oa
meni.

— îi cunoșteai ? l-a în
trebat judecătorul.

— Nu, personal n-a
veam nimic cu ei, dar se 
zvonise prin mulțime că 
ar fi bătut un elev...

Harmoș Iosif, Linkai 
Ștefan și Avrigean Simion 
băuseră într-o bodegă din 
apropierea pieței și, ame
țiți de vin, i-au urmat pe 
cei care Incitau mulțimea 
la scandal. în instanță, își 
găsesc o scuză în lipsa 
lor de luciditate, o scuză 
inutilă, căci actele lor au 
fost prea grave pentru a 
suporta circumstanțe ate
nuante.

O bună parte a discu
țiilor purtate în procesul 
public, într-o sală arhi
plină, au avut ca punct de 
pornire premisele . de la 
care cei 7 oameni au ajuns 
la concluzia că au drep
tul de „a apăra* o ne
dreptate. Au mărturisit 
sincer că habar n-aveau 
ce se întâmplase în piață, 
că nu cunoșteau pe nici
unul din presupușii vino
vată sau victime, dar că, 
dintr-o pornire huliganică, 
au comis tot șirul de in
fracțiuni.

îi priveam pe cei cinci 
tineri, abia ieșiți din ado
lescență. Nu aveau înfăți
șarea unor brute capabile 
de actele de care erau 
acuzați, dimpotrivă, fețele 
lor exprimau o candoare 
și o frumusețe specifică 
vârstei. Și totuși, cum fu-

sese cu putință ? Fără a 
argumenta cu datele lor 
biografice Harmoș fu
gise de acasă, Luca și 
Linkai fuseseră internați 
în institute de reeducare 
— dovada certă a vinovă
ției lor o constituia însăși 
iresponsabilitatea și ne
cunoașterea unor elemen
tare norme de compor
tare socială. Luarea lor 
de atitudine era doar o 
falsă expresie a opiniei pu
blice. o denaturare a ade
vărului și o inconștiență a 
urmărilor pe care le pot 
avea asemenea manifestaii 
huliganice.

în momentul citirii sen
tinței, am auzit în sală 
murmure de compătimire. 
Cetățenii orașului Timi
șoara, care participaseră la 
procesul public, compăti
meau tinerețea lor, posibi
litatea pe care le-o oferă 
vîrsta de’ a trăi onorabil, 
cinstit, de a fi demni de 
cei 20 de ani pe care-i 
au. Pedepsele au fost însă

necruțătoare. și insensibila 
la asemenea argumente.

Inițiativa Tribunalului 
Municipal din Timișoara 
și a comitetului U.T.C. al 
municipiului, de a judeca 
în ședințe deschise actele 
acelor tineri care lezează 
conduita socială, este, în 
acest sens, un argument 
hotărîtor în restrîngerea 
unor asemenea manifestări. 
Normele conviețuirii so
ciale trebuie cunoscute și 
respectate la orice vîrstă, 
cu atît mai mult de către 
tineri. Ei trebuie să știe 
că încălcarea sau ignora
rea lor poate avea urmări 
grave, poate dezechilibra 
o existență, conducînd-o 
pe drumul prăpăstios al 
infracțiunilor și, mai ales, 
al pedepselor legale pe 
care acestea le atrag.

Credem, de asemenea, 
că în procesul public de 
la Timișoara s-ar fi putut 
accentua și rolul celor 
peste 40 de martori care 
au apărut în instanță. Fie
care dintre ei a recunos
cut inculpaților o serie de

acte la care au fost mar
tori, dînd amănunte pen- , 
tru a le defini narticipa- 
rea la conflict. Dar toti 
acești 40 de cetățeni au 
asistat calmi, imperturba
bili, la acțiunea tinerilor, 
niciunul dintre ei nu s-a 
grăbit să-i oprească de a 
comite șirul de 'huliganis- 
me. Cinstea și simțul răs
punderii cu care au con
tribuit la bunul mers al 
anchetei prin declarațiile 
lor puteau să intre în ac
țiune și atunci, 
tele în care au 
cei 7 huligani, 
ne descoperim 
țeni abia la somația orga
nelor judiciare ? Simțul 
nostru civic trebuie să ră- 
mînă treaz continuu, să 
apere atmosfera pașnică a 
străzii de încercările ace
lora oare vor s-o zdrun
cine prin acte iresponsa
bile, huliganice.

în momen- 
urmărit pe 
De ce să 
buni cetă-

GALINA BĂDULESCU
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analizate posibilitățile de reali
zare a sarcinilor viitoare. „In 
cele 4 luni parcurse, spunea di
rectorul general tov. EMIL 
ONIGA, indicatorii planului de 
stat au fost îndepliniți și depă
șiți după cum urmează : pro
ducția globală 105,5 la sută, pro
ducția marfă vîndută și încasată 
102,â la sută. Planul la export a 
fost depășit și el cu 1,5 la sută 
realizîndu-se toate sortimentele 
prevăzute. Productivitatea muncii 
a crescut cu 1,4 la sută față 
de prevederile planului și cu 19,2 
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
S-au obținut, de asemenea, 
1220 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost și 4 445 000 
lei beneficii peste plan*.

Aceste succinte cifre sinteti
zează o uriașă investiție de efor
turi și inteligență, de entuziasm

în muncă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor constructori 
de tractoare.

Lor le revin însă în continuare 
sarcini mult mai mari și mai 
complicate. Pe primul plan se 
situează în această ordine asimi
larea noilor tipuri de tractoare 
de 40 cai putere, reclamate cu 
atîta stringență de agricultura 
noastră socialistă în plină dez
voltare, apoi sporirea producției 
fizice la 27 000 de tractoare la 
finele actualului cincinal. încă în 
acest an, respectiv în trimestrul 
IV, constructorii brașoveni vor 
trebui să execute 400 de trac
toare din noile tipuri. Prin na
tura lor, aceste sarcini generează 
optimism și mîndrie în rîndul sa- 
lariaților și deschid o pagină nouă 
în istoria densă în semnificații a 
tineiei uzine.

„în condițiile unor astfel de 
sarcini, pe timp ce trece mai 
pretențioase, spunea în ouvîntul

său tov. IULIAN CAZACU, in
ginerul șef de concepție, oricît 
de capabil și experimentat ar fi 
directorul unei întreprinderi el 
n-ar putea soluționa la modul cel 
mai corespunzător, multitudinea 
de probleme ce apar în activitatea 
cotidiană a uzinei. Hotărîrea 
partidului apare astfel ca deosebit 
de oportună, ea fiind inspirată de 
realitatea și stadiul actual de 
evoluție al industriei noastre cînd 
gîndirea colectivă a celor mai 
reprezentative cadre de munci
tori, tehnicieni, ingineri și eco
nomiști este în măsură să stabi
lească măsurile cuvenite, să or
ganizeze în toate detaliile ei acti
vitatea procesului de producție, 
în acest spirit, membrii comite
tului nostru de direcție, avînd 
drepturi și răspunderi egale, vor 
trebui să acționeze ca o forță 
unitară în scopul rezolvării unor 
probleme imediate ca și a celor 
de perspectivă. La început de

Noaptea, marea se pierde 
in întuneric, rămînînd sieși 
asemeni doar prin freamătul 
care mereu se întoarce. Ste
lele urcă în înalturi ca să a- 
prlndă miturile și apoi se 
sting în zori, lăsînd în fața 
uriașului de foc de la orizont 
nisipul ud de spuma lunii. 
Acum, în mai, marea mișcă 
nori neoglindiți și întinde un 
cîmp de plumb topit, aproa
pe incolor, tînguindu-se cu 
vaiet surd în sufletul Dobro- 
gei. Pe sub cerul ei traver
sează în zbor pîlpîitor pes
cărușul cu țipăt profetic, te
mut altădată de corăbieri, 
nădăjduit acum, la țărm, ca 
semn de ploaie. In această 
vară timpurie, aburul de tip
sie încinsă al mării învăluie 
totul într-o ceață opalină; și 
e o lumină de vis sau de alte 
tărîmuri, neștiute, o lumină 
ciudată, fără loc și fără ano
timp. Cîteodată, spre amiază, 
de pe digul mare nu se mai 
zărește portul, iar de pe cel 
mic, al Tomisului, conturu
rile tulburi ale caselor sau,

mai ales ale minaretului mos
cheii, par că se destramă în
tre filele unei cărți de po
vești uitate într-o mie și una 
de nopți...

Pe țărm plutesc miresmele 
sălciilor timpuriu înflorite și 
ale algelor aduse o dată cu 
puzderia de scoici, pe care, 
cum zice Sorescu, le-au apu-

lor cu mozaic, marmură șt 
sticlă, împodobesc interioa
rele celor mai vechi, sădesc 
cam trei milioane de flori 
(cum s-ar fi numărat atâtea 
petale P), înmulțesc locurile 
de sport, joacă, parcaj, taie 
și dichisesc sute de hectare 
de grădină. Numai pe alocuri 
capetele blonde ale oaspeți-
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cat aici, la mal, durerile fa
cerii. Nisipul nu prea poartă 
urme de pași omenești, sau 
doar arare, foarte arare ori 
pași de joacă ai vacanței: 
de-a lungul celor 70 de km 
cit ține litoralul românesc 
oamenii scot scheletele sche
lelor de pe unsprezece blo
curi noi, isprăvesc smălțuirea

lor, care au început să sosea
scă de pe meleaguri nordice, 
țintesc cu bucurie soarele și 
mingile cu ochii lor albaștri, 
talazurile ce vin nesfîrșit' din 
afund. în rest, capetele brune 
de la noi și brațele arămite 
adaugă prin muncă și price
pere alte podoabe șiragului 
de pe litoral. Iar șiragul a-

cesta, umbrit acum de me
lancolia solitudinii, va stră
luci cu adevărat numai peste 
cîteva săptămîni, cînd la Ma
rea Neagră va fi de tot pîr- 
guit rodul luminii. Și ne vom 
bucura acum — acum cu 
toții, gazde și oaspeți (anul 
acesta în număr de cam trei 
sute de mii) iubind cu veselie 
cerul și soarele, apa și lu
mina, briza pi luna. Fiindcă 
toate ne așteaptă. Și în plus, 
fiindcă — lăsăm la o parte 
doar farmecul intrinsec al 
reînvierii noastre pretutin
deni, de la Năvodari la Man
galia, va stăpîni, chiar mai 
mult decît în anii trecuți, 
confortul deplin, bunul gust, 
adică civilizația. Și astfel, 
plini de poezia naturii, dar și 
desăvîrșit instalați de binecu- 
vîntata noastră civilizație, 
vom putea, după îndemnul 
lui Ungaretti, să simțim cu 
plenitudine febra inundației 
de lumină, culegînd fiecare 
zi în parte, ca pe un fruct 
copt...

