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A DELEGAȚIEI UE PARTID;W
Șl UE STAT ROMÂNE, CONDUSA DE
TOVARÂȘUL nicolae ceaușescu
Pe litoralul

Ădriaticii
DJBROVNIK 30 - Trimișii 

speciali Agerpres, S. Strujan 
Și N. Plopeanu, transmit: 
Ziua de joi a prilejuit dele
gației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, cunoștința 
cu mărturii ale străvechii ci
vilizații ce a înflorit pe lito
ralul iugoslav al Adriaticii, cu 
roadele eforturilor depuse de 
poporul prieten pentru pune
rea în valoare a acestor mari 
atracții turistice.

Dimineața a fost consacrată 
vizitării orașului Dubrovnik, 
vestită cetate cu comori ale 
arhitecturii medievale în care 
se îmbină stilurile barocului și 
goticului cu arta renascentistă 
Acestora li se adaugă astăzi 
noile construcții înălțate în 
anii socialismului — lăcașuri 
de cultură și artă, complexe 
comerciale, hoteluri moderne 
și magistrala Adriaticii, arte
ră turistică deosebit de ani- 
tx^ată. Oaspeții români au fost 
însoțiți de Iakov Blajevici, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., președintele Skupști
nei R. S. Croația, Nikola Gril, 
președintele Skupștinei orășe
nești, Pavlo Bakarici, preșe
dintele Conferinței orășenești 
a U.S.P.M., și alte persoane 
oficiale.

In arhiva Dubrovnikului, 
Inalților oaspeți le-au fost în
fățișate documente ates- 
tînd relațiile largi pe care le 
întreținea orașul republică cu 
provinciile limitrofe și cu ce
lelalte republici de pe litoral. 
Printre documente se află și 
unul care ilustrează relațiile 
Dubrovnikului cu Moldova în 
vremea domnitorului Alexan
dru cel Bun.

Solii poporului nostru vi
zitează apoi vechea farmacie 
întemeiată de călugării fran
ciscani în anul 1317 — una din 
cele mai vechi din Europa. 
Sînt prezentate tratate de far
macologie și alte documente

La muzeul maritim din orașul Dubrovnik Telefoto : AGERPRES

Promoția 1968 a școlii genera- 
le, elevii claselor a VIII-a, au 9 avut Ieri ultimele ore de clasă. 
Zeci de mii de elevi din întrea- 
ga țară au încheiat o etapă de 9 învățătură.

Au străbătut opt ani de scoa- 
• lă împreună, aproape în aceeași 

formație de azi, cînd îi spun 
școlii generale „la revedere, îți 

• mulțumim 1". Au învățat, s-au 
străduit să fie așa cum le-a ce
rut școala — harnici, perseve* 

• renți, disciplinați. Astăzi, la bi
lanț, iau cu el pentru viitoarea 
etapă de pregătire tot ce le-a 

• dat școala, tot ceea ce, cu ge
nerozitate, le-au dat tovarășii 
profesori.

Momentul despărțirii a fost 9 solemn, emoționant. S-au reme
morat amintiri, fapte, toți anii 
petrecnți împreună. Elevii se 9 despărțeau de copilărie cu sen
timentul că au crescut, că se 
află cu un pas mai aproape de 9 adolescență, de viitor.

Viitorul va începe curînd, a 
dată cu examenele de admitere 9 în licee, licee de specialitate, 
școli profesionale. Deocamdată, 
s-au bucurat pentru bilanțul ce- 9 lor opt ani de școală, știindu-se 
bogați în învățăminte, pregătiți 
să răspundă altor 9 se vor adresa.

Cuvintele mari 
rostul azi, școlarii au apelat la 

" simplitate, mulțumind din inl- 
mă școlii și exprimîndu-și gîn- 

9 durile lor cele mai bune și mai 
frumoase la adresa profesorilor, 

9 cărora le vor păstra mereu re
cunoștință.
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Combinatul petrochimic Pitești — Tabloul de comandă a comple
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ClND LA FUNDAȚIA 
Investițiilor se 
AȘEAZĂ IUSTIFICĂRI
LUCRĂRILE DE INVESTIȚII ÎN AGRICULTURA 

JUDEȚULUI SATU MARE SÎNT RĂMASE ÎN URMĂ
*3

Este cunoscut faptul că pen
tru realizarea integrală și în 
termen a obiectivelor din inves
tiții, datorită volumului mare de 
muncă și de cheltuieli materiale 
ce se cer a fi efectuate în acest 
scop, se impune o dozare în 
timp a eforturilor, o înfăptuire 
ritmică a lucrărilor în tot ourSul 
anului. In acest sens indicațiile 
conducerii de partid și de stat 
au precizat necesitatea realizării 
încă din primul trimestru a peste 
20 la sută din volumul anual al 
lucrărilor de construcții montaj.

Scrisori către tînărul care-și
alege profesiunea (VII)

LINGVISTICA
ce dovedesc nivelul de cultu
ră atins pe aceste meleaguri.

Membrii delegației române 
de partid și de stat fac apoi 
un scurt popas la Palatul rec
torilor — astăzi muzeu — care 
ilustrează aspecte interesante 
ale organizării statale a ve
chiului Dubrovnik. Directorul 
muzeului, prof. Ante Kalmeta, 
prezintă oaspeților încăperile 
palatului, sala de primire a 
ambasadorilor, cabinetul de 
lucru al dogelui, picturi și cos
tume de epocă. In continuare, 
oaspeții vizitează muzeul ma 
ritim, la intrarea căruia stră
juiesc vechi tunuri de bronz 
și ancore ale corăbiilor, sim
boluri ale puterii militare și 
economice a Republicii dal- 
matine. Directorul muzeului, 
Iosip Luetici. înfățișează mo
dele de corăbii din diferite

epoci, printre care cele din se
colul al XVI-Iea, cînd Dubrov- 
nikul se număra printre pri
mele puteri maritime ale Eu
ropei. O hartă din muzeu — 
cercetată cu interes de oaspeț’ 
— constituie încă o mărturie 
a legăturilor comerciale ale 
Dubrovnikului cu țările ro
mânești. La plecarea din mu
zeu, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, au semnat în cartea 
de onoare.

în semn de amintire a vizi
tei la Dubrovnik, președintele 
Skupștinei orășenești, Nikola 

tovarășului 
macheta u- 
de corabie 
temerarilor

con-

Gril, a oferit 
Nicolae Ceaușescu 
nui galion — gen 
care a dus faima 
marinari și vredniciei 
structorilor navali din portul 
adriatic. Tovarășul Nicolae

Ceaușescu a dăruit locuitori- 
lor orașului Dubrovnik, o" 
machetă a farului din Cons
tanța. O

Iakov Blajevici, președin
tele R. S. Croația, a oferit la A 
Hotelul Excelsior un dejun în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale. Au 9 
participat membrii delegației 
române, persoanele oficiale a 
iugoslave care o însoțesc, 9 
precum și conducători ai or
ganelor locale de partid și de £ 
stat. w

Tovarășii Iakov Blajevici și gu 
Gheorghe Rădulescu au toas- “ 
tat pentru prietenia și colabo
rarea dintre popoarele român 9 
și iugoslav, în sănătatea con
ducătorilor de partid și dc 9 
stat din cele două țări.

(Continuare în pag. a lll-a)

Șl MAȘINILE
DE CALCUL

Acad. GRIGORE C. MOISIL
Am arătat intr-un articol trecut că pentru a-i comunica mașinii 

ordinele de lucru, ceea ce se numește program de lucru, omul tre
buie să alcătuiască acest program în limbajul mașinii. Dar această 
muncă e grea. Ea cere nu numai cunoștințe generale de matemati
că, ci și cunoștințe speciale de teoria programării. Ea cere în plus 
multă atenție, și chiar cu multă atenție, programatorul poate să gre
șească. Iată ide ce oamenii s-au gîndit să înlocuiască munca de 
programator a omului și s-o treacă mașinii. Aceasta e ceea ce se 
cheamă programarea automatică. Omul face un program într-un 
limbaj de programare, mult mai apropiat de limba naturală și de 
limbajul întrebuințat de matematicieni. Mașina traduce din Um