VIORICA TANASESCU

drum, avem de uimărit desfă
șurarea și intensificarea pregăti
rilor de fabricație, a tractorului 
Standard U 400, pentru ca într-a- 
devăr, angajamentul colectivului 
uzinei noastre de a defila la 23 
August cu un prim lot din aceste 
tractoare, devansînd astfel cu 
cîteva luni termenul planificat să 
fie respectat ca întotdeauna. Dar, 
vorbind în mare, comitetului nos
tru de direcție îi revine sarcina 
de a conduce cu o asemenea 
competență și autoritate întreaga 
activitate tehnico-economică a 
uzinei, îneît prestigiul produsului 
nostru pe piața mondială să se 
afirme necontenit'*. Numeroși alți 
vorbitori printre care ION SAVU, 
PÂNDELE ȘERBANESCU, DU
MITRU DIACONESCU etc. ma
nifestând o justificată grijă pentru 
soarta producției, vorbeau despre 
greutățile pe care le mai în
tâmpină colectivul lor și propu
neau valoroase soluții pentru 
înlăturarea acestora. S-a sesizat 
printre altele aprovizionarea de
fectuoasă cu materiale, nerepar- 
tizarea lor la timp, livrarea cu 
întârziere de către colaboratori a 
unor ansamble și subansamble. 
Sosesc, de asemenea, cu greutate 
în uzină nisipurile de Văleni, ele
mentele de asamblare, table, ța- 
glele și blumurile din import. Re
prezentanții salariaților uzinei au 
solicitat în acest sens mai mult 
sprijin din partea ministerului și a 
întreprinderilor colaboratoare. Au 
fost vizate printre acestea, furni
zorul nisipurilor de Văleni și 
Uzina Victoria din Călan de unde 
deseori fonta livrată este oxidată, 
de calitate necorespunzătoare. 
Luând de la bun început un firesc 
caracter de lucru, adunarea ge
nerală a salariaților, prin dezba
teri vii și competente a jalonat 
principalele sarcini pe care tre
buie să le aibă în vedere comi
tetul de direcție încă din prima 
zi a constituirii sale. Din comi
tetul de direcție, pe lîngă ca
drele numite prin ordinul minis
trului și președintele comitetului 
sindicatului — membru de drept 
al comitetului — mai fac parte 
un număr de 5 reprezentanți ai 
salariaților aleși prin vot deschis 
de către adunarea de constituire.

Cu sau fără cunoștințe despre 
geografia și istoria acestor locuri, 
nu poți bate nici o cărare dintre 
cele care le străbat, fără a te opri 
o clipă lîngă pomul sau firul de 
iarbă care ascunde sub rădăcinile 
lui lucruri ce pătrund în viața 
noastră și ni se fac cunoscute, 
sunînd ca legenda ori ca po
vestea. Reacționează, aș zice, in- 
stincul istoric pe care îl porți în 
nervi ca pe un al nu știu cîtelea 
simț, ca pe un mare și nemaipo
menit bun simț ce te face să des
lușești forme de trup omenesc în 
adîncul pămîntului, ochi albaștri 
în picătura de aer, ori ochi că
prui în bulgărele de țărînă abu
rit de întîiele raze ale acestui 
soare primăvăratec.

’ Cu un astfel de instinct în
zestrat și cu un asemenea ochi 
care știe să vadă ce este și ce a 
fost, întovărășindu-se, pereche, cu 
ochi ce nu mai sînt, privind lu
mina ce te învăluie imediat ce 
treci către izvoarele Vasluiului, te 
ispitește să crezi că are o altă 
compoziție decît în alte locuri. 
Distingi amestecîndu-se în raze 
umbra unor vechi păduri de fag 
pe care voievozii țării le-au ales 
ca scut de bătălie. Pădurile ace
lea s-au dus, răsucite de funii de 
fum ori în flăcări s-au întovărășit 
timp de secole cu căldura Pămîn
tului și a Soarelui și nu mai sînt; 
ori cum nu se mai pot simți decît 
sub formă de căldură. Și așa e.

Și apoi, privind aceeași lumină 
cu puterea aceluiași ochi datorită 
căruia simți că strămoșii au de
venit esența pămîntului, așa cum 
din leagăn te-ai deprins să ac
cepți că substanța acestui văzduh 
românesc e însuși dorul, nu se 
poate să nu distingi șirul de vieți 
care te-au adus în libertate pe 
fața pămîntului strălucind printre 
tulpina de iarbă și floare ca fla
căra dulce și de neatins a como
rii.

Soare frumos curge nestăvilit 
pe pămînt, bun și cald, și pre
simt că-n curînd, sub bineface
rea unei asemenea ploi, pămîntul 
ca un mare sîmbure semnat de 
noroc in spațiul cel mai fertil 
poate al acestei armonioase ga
laxii, își va sparge crusta de 
gheață și va încolți. Mie însumi 
obrajii îmi ard și mi-s împrimă- 
vărați. Și nu atît de prezența 
soarelui, cit de încercarea pe 
care cutez s-o fac, îndrăznind să 
pun la încolțire, sub literă, cîteva 
străvechi amintiri din memoria 
acestor locuri,

CĂLĂTORULE TÎNAR. 
LA LOCUL ACESTA SA VII 

ÎN MÎNA CU SEMINȚE
DE FLORI

Șoseaua ce leagă Tîrgul Ieșilor 
cu Vasluiul are fericirea să se ră
corească într-un singur loc în 
penumbra unui nemaipomenit 
piept de deal, care oprește și a- 
poi răsfrînge cu vîtful lui întreg 
răsăritul soarelui. De jos, de la 
poale, imaginea hu poate să-ți 
încapă întreagă în ochi. De sus, 
din văzduh, de la înălțimea pînă 
unde pot ajunge treptele din tri
lul unei ciocîrlti este exclus ca a- 
cest deal cu întreg răsăritul soa
relui oprit în vîrful lui să nu ți se 
pară un rubin uriaș, fixat pe 
meridianul a cărui linie trece în
chipuită ca o fîșie albă de 
argint pe sub rădăcinile flori
lor de pe pămînt.

Oamenii primindu-i prezența 
impunătoare în lumina conștiinței 
lor mai pură decît orice val al 
Iordanului și decît oricare lu
mină din biblie, l-au botezat, 
desigur, în nenumărate rînduri. 
l-au spus la început într-un fel,

apoi iubindu-l au alergat prin 
poezie după fel și fel de nume; 
toate din ce în ce mai potrivite. 
Unul dintre aceștia, Ștefan Vodă 
cel Sfînt și Bun, a avut mărirea 
sufletească și puterea pentru a-l 
boteza definitiv : Movila lui Bur- 
cel — și așa i-a rămas numele. 
Voievodul, aflat prin aceste 
locuri, a auzit glas de om necă
jit îndemnîndu-și boii înjugați la 
plugul care răsturna brazde de 
pace peste semințele aruncate în 
lutul costișei, tocmai în zi de du
minică, pentru că în cele de lu
cru nimeni nu binevoise să-i îm
prumute nici plugul nici boii ne
cesari îndeplinirii dorinței lui de 
a înfăptui pîinea cea de toate 
zilele. Judecata s-a făcut aici, pe 
vtrf, în lumină, ca într-un mare 
templu al dreptății. Plugarul care 
semănase moarte în rîndul co
tropitorilor, poate chiar jos pe 
apa Bîrladului, la Podul Înalt, a 
fost dăruit cu plug și cu boi să 
are, să izvodească din puterile 
lui și ale pămîntului pîinea. Și 
însăși movila aceasta cu răsăritul 
soarelui oprit pe vîrful ei, închi
puită poate și de Ștefan ca o 
mare piatră de preț a pămîntului, 
i-a fost dăruită s-o stăpînească și 
să-i poarte numele. Și iat-o, la 
un an de cînd pe costișele ei s-a 
stins ultimul foșnet de iarbă și 
parfum de floare sălbatecă, la 
cinci sute de ani de cînd în tă
cerea ei s-au rostit cuvintele a- 
celei sărbătorești judecăți. Sin
gură în măreție, mărturisește că 
nu a uitat și că nu va putea să 
uite nimic. Ceahlăul Podișului 
Moldovenesc poate fi ea. Măre
ția ei nu mai depinde de noi, 
dar sporul de frumusețe pe care 
intim și-l dorește pentru a-și a- 
lunga tristețile cuibărite cu 
timpul în propriul ei peisaj nu 
poate să-l ceară decît de la noi. 
Aleea de plopi plantați nu de 
mult, întreținută în mod inexpli
cabil nu cu suficientă atenție, nu 
poate rămîne singurul element al 
prețuirii ce se cuvine să i-o a- 
cordam acestui izvor de istorie și 
de legendă. Împodobirea se poate 
face ușor. Ar fi de ajuns ca 
1 000 de tineri să vină aici și să 
semene din dragoste, împrăștiind 
pur și simplu cu mina semințe 
de flori.

PRIN VIAȚA ȘI LIVADA 
LUI EMIL RACOVIȚA

Trecem peste cîteva dealuri pe 
hotarele de nord ale județului 
Vaslui ,ajunși pe drum, din cînd 
în cînd, de ninsori de primăvară, 
zice-se, ale mieilor. E așa poate 
ca atunci cînd Emil Racoviță, 
eminentul om de știință român, 
spre a cărei casă memorială ne 
îndreptăm — își închipuia învă
luit în viscolele Antarcticii că la 
Surănești, în satul părinților săi, 
înfloresc merii. Viața de om a* 
proape în întregime ca o călăto
rie în jurul pămîntului aici a în
ceput, în satul acesta care poartă 
astăzi numele ilustrului reprezen
tant al științelor românești, De 
sfîrșit presimt că nu s-a sfîrșit. 
Ba, mai mult decît atît simt cu 
convingere că se continuă în în- . 
demnul cu care se adresează ori
cărui tînăr, invitîndu-l să-și con
cretizeze în mod exemplar pasi
unile. Ceea ce a rămas: opera și 
casa-muzeu, munca materializată 
în fel și chip și amintirile alcă
tuiesc limbajul cel mai concret 
al acestui îndemn. Să rememo
răm. Cu aproape un secol în ur
mă, „monsieur le diacre Cren- 
guea cum se intitula autoironie 
autorul „Amintirilor din copilă” 
rie“, încurajîndu-se astfel în de
prinderea limbii franceze,’ ducea

mina la școala sa dw^ăcu 
rarii Iașilor un copil care reușise 
să-i polarizeze în mod deosebit 
atenția de institutor îndrăzneț- 
Copilul acela era Emil Racoviță.

Profesorii de mai tîrziu ai lui 
Emil Racoviță, Grigore Cebîl- 
cescu. Petre Pont și alții au avut 
fericirea să contribuie și să vadă 
cu ochii materializarea presim
țirii lui Creangă. Evoluția s-a 
produs uimitor de repede. Stu
dent la Paris, elevul care deprin
sese buchiile pe băncile școHUdin 
Păcurari se pune repede la cu
rent cu spiritul progresist al-e- 
pocii. Actul lui Lafargue emis cu 
ocazia constituirii celei de a doua 
Internaționale (1899) prin cate 
ziua de 1 Mai este proclamată zi 
internațională a celor ce muncesc 
este pecetluit și de semnătura 
tînărului student român Emil 
Racoviță, pusă alături de jceea 
a lui Fr. Engels, pe care tl cu
noscuse cu ocazia sărbătoririi- -ți
nui'secoT de la Căderea BâStiti- 
ei. Alături de aceste trepte, cure* 
au marcat pregnant mersul ome-* 
nirii spre progres, trepte pe-care' 
Racoviță a pășit tînăr, simplu și 
entuziast, se află și aceea cîe o 
deosebită importanță pentru pro
gresul științelor; temerara călă
torie în Antarctica. Vasul „Bel- 
gtca" l-a purtat spre adevăruri 
nemaipomenite, tăinuite acolo la 
Polul Sud al Pămîntului, adevă
ruri care s-au făcut cunoscute 
lumii prin 60 de comunicări ști
ințifice, urmate de conferințele 
de răsunet mondial ținute la 
Bruxelles, Paris și București. Or
dinele și diplomele au rămas 
mărturie pentru îndeplinirea ne
maipomenitelor sale pasiuni. 
După diploma de membru al So
cietății Geografice a Franței, .lu
minată în 1891. urmează Diploma 
de „Cavaler al Ordinului Leo
pold" (1899), Diploma de „Mare 
cavaler al Ordinului Național al 
Legiunii de Onoare Franceze" 
(1902), Diploma de „Doctor Ho
noris Caussa" al Universității din 
Lyon (1923), Diploma de mem
bru pe viață al „Asociațiunii 
pentru literatură română și cul
tura poporului român" (1923) și 
altele, ca să amintim numai cî
teva din constelația unor adevă
rate străluciri pe care Racoviță 
a închinat-o poporului Sau. Și în
suși el, viața și amintirea lui sînt 
pătrunse de semnificația unui a- 
semenea gest. Casa memorială 
din satul care îi poartă numele 
îl evocă în întregime și constituie, 
deși cam îndepărtată de firul tra
seelor obișnuite, un punct de a- 
tracție pentru călător.

Același lucru îl simțea cineva 
din sat într-o scrisoare trimisă 
redacției unui ziar prin care își 
manifesta îngrijorarea că lucru
rile, în ceea ce privește îngri
jirea casei și, mai ales, a livezii, 
îngrijită vreme îndelungată de 
însuși Racoviță cu mina lui, nu 
sînt tocmai așa cum s-ar cuveni. 
Sesizarea e justificată. Intr-ade
văr, livada, și nu-i vorba de o 
livadă oarecare, ci aproape de o 
grădină botanică, a fost lăsată în 
paragină, și ceea ce e curios și 
de-a dreptul ridicol, este că cei 
care au avut beneficii de la a- 
ceasta se mai întreabă încă ale 
cui sînt datoriile de stăpîn. Di
lema n-ar fi tocmai greu de so
luționat. E de dorit, oricum, ca și 
organizația de tineret din sat să 
cada de acord că nu e deloc ono- ‘ 
rabil să li se rezerve, datorită 
unor asemenea neglijențe, gene
rațiilor viitoare numai posibilita
tea de a pune pe locul livezii o 
inscripție prin care să regrete dis
pariția atîtor pomi și flori.

ION CHIRIAC
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INFORMAȚII
Marți seara a sosit în Capitală 

o delegație a Partidului Progre
sist al oamenilor muncii din Ci
pru (A.K.E.L.), care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită 
în țara noastră.

Delegația este formată din to
varășii Andreas Fantis, secretar 
general adjunct al Partidului 
A.K.E.L., director al ziarului 
„Haravghi*, conducătorul dele- 
gației. Kvriâkos Hristu, membru 
al Biroului Politic și Grigorios 
Spini, membru al Comitetului 
Central al Partidului A.K.E.L.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela

Interviu
cinegetic

Ia Mamaia, Intre 23—29 mai 
are loc a 15-a adunare generală 
trienală a Consiliului Interna
țional de Vînătoare. Cu acest 
prilej tovarășul Tiță Fierea, 
președintele Asociației Vînători- 
lor și Pescarilor sportivi din Ro
mânia, membru în consiliul in
ternațional de vînătoare, a avut 
amabilitatea să ne răspundă lâ 
cîteva întrebări.

— Vă rog să ne explicați care 
este scopul acestei reuniuni ci
negetice.

— Consiliul Internațional de 
vînătoare (C.I.C.) ține adunarea 
generală trienală pentru dezba
terea problemelor ridicate în ca
drul comisiilor de lucru și pen
tru alegerea organelor de con
ducere. Obiectivul principal al 
„C.I.C.M-ului este îndreptat spre 
ocrotirea vînatului precum și 
spre armonizarea concepțiilor 
de vînătoare în cadrul țărilor 
participante. Acest for interna
țional constituie un mijloc de 
colaborare și aprijin reciproc în 
direcția cercetării științifice și 
aplicării măsurilor menite să 
hot. rască și să ridice calitatea și 
nur Arul vînatului, evitîndu-se 
dL „rugerea speciilor rare, pe 
eale de dispariție.

— Cum se realizează această 
warmonixare“ ?

— Deoarece țările participan
te au diferite regimuri privind 
recoltarea vînatului și gospodă
rirea acestuia, prin C.I.Crse rea
lizează un acord comun, asupra 
măsurilor de ocrotire a vînatu- 
lui migrator — principalul ele
ment cinegetic care leagă intere
sele vînătorl’lor din diverse țări 
ale lumii — precum și unele cri
terii de evaluare a trofeelor, de 
organizare a expozițiilor, a 
schimburilor turistice și altele,

Culori 
in public

In sfîrșit, la „Amandina", co
fetăria cu cel mai mare vad de 
consumatori din Iași și cu cel 
mai mare debit zilnic de con
versații despre ce vrei și ce nu 
vrei _ discuții de natură să 
ridice cafeaua și înghețata pe 
masa Olimpului ! — spre sur
prinderea multora s-a discutat 
pur și simplu după cum era și 
firesc, deși nu se întâmplase nici
odată ,despre artă ; motivul tu
turor disputelor fiind expoziția 
pictorului Nicolae • Constantin 
organizată în însăși încăperea 
cofetăriei.

Meritul unei asemenea acți
uni inspirate și curajoasă de 
a pune creația pictorului ieșean 
în confruntare directă cu pu
blicul, revine Comitetului muni
cipal Iași al U.T.C. care înmul
țind manifestările cultural-ar- 
tistice pentru tineret a îmbogă
țit și animat realmente viața 
spirituală a lașului. Și acesta 
este un cîștig care se cere con
semnat cu atât mai mult cu cît 
are la bază dorința unui număr 
mare de tineri a căror forță 
grupată în jurul organizației de 
tineret, prezintă garanția unei 
înviorări de prestigiu și de du
rată. Disputa 
între public și 
tat amical fără 
ticiste și fără 
zența celor 10 -------
la Bucium1*, „Vila Greier*1, „Pe 
sub Cetățuie", „Amintiri din 
copilărie", „Plugușorul" și cele 
cîteva portrete, participarea cri
ticilor Adrian Marino, Radu 
Negru, Val Gheorghiu, prezența 
poetului Corneliu Sturzu care a 
ocupat de data aceasta atât fo
toliul poeziei cît și pe cel al cri
ticii plastice, șt a unui numeros 
public ,a asigurat convorbirilor 
ținuta dorită. Dialogul schițat 
la început pe cîteva direcții a 
devenit foarte curînd o adevă
rată dezbatere care a exprimat 
de fapt interesul tinerilor parti- 
cipanți față de arta plastică în 
genere, față de felul în care sînt 
materializate îndatoririle artis
tice și naționale ale mișcării 
artiștilor plastici ieșeni. Mai 
rodnice au fost schimburile de 
păreri între participant și pic
tor, purtate în jurul expona
telor.

despre plastică 
pictor a debu- 
prelegeri didac- 
discursuri. Pre- 
tablouri „Iarna 

.'.a Greier-', „r& 
„Amintiri din
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ROMÂNA

Politice a C.C. al 
Suarez și Mario 

ai C.C. al P.S.C.
oaspeții au fost 
tovarășii Emil

Vass, șef de secție la C.C. al 
P.G.R., de activiști de partid.

★
Marți a părăsit Capitala delega

ția Partidului Socialist din Chile, 
formată din tovarășii Luis Jeres, 
secretar general adjunct, membru 
al Comisiei 
P.S.C., Jaime 
Olea, membri

La plecare,
conduși de _____ ___
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Marți a sosit în Gapitală Oddur 

Gudjonsson, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Islandei în Republica Socialistă 
România.

printre care și partea tehnica 
vînătorească.