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sîntem în a cincea lună a 
anului și o analiză a stadiului 
lucrărilor de investiții din agri
cultura județului Satu Mare, pen
tru care s-au alocat în acest an 
116 milioane lei, permite con
statarea unei accentuate și ne
justificate rămîneri în urmă. în 
sectorul de stat volumul fizic al 
realizărilor, în luna aprilie, se 
ridica la mai puțin de 17 la sută, 
iar în sectorul cooperatist credi
tele pe termen lung acordate 
investițiilor erau consumate în 
proporție de numai 12 la sută. 
Și, dacă pe obiective, în unitățile, 
de stat lucrările de construcții 
sînt în majoritate atacate — și 
asta pentru că aproape în între
gime sînt continuări din anii 
trecuți — în cooperativele agri
cole, din cele 134 construcții 
planificate a se executa în acest 
an, 89 erau încă neîncepute deși 
cele mai multe sînt destinate 
irigațiilor, sectorului zootehnic și 
înmagazinării recoltelor din cam
pania de vară.

în legătură cu aoeastă stare de 
lucruri ne-am adresat organelor 
agricole județene. Surprinzător 
însă, aici se apreciază că în linii 
generale cele 17 procente din

planul anual realizate în sectorul 
de stat sînt mulțumitoare și că 
nici în sectorul cooperatist situa
ția nu poate fi alarmantă cu 
toate că există „ceva* rămîneri 
în urmă. „Au fost ani — ne 
spunea inginerul Gheorghe Mu- 
reșan de la Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole — cînd 
am stat și mai rău". Să fie 
această comparație un motiv de 
a se felicita ? Evident că nu. La 
Banca agricolă județeană, păre
rea, pe deplin justificată, e alta. 
„Cifrele medii pe care benefici
arii din sectoral de stat își clădesc 
afirmațiile că treburile merg 
bine, fără a mai aminti de sec-

N. COȘOVEANUI
(Continuare în pag. a Ill-a)

LA GALAȚI
Șantier al muncii

voluntar-patriotice
Răspunzînd chemării C.C. al 

U.T.C., lansată cu prilejul împli
nirii a două decenii de Ia deschi
derea lucrărilor pe șantierul ti
neretului de la Bumbești-Live- 
zeni, peste 1 000 de tineri din 
Galați au inaugurat primul șan
tier al muncii voluntar-patriotice 

de pe raza municipiului. Princi
palul obiectiv îl constituie con
strucția plajei din incinta fostului 
lac a] Brateșului.

(Agerpres)

Se pare că e în firea omu
lui să aibă ciudățeniile sale 
și, știind aceasta, nu-ți ră
mîne decît să ridici din u- 
meri „ei, acolo, o ciudățe
nie..." Aș fi fost tentat să 
repet și eu acest gest devenit 
la unii un automatism, dacă 
n-aș fi ghicit dincolo de ciu
dățenia asta o undă de iro
nie cam cinică. Să exempli
ficam. S-a bătut atîta mo
nedă despre nevoia ca lucră
torii din serviciile publice 
— rețeaua comercială, trans
portul în comun etc., etc. — 
să fie politicoși cu solicitan
ta lor, cu alte cuvinte, pre
zența lor remunerată prin- 
tr-un salariu e în funcție de 
nevoile oamenilor și nu in
vers. Restabilirea acestei re
lații este într-un proces ai 
cărui beneficiari sîntem, în 
primul rînd, noi, solicitanții. 
Dar, de aici începe ciudățe
nia, în loc ca eforturile pas
tor servicii să fie amplificate 
mai ales în această direcție, 
asiști uneori interzis la for
țarea unor clemente pur for
male, de care ducem și nu 
prea ducem lipsă. S-a scris

preajma Com- 
erporiți! din

internațional — 
va fi organizat pe 
din 
de

Incepînd 
din anul 1970

internațional 
la București
Potrivit unei hotărîri a C ți- 

siliului de Miniștri, cu înce
pere din anul 1970, în Capi
tală se va organiza la fiecare 
doi ani, în luna octombrie 
Tîrgul internațional — Bucu
rești.

La prima ediție a tîrgului 
vor fi prezentate produse ale 
industriei construcțiilor de 
mașini, mașini-unelte, pro
duse electrotehnice și elec
tronice, precum și unele uti
laje pentru industria ușoară. 
Pentru edițiile din anii ur
mători, tîrgul va putea avea 
ca obiect și produse ale al
tor sectoare industriale.