în cadrul adunării generale 
vor avea loc colocvii în zece 
comisii de lucru, care vor dez
bate probleme privind vînațul 
înaripat migrator, vînatul mare, 
expoziții și trofee, turism vînă- 
toresc, vînătoarea în artă, vînă- 
toarea fotografică, biologia și 
patologia vînatului, și probleme 
juridice vînătorești. Comisiile 
vor dezbate timp de cîteva zile 
diverse teme pe bază de refe
rate și comunicări. în cadrul că
rora țara noastră participă cu 16 
lucrări. La adunarea de la Ma
maia și-au anunțat pînă în pre
zent sosirea delegați din 25 de 
țări ale lumii, printre care 
Franța, Italia, Anglia, Portuga
lia, Norvegia, Olanda, S.U.A., 
Venezuela, Belgia, R. F. a Ger
maniei, și altele. Aș vrea să 
menționez că acum 40 de ani, 
în 1928, Nicolae Săulescu din 
partea României și Maxime 
Ducrocq din partea Franței au 
fost inițiatorii și primii fondatori 
ai consiliului internațional de 
vînătoare. la care s-au alătu
rat Cehoslovacia și Polonia. 
Astăzi, acest consiliu numără 42 
de țări, iar organizarea celei 
de-a 15-a adunări generale, în 
România este o confirmare a 
aprecierii pe care C.I.C.-ul o 
are față de realizările noastre 
pe linie vînătorească, în con
textul progresului realizat în 
toate domeniile.

ION MARCOVICI
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NOUTĂȚI FILATELICE

Pe amatori îi așteaptă noi 
emisiuni de mărci poștale ce 
vor fi puse în circulație în ul
timele zile ale lunii mai și în 
cursul lunii viitoare.

Două mărci „Anul interna
țional al drepturilor omului* 
cu o valoare nominală de 1 
leu și ,A 20-a aniversare a în
ființării Organizației Mondia
le a Sănătății", cu valoare de 
1,60, marchează prezența ac
tivă a României la acțiunile 
întreprinse de O.N.U. Forma
tul mărcilor este 27 X 39 mm, 
dantelate pe hîrtie cromo- 
gumată.

Machetele grafice repre
zintă emblema Conferinței 
drepturilor omului de la Te
heran și cea a O.M.S.-ului.

Poșta Română va pune în 
circulație cu ocazia celei de a 
XV-a Adunări Generale Trie
nale a Consiliului Internațio
nal de Vînătoare (C.I.C.), care 
își începe lucrările la 23 mai, 
la Mamaia, o marcă jubili
ară.

lf' ""|T '

EXPOZIȚIA 
PRIMULUI UNIFICATOR

In sălile Fondului plastic 
din Tg. Mureș se află expo
ziția documentară „Mihai 
Viteazul primul înfăptuitor 
al unirii Țărilor Române" 
organizată de Arhivele Sta
tului în colaborare cu Co
mitetul municipal pentru 
cultură și artă. Pornind de 
la cuvintele lui Nicolae 
Bălcescu („Timpul viforos 
împărțise pămîntul româ
nesc în trei țări : Tran
silvania cu Banatul, Mol
dova și Țara Româneas
că dar în inimile tutu
ror românilor rămase ne- 
ștearsă tradiția unui trai 
comun și dorința d-a-1 în
ființa din nou"), cele 57 de 
documente în original și 
fotocopii înfățișează relațiile 
dintre Țările Române înain
tea domniei marelui voie
vod, zapise cu ștampila și 
semnătura domnitorului în 
legătură cu convocarea die
tei de la Alba Iulia. înfăp
tuirea unității politice și 
cărți care ilustrează prezen
ța iui Mihai Viteazul în 
conștiința generațiilor.

Marca reproduce tabloul lui 
Crigorescu, „Dragoș Vodă la 
vînătoare de zimbri". Forma
tul 48 X 33 mm, dantelată. 
Tipar tiefdruck în 4 culori pe 
hîrtie cromo-gumată.

MERIDIAN
• Sala «porturilor Flo- 

reasca a găzduit aseară me
ciul Internațional de baschet 
dintre selecționatele mascu
line ale Cubei și României. 
Partida s-a încheiat cu sco
rul de 69—59 (37—28) în fa
voarea sportivilor români.

• Etapa a 11-a a „Cursei 
Păcii", Katowice — Cracovia 
(134 km), a fost ciștlgată de 
ciclistul Italian Rino Monta- 
nari, cronometrat cu timpul 
de 3 h 10'55“. în același timp 
cu învingătorul a sosit rutie
rul cehoslovac Konekny. 
Grosul plutonului, în care se 
aflau și cei patru cicliști ro
mâni rămași în cursă (Ciu- 
meti, Ardeleanu, Moldovea- 
nu, Ziegler) a trecut linia de 
sosire la interval de 51 se
cunde.
• Ieri, lâ Moscova, tn pre

liminariile turneului olimpic 
de fotbal, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 3—2 
(1—0) formația Cehoslovaciei. 
Meciul retur se va disputa 
la 2 iunie la Praga.

Floreiiștii tnir-o bogată oeti- 
Vltete

Slmbătă »i duminică, tn 
sala Progresul din Capitală 
se va desfășura triunghiula
rul international de floretă la 
care participă echipele mas
culine ale României, Japo
niei șl Poloniei. In prima zi 
se vor desfășura întrecerile 
individuale, iar a doua 21 cele 
pe echipe.

Tradiționalul concura in
ternațional feminin de flore
tă de la Como (Italia) va avea 
loc sîmbătă și duminică. Tara 
noastră va fi reprezentată de 
Ileana Drîmbă, Olga Szabo, 
Ecaterina Iencic. Ana Ene. 
Marina Stanca, Maria Vicol 
șl Ardeleanu.

în zilele de 1 ,1 2 iunie se 
va disputa la Bologna un 
turneu internațional de flo
retă (masculin) la care vor 
participa, printre alții, si 
sportivii români Drîmbă. Mu- 
resanu, Tiu, Falb, Hauckler 
etc;

Mai sînt expuse reprodu
ceri de pe fresce, stampe și 
gravuri contemporane dom
nitorului.

Expoziția e dominată de 
un' mare portret al celui 
care s-a proclamat „dQpm 
al ȚăriT Românești și Ai 
dealului și a toată Țara 
Moldovei".

CORNELIU POGACEANU

INIMA ATOMICA

O inimă mecanică artifi
cială acționată atomic, care 
poate fi înglobată în între
gime în corpul omenesc, a 
fost patentată la Washington. 
Inima atomică funcționează 
pe baza radiațiilor emise de 
radioizotopi — de preferință 
Plutoniu 238 — care încăl
zesc un cazan minuscul și 
acționează mici pompe de 
sînge. Pompele se reglează 
automat ; în timpul somnu
lui. ele funcționează toarte 
lent, iar la eforturi desfă
șoară o activitate similară 
cu aceea a unei inimi nor
male cu bătăi rapide Unui 
cîine i-a fost introdusă o a- 
semenea capsulă cu plutoniu 
238. Ea a rămas mai multe 
luni în organismul anima
lului. Energia termică pro
dusă a fost captată și eva
cuată prin sistemul circula
tor sanguin al animalului.

CEASUL ATOMIC
La Montreal a fost expus 

un ceas atomic de producție 
elvețiană care în 300 de ani 
va avea o abatere de numai 
o secundă. Ceasul atomic 
„Oscillaform* constituie, din 
punct de vedere tehnic, o 
performanță excepțională. 
Este vorba de primul ceas 
atomic transportabil care a 
fost construit în Europa, 
înainte de a fi pus în funcți
une, ceasul a fost sincroni
zat cu observatorul din Neu
enburg.

TUNELURI
La Institutul din Massa

chusetts (S.U.A.) s-au făcut 
probe cu raze laser nefoca
lizate. Aceste raze îndreptate 
spre o stîncă din piatră pe 
o suprafață de cca 40 mm au 
provocat după numai cîteva 
secunde fisuri, ce au făcut 
ca locul iradiat să poată fi 
sfărîmat ușor cu degetele, de
oarece duritatea stîncii s-a 
redus cu 90 la sută. La gra
nit, marmură etc, s-au ob-' 
ținut aceleași rezultate.

PREMIUL POEZIEI
Poeta greacă Nana Kontou 

a obținut premiul poeziei 
pentru culegerea sa de ver
suri „Orges" (Furtuni) în 
cadrul înmînării premiilor 
literare de către sindicatul 
ziariștilor și scriitorilor la 
Paris, Nana Kontou este la
ureată , a diferite premii li
terare în Grecia, iar operele 
sale au fost traduse în ger
mană și engleză.

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ-)
• CARE DINTRE SPORTIVII LUMII V-A CÎȘTIGAT 

SENTIMENTE STATORNICE DE PREȚUIRE ȘI ADMI
RAȚIE? PRIN CE ANUME?

• CARE SÎNT, DUPĂ PĂREREA DVS., CALITĂȚILE 
PRIN CARE IJN SPORTIV POATE CUCERI INIMILE 
ȘI STIMA SPECTATORILOR?

doug Gardner 
„World Sports" Londra 

(Anglia)

Cassius Clay, După mine este 
cel mai mare sportiv. Și voi 
explica de ce. Intre sportul pro
fesionist șl cel amator există o 
mare diferență. Deși boxer pro
fesionist — care cîștigă sume 
fabuloase — Clay nu s-a lăsat 
ademenit de atracția banilor, 
în afară de faptul că are cali
tăți de mare performer, Clay 
are convingeri și țeluri nobile 
închinate umanității : a trimis 
sume mari de bani poporului 
vietnamez care luptă pentru li
bertate și a refuîat să lupte în 
acest război. Clay spune că 
„sportul este ceva in viață dar 
nu totul : totul este restul, a- 
dică în ceea ce crezi.* El lup
tă în sport dar luptă și pentru 
ceea ce crede : este lupta pen
tru poporul de culoare, pentru 
eliberarea lui.

JACOBO MORETT 
ziarist sportiv la cotidianul 

„La Prensa" (Mexic)

Admir sportivul Clay și omul 
Clay, atitudinea sa de solidari
tate față de oamenii de aceeași 
rasă cu el. Clay, în afară de a 
fi un mare sportiv este un om 
cu calități umane extraordina
re. Cerințele adevăratului spor
tiv : să se dăruiască absolut, să 
depună eforturi totale pentru 
țelul performanței, să fie onest, 
cinstit, să lupte în spiritul ca
valerismului. al fraternității a- 
tît înăuntrul arenelor sportive

EVOCIND MEMORIA 

MARELUI ȘTEFAN
Marți după-amiază 

a avut loc la Iași 
prima manifestare 
organizată de Comi
tetul municipal al 
U.T.C., în cadrul u- 
nui amplu ciclu me
nit să contribuie la 
educarea patriotică a 
tineretului.