Tîrgul 
București 
terenurile 
plexului
Piața Scînteii.

(Agerpres) Secvență industrială 
Combinatul siderurgic 

la Galați

la 
de

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
MIILȚII

lntr-o zi trecută, seara. Bucu- 
reștenii dornici de distracții, au 
început să invadeze bulevardele, 
să facă neîncăpătoare sălile de 
spectacol și celelalte locuri de 
distracție. Feeria nocturnă i-a ă- 
tras pe unii spre parcuri în timp 
ce noi ne-am îndreptat pașii spre 
Cofetăria-bar „Tosca**, vizavi de 
Opera română. Prin amplasamen
tul pe care-l are, deservind în 
primul rînd studențimea, ne-am 
așteptat ca acest local să aibă un 
specific tineresc, să fie un loc 
prielnic de distracție. Ne aștep
tam, ca după critica făcută cu 
cîteva luni în urmă în paginile 
ziarului nostru, să se schimbe a- 
numite lucruri. Dar III

Terasa frumos amenajată nu 
este prea aglomerată din cauza 
vremii instabile. La cele cîteva 
mese ocupate, tineri și tinere dis
cută zgomotos căutînd parcă să 
atragă atenția, să nu scape cumva 
neobservați. Alte mese sînt ocu
pate doar de cite o singură per
soană care probabil că-și aștepta 
partenerul. In interior chiar de la 
intrare, te izbește un nor de fum. 
Iluminația discretă și însăși con
strucția sălii dau o notă de oare
care intimitate de care tinerii 
consumatori se pare că știu să 
profite. Intr-un colț, un grup de 
tineri au alăturat două mese doar

ca să poată privi sala fără a fi 
stînjeniți. Ne așezăm la o masă 
alăturată. Fără să vrem, auzim 
conversația lor. La început bana
lă, ea începe să devină din ce 
în ce mai picantă la apariția ti
nerelor neînsoțite care, privind 
sala cu un aer blazat, strîmbă 
puțin din nas, caută cu ochii o

ducă la masa recent ocupată. 
Spre ea se îndreaptă Florian, un 
tînăr nu prea înalt, robust, îm
brăcat într-un costum gri și cu o 
șemizetă roșie. Întreabă din ochi 
și tot din ochi primește răspunsul 
care se pare că-i aprobativ, ghi
cim noi, deoarece acesta rămîne 
la masa fetei. Două minute de

KvkÎ
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PARADISUL
Desen de DORIN DIMITRIV

PIERDUI AL PĂSĂRILOR DE NOAPTE
masă liberă. Odată găsită, tînăra 
se îndreaptă spre masă, se așează 
mai mult sau mai puțin zgomotos, 
deschide poșeta spre a-și scoate 
țigările, își aprinde una, și, cu 
ochii peste cap, începe să scoată 
rotocoale de fum ca un adevărat 
vulcan în plin proces eruptiv. 
Din acel moment, tinerii de lin
gă noi își dau ghes unul altuia 
ptnă cind se hotărăște care să se

discuție și acesta-și cheamă prie
tenii la noua rezidență. La rîn- 
dul ei, Vicky (ulterior am aflat 
cum o cheamă) își invită încă trei 
„prietene** la masă, alcătuind ast
fel un grup gata pus pe distrac
ție. Și distracția începe. După 
prezentările de rigoare, se dă co
manda, iar apoi se scoate un 
pumn de semințe ale căror coji 
sînt scuipate pe jos după felul

cum fiecare știe s-o facă, unul 
mai elegant, scuipîndu-le înainte 
în pumn și apoi plasîndu-le dis
cret sub masă, altul căutînd un 
loc unde să poată să-și plaseze 
tirul fără să/și împroaște prie
tenii. Cine formează acest grup 
pestriț ?

li vom lăsa să se prezinte sin
guri. Petrușan Florica este o bru
netă înaltă, drăguță, dar la cei 19

ani pe care-i are pare mai în 
vîrstă. Venise de pe B-dul Dimi
trov la cofetăria Tosca nu spre 
a se-ntilni cu cineva, ci pentru că 
acest local îi place. Nu se inter
zice nimănui să se distreze unde