La statuia lui Ște
fan cel Mare din 
fața Palatului Cul
turii s-au întrunit 
peste 1500 de tineri

din întreprinderi și 
instituții, elevi și stu- 
denți, care au asis
tat Ia o evocare a 
personalității domni
torului.

Cu acest prilej, ac
tori ai Teatrului Na
țional „Vasile Alec- 
sandri" au susținut 
un program bogat și 
Instructiv alcătuit din 
versuri, proză și 
fragmente din piese 
închinate marelui

PELICULA FOTO-AMATORILOR

Dans de doi
Foto: M. GODEANU

(Urmare din pag. I) 

noașterii domeniului și nu spre 
simplă înmagazina re de cunoș
tințe.

★

Cum se realizează, practic, o 
astfel de cultură științifică ? Este 
evident că în cele ce urmează 
nu vom' putea prezenta decît cî- 
teva aspecte ale problemei, — și 
acestea, de pe o poziție pe care 
o cred valabilă, dar nu ca singura 
poziție valabilă. O mare însemnă
tate o are selecția — pentru re
ținere — a faptelor semnificative. 
Dar pentru a descoperi sau pen
tru a identifica un fapt semnifi
cativ, trebuie ca spiritul să fie 
orientat către găsirea semnifica
țiilor faptelor. Cel care confundă 
știința cu aglomerarea de fapte 
va fi dezarmat, și descurajat în 
fața uriașei producții științifice. 
Cel care înțelege știința ca pe o 
sumă de „idei formulate prin fap
te", știe că există un număr re
lativ mic de principii, legi gene
rale, modalități conexionale între 
fenomene și că ele se regăsesc 
peste tot. Ele pot servi la grupa
rea mintală a datelor care, în 
acest fel, sînt nu numai memori
zate mai ușor, ci și înțelese. 

cît și în afara lor. Clay, reu
nește toate aceste atribute.

MAURICE VIDAL 
redactor-șef al revistei 

„Miroir Sprint" 
Paris — (Franța)

Un mare sportiv, un om pa
sionat, care s-a realizat și din 

mUJILE ETICE 
Șl MmiE

ALE SPORTIVULUI
punct de vedere intelectual — 
este, după părerea mea, Iuri 
Vlasov. Pentru mine este tipul 
de sportiv pe care și-1 imagi
nează orice om. Mi-am format 
această părere la J. O. de la 
Tokio. Văzîndu-1, mi-am dat 
seama că pentru Vlasov sportul 
nu este un scop în sine ci o 
completare, o întregire . a fiin
ței și activității umane. J. C. 
Killy este mai exaltat, face în

domnitor, iar elevi 
din localitate au re
citat versuri patrio
tice, creații închina
te lui Ștefan cel 
Mare.

In agenda Comite
tului municipal 
U.T.C. se mai află 
înscrise excursii la 
mînăstirile Putna, 
Voroneț șl la alte 
locuri istorice.

(Agerpres)

INTRE DOCUMENTARE Șl CULTURĂ
O altă cale de a ajunge la re

zultatul menționat, este concepe
rea științei ca pe un ansamblu 
de probleme pentru care se caută 
soluții. Ceea ce se înscrie pe linia 
reformulării sau rezolvării unei 
astfel de probleme face parte 
organică din știință; restul este 
mai ales accesoriu, de interes 
minor.

O a treia cale este interesul 
pentru metodologie și pentru 
progresul tehnicilor. Progresul 
științific nu este numai teoretic, 
ci și metodic și metodologic — 
poate, în primul rînd metodolo
gic. Este vorba, cu alte cuvinte, 
de a fi preocupat necontenit de 
modurile în care este abordată 
realitatea, de tactica atacării ne
cunoscutului.

★

în zilele noastre, această mun
că nu poate fi realizată fără mo
dificarea profundă a sistemului 
de circulație, înmagazinare, pre
lucrare și prezentare a informa
țiilor. Informarea și documenta
rea științifică au devenit ele în
sele obiectul unor științe speciale, 
cu tehnicienii și teoreticienii săi. 
Randamentul muncii științifice de 
înaltă calificare depinde tot mai 

cercări foarte spectaculoase, ti
neretul îl imită, dar pentru mi
ne nu este un exemplu { Killy 
este un tip unilateral, se ocupă 
numai de sport. Publicul îi a- 
doră pe campionii sportului dar 
niciodată nu caută-ceva mai de
parte.

PIOTR SOBOLEV 
redactor-șef 

al revistei „Cultură Fizică 
și Sport" Moscova (U.R.S.S.j

îl stimez și-l prețuiesc pe 
Cassius Clay nu. numai pentru 
marile sale performanțe în cel 
mai greu sport, ci și pentru că 
s-a ridicat foarte ferm împotri

va războiului din Vietnam. Ce
ea ce este o probă de mare cu
raj și sinceritate. El este re
prezentantul unui sport dur dar 
a procedat mult mai inteligent 
decît unii politicieni, reprezen-

VA PRICEPEȚI
LA FOTBAL?

Concursul nostru de pro
nosticuri se apropie, deodată 
cu campionatul, de faza fi
nală. De-a lungul etapelor el 
a oferit participanților, iubi
tori ai jocului cu balonul ro
tund, posibilitatea să-și veri
fice cunoștințele despre fot
bal, dar mai ales puterea de 
perspicacitate și previziune. 
Lupta strînsă între concurenți,

JINGA MARIUS Galați
IORDAN ȘTEFANIA București 
IOSIF I. PAUL Brașov
COTIRLĂ FULVIU Bistrița-Năsăud 
MOLDOVAN VIORICA Neamț 
GUGUȘ N. ION Constanța
MARCU CONSTANTIN Oradea 
MIHAlLA MARIN Ilfov
GHINEȚ ION Caraș-Severin 
NEACȘU NICOLAE Tîrgoviște

240
240
236
229
220
212
212
207
188
181

întrebările 
pentru etapa

a Xll-a, 
din 26 mai

1) . Cite goluri vor fi în
scrise în cele 7 partide de 
către extreme ? (10 puncte).

2) . Tn ce meciuri se vor 
Înregistra rezultate de ega
litate. (Pentru fiecare răs
puns exact citc 10 puncte : 
pentru partidele indicate

Post-scriptum

Numeroși concurenți ne în
treabă ce sancțiune a primit 
arbitrul Iuliu Boroș, pentru 
numeroasele greșeli săvîrșite în 
conducerea partidei dintre 
echipele Rapid și A.S.A. Tg.

strîns de existența personalului 
auxiliar care să asigure documen
tarea în mod prompt și adecvat. 
După cum se știe, manipularea 
unui volum uriaș de informație 
nu se poate efectua fără ajutorul 
mașinilor electronice de calcul.

Dacă — în articolul de față — 
nu ne axăm pe elementul de per
formanță a informării și a docu
mentării, aceasta se explică prin 
aceea că unele aspecte ale pro
ductivității muncii științifice nu 
pot fi reduse la cantitatea și la 
calitatea referințelor bibliografice.

Un expert american a ajuns la 
concluzia că proporția cercetări
lor „repetate inutil" din cauza 
lipsei de informare științifică este 
de pînă la 50 la sută. După John 
Bernal, în unele domenii s-a. a- 
juns la situația în care este mai 
ușor să se refacă o cercetare de
cât să se verifice dacă ea nu a 
mai fost cîndva publicată, ante
rior 1 însă „redescoperirile Ame- 
ricii* se produc și dintr-o insu
ficientă cultură de specialitate. 
Sînt mulți cei, care, pentru uzul 
unei cercetări analitice, recurg 
exclusiv la cercetările analitice, 
de detaliu, ale predecesorilor lor 
imediați. Ei riscă să creadă că 
descoperă probleme atunci cînd 
ajung în mod natural la întrebări 

"tanțf presupuși aț unei politici 
diplomatice.

MATTI SALAMENKYLA 
ziarul „Viikkosanomat" 

(Finlanda)

Fiindcă sportul căruia îi a- 
cord cea mai mare considerație 
este atletismul — evident spor
tivul care m-a cucerit nu poate 
fi decît un atlet. Și acesta este 
Jim Ryun. Atletismul este ba
za tuturor sporturilor, discipli
na cea mai completă ; la noi. în 
Finlanda, e la prim rang. Re
zultatele ’lui Jim Ryun sînt for
midabile. Și pe deasupra, el 
este un om, un om adevărat, 
de o vastă cultură și cu o via
ță particulară exemplară. Nici 
n-ar fi ajuns la glorie fără o e- 
tică și o ținută morală și spor
tivă de rară excepție. Atletis
mul este un sport individual și 
nu te ajută nimeni, trebuie să 
te ajuți singur. Mulți sportivi 
uită că sportul este un joc pen
tru patrie și pentru întărirea 
sănătății și nu altceva.

CESARE TRENTINI 
ziarul „Stadio“ — Bologna 

(Italia)
îmi plac acei sportivi care 

practică sporturi grele, indivi
duale. discipline pretențioase, 
care te privează de multe plă
ceri ale vieții și-ți aduc, de 
aceea, foarte greu satisfacții. 
Toate acestea cer ca sportivul 
să facă mari sacrificii. Acest 
om este Jim Ryun, care a reu
șit să obțină performanțe a- 
proape de limitele posibilități
lor umane. Spunem astăzi 
Ryun, cum spuneam mai odini
oară, Zatopek. Kuț, spunem 
deci atleți care se ridică la un 
nivel de dăruire pentru sport 
și victorie, ce se confundă cu 
totala epuizare sufletească și 
fizică. în asemenea sportivi nu 
poți să nu crezi și să nu le ră- 
mîi credincios pînă la sfîrșitul 
vieții.
Anchetă realizată de

VASILE CABULEA
•) (Prima parte a anchetei a 

apărut tn nr. 5906).

acumularea de puncte etapă 
de etapă, a dus la o foarte 
sensibilă departajare astfel că 
am asistat la dese schimbări 
de lider în originalul nostru 
clasament. Spre deosebire de... 
fotbal nici în pragul ultimelor 
etape nu se poate prevedea 
norocosul cîștigător.

Iată, de altfel situația în 
clasament după etapa a 9-a :

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

cupon
PARTICIPARE

Nr
ETA PA

DIN
26 MAI

greșit, penalizări de cite 5 
puncte).

3).  
nai 
roșu

Indicat! rezultatul fi- 
al meciului. Steagu 
— Rapid (10 puncte).

Mureș. Comisia de disciplină 
a F.R.F. ne-a comunicat că 
arbitrul Iuliu Boroș a fost 
retrogradat. El nu va mai ar
bitra meciuri la categoria A, ci 
numai la B.

care, pentru acea perioadă, nu 
erau la ordinea zilei. O problemă 
înseamnă însă o întreagă direcție 
de cercetare, un sistem de ipo
teze, bănuiala unei posibile co
tituri în știință... Numai cultura 
de specialitate, teoretică dar și 
istorică, permite cercetătorului să 
aibă în fiecare moment harta în
tregului domeniu, totodată pre
misa valorificării (adică a situării) 
juste a fiecărui nou rezultat.

Perfecționarea, mecanizarea și 
automatizarea documentării — 
alături de automatizarea tehnici
lor de lucru vor economisi pro
gresiv timpul cercetătorului, con
tribuind astfel Ia utilizarea opti
mă a inteligenței sale științifice. 
Ce trebuie făcut pentru ca aceas
tă inteligență „liberată" să fie cu 
adevărat creatoare și pentru ca 
ea să se avînte pe drumuri cu 
adevărat noi ? Credem că această 
inteligență trebuie cultivată con
tinuu, pe linie teoretică, metodo
logică și istorico-științifică.

Documentariștii au obligația 
prezentării faptelor și a actuali
tății ca tehnică / și ca ipoteze ; 
cercetătorului îi revine sarcina 
de a lua contact direct cu gîn- 
direa științifică și de a găsi în 
marile sinteze, în tradiție și în 
precursori, îndemnul spirtiupl 
pentru construirea științei.



Rezultatele alegerilor

din Italia
Succesul Partidului Comunist
în cursul zilei de marți, Mi

nisterul Afacerilor Interne al 
Italiei a comunicat rezultatele 
definitive ale alegerilor politice 
generale desfășurate duminică și 
luni. La alegerile pentru Senat, 
Partidul democrat creștin a obți
nut 38,4 la sută din totalul su
fragiilor exprimate și 135 de 
locuri (față de 34,9 la sută din 
voturi și 133 de senatori la ale
gerile din 1963); Partidul comu
nist și Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare, care au 
prezentat liste comune la alege
rile pentru Senat, au obținut 30 
la sută din voturi și 101 senatori 
(87 comuniști și 14 ai P.S.I.U.P., 
față de 25,5 la sută din voturi și 
85 de senatori comuniști în 1963. 
La alegerile anterioare, P.S.I.U.P. 
nu exista ca partid de sine stă
tător) ; Partidul Socialist Unifi
cat — 15,2 la sută voturi și 46 
senatori (față de 20,3 la sută și 
58 de senatori în 1963); Partidul 
liberal a obținut 6,8 la sută vo
turi și 16 senatori (față de 7,5 la 
sută și 19 senatori în 1963) ; Miș
carea Socială Italiană (neofascist) 
a obținut 4,6 la sută voturi și 11 
senatori (față de 5,2 la sută și 
15 senatori) ; Partidul republican 
a înregistrat 2,2 la sută voturi 
și 2 senatori. Celelalte voturi au 
fost împărțite între formațiunile 
politice mai mici.

în Camera deputaților, demo- 
crat-creștinii au înregistrat 39,1 
la sută din voturi față de 38,27 
în 1963) ; Partidul comunist 26,9 
la sută (25,31 în 1963); Partidul 
socialist unificat — 14,5 la sută 
(19,98 în 1963); liberalii 5,8 la 
sută. Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare 4,5 la sută; 
M.S.I. (neofascist) 4,5 la sută, iar 
republicanii 2 la sută. Celelalte 
sufragii au fost împărțite între 
monarhiști, partidul tirolez din 
sud și alte grupări.

Repartiția definitivă a manda
telor în Camera deputaților nu a 
fost încă comunicată.

Analizînd rezultatele alegerilor, 
atât pentru Senat cît și pentru 
Camera deputaților, se observă o 
avansare a Partidului comunist și 
a P.S.I.U.P. și consolidarea re
prezentării acestora în cele două 
camere ale Parlamentului. Suc
cesul lor este cu atît mai semni
ficativ, cu cît Partidul socialist 
unificat, care face parte din coa
liția guvernamentală, este în re
gres în ce privește numărul de 
voturi atît în Cameră cît și în 
Senat.

Comentând rezultatele alegeri
lor, Luigi Longo, secretarul ge
neral al P.C.I., a declarat că par
tidul său a înregistrat un succes 
răsunător, care reprezintă, în a- 
celași timp, succesul stângii unite.

de la ParisConvorbirile

Marți, în cadrul unei conferin
țe de presă, Nguyen Thanh Le, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile 
oficiale cu delegația S.U.A. la 
Paris, a declarat că, „deoarece în 
cursul celor trei ședințe ale con
vorbirilor oficiale care au avut 
Joc pînă acum, reprezentantul 
american, Averell Harriman, a 
evitat în mod speciaF să vor
bească despre istoria conflictului 
din Vietnam", delegația R. D. 
Vietnam consideră necesar să 
amintească punctele principale 
ale acestei istorii, cuprinse în 
Cartea albă dată publicității în 
1965. El a prezentat, de aseme
nea, o listă cronologică de fapte 
privind agresiunea americană în 
Vietnam, elaborată de Comisia 
R. D. Vietnam pentru ancheta
rea crimelor de război ale S.U.A. 
în Vietnam.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor dacă piloții americani fă- 
cuți prizonieri în R. D. Vietnam 
vor fi eliberați în caz că se va 
ajunge la o înțelegere privind 
încetarea bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, Nguyen 
Thanh Le, a spus : „Guvernul 
R. D. Vietnam, ca și delegația 
sa la convorbirile oficiale de la 
Paris, au declarat în repetate 
rînduri că Statele Unite trebuie 
să pună capăt bombardamente
lor și oricărui alt act de război 
împotriva R. D. Vietnam, după 
car© în convorbirile oficiale vor 
putea fi abordate celelalte pro
bleme interesînd cele două 
părți".

Observatorii politici din capi
tala Franței sînt de părere că 
importanța exagerată pe care o 
acordă delegația americană con
vorbirilor dintre reprezentantul 
guvernului S.U.A., Averell Ha
rriman, cu saigonezul și vizitei 
unor oficialități americane la 
Londra se încadrează în efortu
rile sale de a evita, prin mane
vre diplomatice lăturalnice, a- 
bordarea problemei primordiale 
a convorbirilor de la Paris : înce-

I»

La Budapesta a avut loc zilele 
acestea cea de-a 9-a ședință a 
Comisiei permanente CAER pen
tru industria alimentară, la care 
ad participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și un observator din par
tea R. D. Vietnam.

Comisia a examinat raportul cu 
privire la activitatea desfășurată 
în ultimii ani și propuneri privind 
dezvoltarea colaborării țărilor 
membre CAER în cadrul Comi
siei.

Au fost adoptate recomandări 
privind asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor Comisiei, printre care o 
atenție deosebită s-a acordat pro
blemelor coordonării planurilor 
de dezvoltare a industriei alimen
tare a țărilor membre CAER pe 
perioada 1971—1975.

La ședința Comisiei s-au exa
minat, totodată, și alte probleme 
ale colaborării economice și teh- 
nico-științifice.

Ședința f-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și de înțelege
re deplină.

FRANȚA. In timpul demonstrațiilor studențești

DezbaterileMișcarea grevistă din Franța

tarea actelor de agresiune ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam.

Președintele Franței, generalul 
de Gaulle, a avut marți o între
vedere cu reprezentantul guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, ministrul Xuan Thuy. La 
ieșirea din Palatul Elisee, condu
cătorul delegației nord-vietname- 
ze a declarat ziariștilor că preșe
dintele Republicii Franceze și-a 
exprimat dorința ca tratativele 
oficiale dintre reprezentanții Re
publicii Democrate Vietnam și 
Statelor Unite să ducă la realiza
rea obiectivelor urmărite. In în
cheiere, Xuan Thuy a spus : „Sîn* 
tem bucuroși că în relațiile din
tre Franța și R. D. Vietnam s-a 
constatat în ultimul timp o neta 
îmbunătățire".

în aceeași zi, președintele de 
Gaulle a avut o întrevedere și cu 
reprezentantul guvernului State
lor Unite, ambasadorul pentru 
probleme speciale, Averell Harri
man.

Numărul oamenilor muncii din 
Franța aflați ieri în grevă se ri
dica la circa 8 milioane, după 
date furnizate de sindicate. Din 
aceleași surse se anunță că greva 
va dura cel puțin 8 zile. Aproa
pe 250 de mari uzine și întreprin
deri sînt deja ocupate de greviști. 
Cu toată amploarea grevelor, o- 
cuparea uzinelor se desfășoară 
calm, fără incidente. In mod or
ganizat, cu protejarea mijloace
lor de producție. Inginerii și teh
nicienii participă în număr mare 
la acțiunile muncitorilor. Coope
rarea dintre muncitori și studenți 
este apreciată a fi elementul cel 
mai nou și mai important al eve
nimentelor actuale din Franța.

Centralele sindicale sînt de a- 
cord cu privire la o serie de re
vendicări imediate : sporirea sa
lariilor, abolirea actualului sistem 
al asigurărilor sociale, o politică 
activă de folosire a brațelor de 
muncă, reducerea săptămînii de 
lucru fără scăderea salariilor și 
deplina libertate sindicală în în
treprinderi.

In universități, ca și în licee, 
agitația continuă, principala pro
blemă rămînînd cea a elaborării 
unei reforme a învățămîntului.

în cercurile politice franceze se 
așteaptă cu interes rezultatul vo
tului din Adunarea Națională a- 
supra moțiunii de cenzura pre
zentată de Federația Stângii De
mocratice și Socialiste și Partidul 
Comunist și, îndeosebi, cuvînta
rea generalului de Gaulle prevă
zută pentru vineri. Astăzi, Adu
narea Națională ia în discuție 
moțiunea, urmînd ca premierul 
Pompidou să explice miercuri po-

litica economică și socială a gu
vernului.