ȘT, I. GĂNESCU

și vorbit mult despre timpul 
prețios al cetățeanului, înțe- 
Icgînd astfel politețea co
merțului ca un zespect total 
față de nevoile și timpul ce
tățeanului, dar unii se pare 
că înțeleg ce Ie convine din 
această problemă. Intri as
tăzi într-un modern magazin 
alimentar, parțial cu auto
servire și, după ce-ți alegi 
— dacă găsești — ce-ti tre
buie, îngroși coada care se 
mișcă greoi spre casa pe care 
o păzesc două, trei, patru 
salariate care văd în fiecare 
dintre cumpărători un posibil 
infractor. Plătești, în sfîrșit, 
și pe tichetul de ’ ,w 
bărțează un „vă 
Mîndria ta, de 
este întrucîtva 
Dar mai trebuie ___ __
ceva de la mezeluri șl alt
ceva de la dulciuri, iar coa
dă șl iar un „vă mulțumesc" 
tras la aparatul casieriței. 
Tonul face muzica. Vă mul
țumesc !

V. ARACHELIAN

plată se lă- 
mulțumim". 
om cinstit, 
restabilită, 

să cumperi

(Continuare In pag. a 11-a)
(Continuare tn pag. a Il-a)



PA6/NA 2 SClNTEIA TINERETULUI

ACTUALITATEA 
UNIVERSITARA
• CERCETĂTORII

STUDENȚI
LA LUCRU

O corespondență recentă, 
de la Galați, înserează nou
tăți interesante în legătură cu 
activitatea cercurilor științi
fice studențești de aici. Re
producem din scrisoarea co
respondentei noastre Puia 
Dumitrica, studentă la Insti
tutul politehnic din localitate: 
„Nu demult, timp de două 
zile, profesorii și studenții gă- 
lățeni au luat loc alături, în 
amfiteatre. La catedră: stu
denții — cercetători. Sesiunea 
științifică anuală a cercurilor 
științifice a prilejuit prezen
tarea și dezbaterea unui nu
măr de 64 de lucrări — 
unele direct legate de proce
sul de producție al întreprin
derilor județului Galați —- 
rodul activității științifice a 
149 de studenți.

Un deosebit interes au sus
citat cele două comunicări 
ale „colectivului Kiraly", din 
domeniul navelor portante cu 
aripi. Atît „Stabilitatea lon
gitudinală a navelor cu aripi 
(fenomenul de ' galopate)" . 
cît și „Șalupa sanitară rapidă 
cu aripi" au reprezentat con
tribuții originale, de mare va
loare științifică. O confirmare 
o constituie însuși faptul că, 
în colaborare cu Institutul de 
construcții navale, colectivul 
condus de studentul Matei Ki
raly va construi o navă sani
tara „Carpati’ pentru inter
vențiile rapide sile serviciului 
de urgență în Delta Dunării."

• NOUTĂȚI ÎN

PRACTICA DE
PRODUCȚIE

Mihai Costescu, student în 
anul IV al Facultății 
de mecanică din Brașov, se 
interesează ce modificări in
tervin anul acesta-în legătură 
cu desfășurarea practicii în 
producție. Dat fiind interesul 
larg mărturisit de ștudenți 
față de asernetiea riOutăți, 
cităm o seamă de precizări 
comunicate recent de Minis
terul învățămîntului., <

Stagiul de practică a fost 
sensibil redus sau înlocuit cu 
alte forme mai eficiente de 
pregătire. Bunăoară, studenții 
din anul II, care pînă acum 
făceau practică în producție 
timp de 4 săptămîni, vor e- 
fectua o vizită de documen
tare la două sau trei între
prinderi, în scopul cunoaște
rii aspeotelor principale ale 
proceselor tehnologice și ale 
organizării producției. Durata 
acestor vizite va fi de două 
săptămîni. Studenții vor re
dacta referate cu teme indi
cate de îndrumătorii de prac
tică, nu vor mai întocmi ca
iete de practică așa cum se 
făcea în anii anteriori.