In legătură cu actuala situație, 
politică din Franța, partidele po
litice își precizează pozițiile. Ast
fel, Giscard d’Estaing, liderul re
publicanilor independenți, care 
se declară în favoarea soluționării 
tuturor problemelor tineretului și 
ale oamenilor muncii „în condiții 
de ordine și calm" și „într-un spi
rit de unitate și de cooperare națio
nală", lucru care presupune o 
schimbare în actuala ecliipă gu
vernamentală. In rîndurile cen- 
triștilor conduși de Lecanuet se 
conturează două tendințe: unii 
sprijină actualul guvern, iar alții 
cer formarea unui nou guvern 
care să includă și elemente cen
triste.

Biroul Confederației Generale 
a Muncii (C.G.T.), a avut o în
trevedere cu o delegație a P.C.F. 
condusă de Waldeck Rochet, cu 
care a făcut un schimb de ve
deri asupra evoluției situației. „Ei 
consideră, se spune în comunica
tul dat publicității, că o puter
nică mișcare populară cere în
cheierea urgentă a unui acord în
tre formațiile de stânga, pe baza 
unui program comun de guver
nare".

Federația Stângii Democratice și 
Socialiste a cerut, la rîndul ei, 
demisia guvernului și noi alegeri.

Atacuri ale

din Adunarea

Națională Franceză

Vizita la Moscova 
a delegației 

conduse 
de Dumitru Popa
La 21 mal, delegația Comi

tetului municipal București al 
P.C.R. și a Consiliului popular 
al municipiului București, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, care se află în vi
zită la Moscova, a depus co
roane de flori la Mausoleul lui 
V. I. Lenin și la Mormîntul 
Soldatului Necunoscut și a vi
zitat cabinetul de lucru a lui 
V. I. Lenin de la Kremlin.

Membrii delegației au avut 
apoi o convorbire la Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. 
cu V. V. Grișin, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., cu se
cretari ai Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S. și 
cu V. F. Promîslov, președin
tele Comitetului Executiv al. 
Sovietului orășenesc Moscova. 
Participanții la convorbire 
s-au informat reciproc despre 
preocupările și activitatea co
mitetelor de partid ale celor 
două capitale.

Sesiunea O. N. U.

Continuă discutarea

situației din Africa 

de sud-vest
NEW YORK 21 — Trimisul 

special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : în Adunarea Gene
rală a O.N.U. a continuat, marți 
dimineața, examinarea problemei 
Africii de Sud-Vest. Peste 40 de 
delegați au luat pînă acum cu- 
vîntul în cadrul amplei dezba
teri pe care a prilejuit-o actuala 
sesiune reluată în legătură cu 
destinele poporului namibian.

Atrăgînd atenția, în interven
ția sa, asupra refuzului continuu 
și declarat al Republicii Sud-A- 
fricane de a îndeplini hotărîrile 
O.N.U. și descriind practicile 
rasiste și represive pe care le 
aplică guvernul de la Pretoria în 
acest teritoriu, delegatul Libiei 
Wahbi el Bouri s-a pronunțat 
pentru adoptarea de către Adu

narea Generală a unor măsuri 
urgente în vederea asigurării 
dreptului poporului namibian la 
autodeterminare și independență.

Reprezentantul Senegalului, 
Ibrahim Boye, a subliniat in in
tervenția sa că raportul Consiliu
lui Națiunilor Unite pentru 
Africa de Sud-Vest, dezvăluie în 
mod convingător consecințele 
grave care pot decurge din situ
ația creată de politica inumană 
de apartheid dusă de guvernul 
rasist al Africii de Sud în teri
torii ce nu-i aparțin. El a cerut 
ca toate statele membre ale 
O.N.U. să acorde sprijinul ne
cesar Consiliului pentru Africa 
de Sud-Vest astfel îneît acesta 
să-și poată duce la îndeplinire 
misiunea încredințată. _

Cuvîntarea președintelui
Tunisiei

Proiecte
și realități

In primăvara Iui 1967, „șefii de state latino-americani 
întruniți la Punta del Este, au adoptat un „program de 
acțiune" privitor Ia dezvoltarea Americii Latine. Acest 
plan prevedea, printre altele : crearea, cel mai tîrziu în 
1970, a unei piețe comune latino-americane ; promovarea 
unor proiecte de dezvoltare privind una sau mai multe 
țări latino-americane și modernizarea producției agricole; 
crearea de noi instituții educative și de sănătate publică ; 
eliminarea „cheltuielilor militare și inutile'* ș.a.

După cum se vede, programul se arăta, tn litera lui, 
destul de promițător. Dar perioada care a urmat n-a con
firmat deloc un asemenea calificativ. Așa se face că ■ la 
un an de la Punta del Este, în locul unor entuziaste și 
omagiale materiale aniversative, cele mai multe ziare la- 
tino-americane au preferat să publice buletine meteoro
logice și să relateze despre ultimele antrenamente ale lui 
Pele.

S-au ocupat însă, de această chestiune, ziare din alte 
țări. Potrivit aprecierilor făcute de venerabilul cotidian 
londonez TIMES, de pildă. — într-un articol pe care n-a 
ezitat să-I intituleze „Eșecul planului de dezvoltare eco
nomică a Americii Latine" — nici unul din țelurile pro
puse cu un an în urmă n-au fost realizate. Multe dintre 
proiecte au fost chiar definitiv compromise. Conform da
telor furnizate de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), în anul 1967 produc
ția de alimente a țărilor latino-americane a crescut doar 
cu 1 la sută (față de 1966), în timp ce populația a sporit 
cu 2,7 la sută. „Aceste cifre — arată TIMES — înseamnă 
că 250 milioane de latino-americani au acum la dispozi
ție mai puține alimente decît înainte. Unii mor de foame". 
După ce evidențiază situația grea a exporturilor, lipsa 
oricărui progres în domeniul educației, ziarul amintit 
scrie : ,,La toate acestea se adaugă celălalt aspect al situa
ției Americii Latine — cel care privește relațiile ei cu 
S.U.A. Pe zi ce trece cresc datoriile externe ale țărilor 
latino-americane față de Statele Unite. In același ritm se 
înregistrează penetrația în aceste țări a businessului nord- 
amcrican. Investițiile S.U.A. reprezintă 10 Ia sută din 
producția totală de mărfuri și o treime din totalul ex
porturilor Americii Latine".

în același sens se pronunță și influentul NEW YORK 
TIMES, care subliniază intr-un editorial că promisiunile 
de ajutor făcute de președintele Johnson latino-america- 
nilor „au rămas doar pe hîrtie". Potrivit ziarului, comer
țul exerior al țărilor de pe continentul sud-american con
tinuă să se afle în regres. Exportul lor pe piața Statelor 
Unite a scăzut cu 10 la sută. Datorită acestei situații, par
tenerii latino-americani au pierdut 300 milioane de do
lari. în ansamblu, cele mai multe țări din America La
tină trec printr-o criză economică care se manifestă prin 
inflație și scăderea puterii de cumpărare a valutelor na
ționale, fapt care atrage după sine înrăutățirea situației 
materiale a populației.

Din toate aceste motive, conchide ziarul amintit, Ame
rica' Latină marchează „fără entuziasm" împlinirea unui 
ap de Ia conferința din Uruguay și își exprimă nemulțu
mirea față de politica Washingtonului.

IOS D. GOIA

In Adunarea Națională Fran
ceză au început marți dezbate
rile asupra moțiunii de cenzură 
depusă de Federația Stângii De
mocrate și Socialiste împreună 
cu P.C. Francez împotriva po
liticii economice socialo ?i uni
versitare a guvernului.

Luînd cuvîntul la început, 
primul ministru Georges Pom
pidou a arătat că problema în- 
vățămîntului superior comportă 
trei puncte și anume: admite
rea selectivă în universitate, re
forma învățămîntului superior și 
problema asigurării locurilor de 
muncă pentru absolvenții univer
sităților.

In cursul dezbaterilor, secre
tarul general al Partidului Co
munist Francez, Waldeck Ro
chet, â declarat că partidul este 
gata „să participe la un guvern 
care să deschidă calea spre socia
lism".

Luînd cuvîntul în numele gru
pării centriste, Jaques Duhamel 
a sugerat schimbarea echipei gu
vernamentale, pronunțîndu-se 
pentru un dialog al celor „preo
cupați de interesul național".

patrioților
sud-vietnamezi

Potrivit agențiilor de presă, în 
ultimele 24 de ore forțele patrio
tice din Vietnamul de sud și-au 
continuat atacurile împotriva tru
pelor americano-saigoneze, cau- 
zîndu-le pierderi importante. Un 
puternic atac cu rachete și mor- 
tiere a fost declanșat de patrioți 
asupra diviziei 101-a aeropurtate 
americane dislocată la numai 9 
kilometri de orașul Hue. Asupra 
instalațiilor diviziei americane au 
fost lansate peste 300 de rachete 
și obuze. Marți dimineața, patrio
ții au atacat cu rachete și mor- 
tiere cartierul primei divizii de 
parașutiști americani situat la nu
mai cîțiva kilometri nord-vest de 
Hue. Un important atac a fost 
lansat de unități ale F.N.E. asu-

pra pozițiilor celei de-a 25-a di
vizii de infanterie americană la 

25 kilometri nord-vest de Saigon.
Pe de altă parte, agenția Fran

ce Presse, citînd surse militare a- 
mer.’cane, anunță că în timpul o- 
perâțiunii „Nevada Earle", desfă
șurată între 1 aprilie și 17 mai da 
către diviziile 101 și 82 aeropur
tate americane, din rîndul acesto
ra 156 soldați și ofițeri au fost 
uciși, iar peste 616 răniți.

Patrioții sud-vietnamezi au a- 
tacat, de asemenea, baza aeriană 
inamică din apropierea orașului 
Can Tho, o garnizoană a forțe
lor guvernamentale saigoneze de 
lîngă Phan Thiet, precum și alte 
poziții ale trupelor americano-sai- 
goneze.

Adunarea 0. M. S.