Studenții din anul II, de la 
specialitățile geologie și pros
pecțiuni vor efectua o prac-

tică cu specific de geologie 
și topografie, cu o durată de 
4 săptămîni, iar cei de la 
specialitățile de construcții, 
silvicultură și organizarea 
transporturilor feroviare vor 
face o practică topografică de 
4 săptămîni. Desigur, studen
ții din anul II care vor efec
tua practică topografică sau 
cu caracter de geologie și to
pografie nu vor mai face vi
zite de documentare în între
prinderi.

Studenții din anul III, de 
la toate facultățile, vor efec
tua o practică cu caracter de 
inițiere in specialitate. Durata 
perioadei de practică este de 
4 săptămîni (față de 6 săp
tămîni cît era pînă acum).

Pentru studenții din 
anul IV, durata stagiului de 
practică s-a redus de la 7 
săptămîni, la 4 săptămîni, 
timp in care studenții vor des
fășura activități de producție, 
o practică efectivă. In plus, 
vor completa practica în pro
ducție șt printr-o excursie de 
documentare de o săptămînă.

Studenții din anul V de la 
specialitățile arhitectură, nave 
și instalații de bord (unde 
perioada de studii este de 
6 ani) vor efectua o practică 
cu cărăcter de specialitate, 
timp de 4 săptămîni. De a- 
semenea; practica de docu
mentare pentru elaborarea 
proiectului de diploma (care 
se efectuează în ultimii ani 
de studii) a fost redusă de 
la 8 săptămîni, la maximum 
6 săptămîni.

Institutele de tnvățămînt 
superior tehnic vor în
cheia convenții cu întreprin
derile și organizațiile econo
mice socialiste cu o lună 
înainte de începerea practicii, 
și vor întocmi grafice de eșa
lonare a studenților pe serii 
(practica se va desfășura în 
lunile iulie-august. în funcție 
de posibilități, întreprinderile 
vor da spre soluționare stu
denților din anul IV (sau din 
anul V, acolo unde durata de 
școlarizare este de 6 ani), di
ferite sarcini ori teme legate 
de producție. Programul zii- 
nic de practică va fi de 6 ore 
pentru toți anii de studiu.

reșteană, surprinde ipostaza 
esențială a dialogului studen
țesc cotidian cu domeniul 
viitoarei sale profesiuni. Ea 
poate fi recunoscută acum, 
mai ușor decît în oricare alt 
moment al anului, pretutin
deni în cele 16 orașe-cenfcre 
universitare ale țării, din zorii 
dimineții, pînă noaptea tîrziu. 
Urînd tuturor studenților 
„Succes !“ în această nouă 
confruntare a trăiniciei cu
noștințelor însușite cu exi
gența examinatorilor, înche
iem ou reproducerea răspun
sului (desenat) pe care l-am 
primit ieri de la Victor Cri- 
șan, student în anul IV 
al Facultății de matematică- 
mecanică, la întrebarea ^Care 
este „cheia succesului" la 
examene ?

ION TRONAC

• MÎINE ÎNCEPE

Foto: C. CONSTANTIN
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PARADISUL PIERDUT
al păsărilor de noapte

TELEVIZIUNE
VINERI, 31 MAI 1968

de RADU COSAȘU
N-am prea înțeles discuția 

ținută la fostul „Club al tine
reții" — actualmente numit 
nu știu de ce „Club XX". Su
biect atrăgător, sugestiv — 
cum se observă în enunțurile 
multor emisiuni în ultimul 
timp — subiect necesar, ce
tind orizont larg și nuanță în 
idei ! „Civilizația și a fi civi
lizat". (Cuvîntul „civilizație" 
e din ce în ce mai obsedant 
în vocabularul studioului —nu 
e rău, dar o folosire excesivă 
riscă să-1 bagatelizeze și ar fi 
păcat). Primul conferențiar a 
fixat legătura dintre a fi civi
lizat și a fi cult. Sensibil la