Adoptarea

unei rezoluții

inițiate 

de România
Participanții la cea de a 21-a 

Adunare mondială a sănătății 
au adoptat un proiect de re
zoluție cu privire la formarea 
de cadre naționale în dome
niul sănătății, inițiat de Româ
nia și avînd drept coautori un 
număr de zece țări. Rezoluția 
apreciază eforturile depuse de 
toate țările și îndeosebi, de 
țările în curs de dezvoltare în 
vederea accelerării dezvoltării 
economice și sociale, inclusiv 
îmbunătățirea situației lor sa
nitare. în document se expri
mă convingerea că, pentru a- 
meliorarea situației sanitare în 
toate țările, este necesar să se 
găsească toate modalitățile de 
punere în valoare, de utiliza
re a resurselor umane și, mai 
ales, de formare a unor cadre 
naționale, ținîndu-se seama da 
planurile de dezvoltare ale fie
cărei țări, de necesitățile loi 
prezente și viitoare de perso
nal calificat în domeniul să
nătății.

Adresîndu-se în continuare 
directorului general al organi
zației, documentul arată nece
sitatea ajutorării statelor mem
bre în vederea formării perso
nalului profesional și auxiliar 
în toate ramurile interesînd 
sănătatea publică, a colaboră
rii, în continuare, cu O.N.U. și 
cu instituțiile specializate pen- 
țru calificarea și folosirea spe
cialiștilor. Se recomandă, de 
asemenea, ca directorul gene
ral al O.M.S. să ia măsuri ca 
Consiliul Executiv să poată 
proceda la evaluarea generală 
a experienței acumulate de 
O.M.S. în domeniul formării 
de specialiști.

In deschiderea lucrărilor ședin
ței plenare de luni după-amiază a 
Adunării Generale a O.N.U., pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni, 
Comeliu Mănescu, a invitat la 
tribună pe președintele Republicii 
Tunisia, Habib Burghiba, care a 
întreprins în această zi o vizită 
la cartierul general de la Neto 
York al Națiunilor Unite.
j „Dreptul la autodeterminare 
•—a declarat președintele Tunisiei 
în cuvîntarea sa — continuă să 
fie credo-ul națiunilor mici, căci, 
orice s-ar spune, o parte impor
tantă a omenirii este încă pri
vată de acest drept“. „In ciuda 
adoptării declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a adăugat 
vorbitorul, și în ciuda poziției 
energice adoptate de Națiunile 
Unite, colonialismul își mai men
ține încă pozițiile în diferite re
giuni ale lumii și în special în 
partea australă a continentului 
african, unde mai multe milioane 
de oameni se află încă supuși 
ocupației coloniale și discriminării 
rasiale".

Referindu-se în continuare la 
problema Orientului Apropiat,

Habib Burghiba a subliniat că, 
în ceea ce îl privește, „continuă 
să creadă că actuala criză poate 
fi depășită, că o cale pașnică 
poate fi deschisă și că misiunea 
ambasadorului Jarring poate încă 
să-și atingă scopul". Președintele 
Burghiba a formulai un plan de 
soluționare a problemei Orientu
lui Apropiat.

In încheierea cuvântării sale, 
președintele Tunisiei, Habib 
Burghiba, a exprimat „profunda 
satisfacție" a țării sale în legă
tură cu alegerea ministrului de 
externe al României în funcția de 
președinte al Adunării Genel e 
a O.N.U. El a subliniat că cu 
sentiment' de satisfacție 
determinat atît de prietenia Sire 
leagă cele două țări, cît și de 
profunda semnificație pe care o 
are alegerea unui eminent om de 
stat al României socialiste ca pri
mul reprezentant dl Europei răsă
ritene în această înaltă funcție".

Participanții la lucrările ședin
ței plenare a Adunării Generale 
au continuat apoi dezbaterile în 
legătură cu problema Africii de 
sud-vest. Au luat cuvîntid repre
zentanții Ungariei și S.U.A.

0 nouă debarcare în Haiti

MARȚI la Sofia au continuat 
lucrările primului Congres al 
scriitorilor bulgari. în cadrul 
ședinței de după-amiază drama
turgul Horia Lovinescu a salu
tat Congresul din partea Uniunii 
scriitorilor din Republica Socia
listă România.

Lucrările Congresului conti
nuă.

ANSAMBLUL de cîntece șl 
dansuri al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România își 
continuă turneul în numeroase 
orașe algeriene. Duminică seara, 
ansamblul românesc a prezentat 
un spectacol în localitatea Blida 
unde, ca și pînă acum, artiștii 
români au repurtat un frumos 
succes. Ansamblul românesc va 
prezenta zilnic spectacole în 
mai multe regiuni din Algeria 
pînă la sfîrșitul lunii. Apoi, el 
își va continua turneul în Tuni
sia și Republica Arabă Unită. 
„Prin sinceritatea, farmecul, ve
selia și strălucirea pe care au 
adus-o în scenă artiștii români, 
ansamblul folcloric românesc, 
acria ziarul „El Moudjahld*. în

numărul său de luni, a captivat 
orașele algeriene".

Consiliul de Securitate a con
sacrat luni noaptea o scurtă șe
dință prezentării de către Agha 
Shahi, reprezentantul Pakistanu
lui, a proiectului de rezoluție 
pakistano-senegalez în problema 
Ierusalimului. Autorii proiectu
lui recomandă ca Israelul să fie 
chemat să renunțe la planurile 
de anexare a sectorului iorda
nian al Ierusalimului, ocupat în 
timpul conflictului arabo-israe- 
lian din Iunie anul trecut.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Iakov Malik, a sprijinit pro
iectul pakistano-senegalez.

JANOS KADAR, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a primit marți pe J. 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole, eare se află în vizită 
in Ungaria.

Astronautal Donn 
Eisele a declarat 
luni că greutatea ca
binei și a corpurilor 
aflate Ia bordul ei 
este atît de impor
tantă în zborurile 
spațiale îneît cosmo
nauta americani nu
mără chiar și aspiri
nele pe care le vor 
lua cu ei. Eisele se 
referea la zborul or
bital pe care îl va e- 
fectua împreună cu 
alți doi astronaut!.

Această problemă 
se pune mal ales 
după ce greutatea

cabinei „Apollo" a 
fost sporită conside
rabil în urma unor 
schimbări efectuate 
după incendiul din 
ianuarie 1967, care a 
dus la moartea a trei 
cosmonaut! ameri
cani.

Cosmonauții care 
vor participa în sep
tembrie la primul 
zbor cu echipaj uman 
din cadrul programu
lui „Apollo" vor rea
liza o întâlnire în 
spațiu între cabinele 
în care se vor afla și

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

LA KUALA LUMPUR a fost 
semnat un acord comercial între 
Malayezia și R. P. Bulgaria. Po
trivit acordului, la Kuala Lum
pur și la Sofia vor fi deschise 
reprezentanțe comerciale perma
nente ale celor două țări.

După cum anunță agențiile occidentale de presă, detașa
mente înarmate ale exilaților haitieni au debarcat luni în 
Haiti într-o încercare de răsturnare de Ia putere a dictatoru
lui acestei țări, președintele
La Santo Domingo, surse ale 

exilaților haitieni au declarat că 
la cîteva ore după debarcare a 
fost cucerit un post militar, deta
șamentele de partizani instalind, 
de asemenea, un post de radio 
prin care adresează chemări popu
lației haitiene la răscoală împo
triva regimului lui Duvalier. Se 
consideră că detașamentele de
barcate constituie avangarda unei 
forțe mai mari care nu a ajuns 
încă în Haiti.

Ambasadorul haitian la Wa
shington a anunțat că, potrivit 
știrilor primite, avioane neidentifi
cate au bombardat luni dimineața 
și seara orașele Port-au-Prince și 
Cap-Haitien. El a confirmat, de 
asemenea, debarcarea din Haiti 
afirmînd că trupele guvernamen
tale caută să încercuiască detașa
mentele ce au debarcat. După 
cum a arătat ambasadorul, palatul 
președintelui Duvalier a fost 
bombardat în cursul dimineții de 
un avion „B-24" sau B-25 constru
it în S.U.A. Bombele căzute purtau 
inscripții din care rezulta că au fost 
fabricate de o uzină nord-ameri- 
cană. „Avem informații, a spus el 
— că în ultimele luni în Statele 
Unite se strîngeau bani pentru 
cumpărarea unui bombardier".

Ambasada haitiană din capitala 
Republicii Dominicane Santo Do
mingo a anunțat că aripa Palatu
lui prezidențial care găzduia lo
cuința particulară a lui Duvalier

Franțois Duvalier. .

a fost distrusă în urma bombam 
damentului aerian, dar președin
tele a scăpat cu viață. In cursul 
acestui bombardament mai multe 
persoane au fost ucise și altele, 
în rîndul cărora se află doi a- 
ghiotanți ai președintelui, au fost 
rănite. Agenția Reuter relatează 
din Santo Domingo că detașa
mentele ce au debarcat în Haiti 
par să mențină un contact strîns 
cu colonelul Max Dominique, gi
nerele lui Duvalier, care se află 
în exil. Colonelul Dominique a 
fost demis din armată de către 
Duvalier în iulie anul trecut, în 
momentul cînd se afla la Geneva 
și a primit ordinul să se înapoieze 
în Haiti pentru a fi judecat sub 
acuzațiile de „trădare, răzvrătire, 
și dezertare". El nu s-a supus a- 
cestui ordin.

INVITAT de universitățile 
din Pisa, Florența și Urbino 
pentru un ciclu de conferințe 
asupra literaturii române, 
scriitorul Dragoș Vrînceanu 
a ținut o prelegere la Insti
tutul de limbi străine al Uni
versității din Pisa, despre 
„Umaniști, latiniști și italie
niști români în trecut". La in
stitutul de lingvistică al Uni
versității din Florența, scrii
torul român a vorbit despre 
„Literatura italiană și spa
niolă în opera lui George 
Călinescu".

ultima treaptă a ra
chetei purtătoare, a 
declarat Bonn Eisele, 
unul din membrii e- 
chipajului, la un con
gres ce are loc la 
Coco Beach, în apro
piere de Cape Ken- 
îedy. Eisele va parti
cipa Ia acest zbor de 
11 zile împreună cu 
Walter Cunningham 
ji Walter Schirra.

Programul „Apol
lo" vizează debarca
rea primilor cosmo
naut! americani pe 
Lună, încă în actua
lul deceniu.

AFRICA DE SUD. Demonstrație la Capetown a populației de culoare împotriva aparthei
dului
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