confundăm, oare, civilizația 
cu civilitatea ? („Civilitatea* 
este definită în Larousse ast
fel : „respectarea convenien
țelor, a bunelor maniere în so
cietate ; prin expresia „civili- 
tate puerilă și cinstită** se de
semnează ironic politețea ; la 
plural — cuvinte de politețe, 
complimentări uzuale"). Căoi 
spre acest drum îngust — al 
politețurilor — ne ducea, cu 
tot respectul, ideea enunțată 
de distinsul academician. 
Dacă primul punct de vedere 
era prea larg, al doilea era —* 
cred — prea strimt. Dar pre
zentatoarea n-a pus între
bări, n-a făcut legături, ne-a 
vorbit deodată de Hefaistos(IP) 
celebrul personaj mitologic, 
zicînd că e bine ca fiecare să 
se automodeleze așa cum 
„fasona" acel semizeu fierul 
pe nicovală, după care a emis 
cu mare siguranță ideea cu 
totul discutabilă că „fiecare 
civilizație își fasonează mem
brii la dimensiunile ei". Nu • 
sigur: se cunosc civilizații ru
dimentare în care s-au „auto- 
fasonat" membri de o înălțime 
a spiritului neatinsă de mem
brii celor mai evoluate socie
tăți. Problemele sînt mult mai

SESIUNEA

Totul e să prezinți frumos 
problema...

Desen de V. CR1ȘAN

Imaginea alăturată, înregis
trată de foto-reporter într-o 
bibliotecă universitară bucu-

(Urmare din pag. I) 

vrea, sîntem întrutotul de acord 
cu emanciparea unor tinere, dar 
a veni singură ca fată într-un 
bar, fără a te întâlni cu cineva, n 
doar ca să te „distrezi", să con
sumi o cafea, un coniac, să stai 
picior peste picior, ni se pare că 
este o exagerare. Nu se vine în 
acest caz la bar doar pentru a fi 
acostată ?

Avînd părinți „de treabă", 
foarte înțelegători, după cum ne 
spunea ea, a părăsit liceul și s-a 
„asociat" cu niște „prieteni" mai 
mari care au învățat-o încă de 
copilă „să cunoască viața". „Cu
noașterea vieții" a făcut-o însă 
pe propria-i piele, fiind arestată 
și condamnată pentru moravuri 
ușoare cînd încă nu împlinise 
nici cel puțin 18 ani. Ce fel de 
părinți „de treabă" au fost aceș
tia care și-au lăsat fata fără nici 
o supraveghere, de a ajuns în a- 
ceastă situație ? Nu sînt oare și 
acum prea „de treabă" dacă o 
întrețin în momentul de față cînd 
are 19 ani și nu lucrează pentru 
că nu și-a găsit „un post cores
punzător" ? S-ar părea că demisia 
pe care și-a dat-o acum două 
luni a fost premeditată sau mai 
hine-zis a venit o dată cu timpul 
frumos. Nu-i păcat de frumuse
țea tinereții ei irosită în zadar ? 
Se înșeală singură, însă, la fel ca 
și cealaltă „prietenă", Cucu Ioa
na care — întâmplător ?! — are 
tot 19 ani. Există totuși o mică 
diferență între cele două — Ioana 
lucrează la Mase plastice. Ea ajun
sese la Tosca, fiind în drum spre 
„casă" Plecase de la Obor și vrea 
să ajungă în șoseaua Fundeni, iar 
cofetăria îl era în drum... P Mi
cuță, îmbrăcată nu cu prea mult 
gust sau mai bine-zis fără, puțin
tel cam neglijentă (probabil că-i 
era frică de apă și săpun), Ioana

este clienta barului. Acum două 
săptămîni i-a murit mama, dar 
acest lucru se pare că n-a miș
cat-o prea mult. Poate că dezin 
teresul ei față de părinți este re 
zultatul dezinteresului lor față de 
ea. La numai 16 ani „se căsăto
rește" neiegitim, cu un băiat pe 
care îl va părăsi după cîtva timp 
Începutul fiind făcut fata începe 
să-și caute o „legătură stabilă" 
dar întotdeauna constată că ulti
mul cunoscut nu e omul potrivii 
și iar caută, și caută.

Pe Vicky P am lăsat-o la urmă, 
fiindcă la cei 21 de ani pe care-i 
poartă, are o situație deosebită. 
Este căsătorită de doi ani și esle 
muncitoare la Dîmbovița, în timp 
ce soțul ei lucrează în provincie 
De întâlnit se întâlnesc destul de 
rar, cu toate că Vicky se învoieș 
te destul de des de la servici, în- 
tâmplîndu-i-se mereu cite ceva în 
familie. E cunoscută ca o prezen
ță obișnuită a harului. Prea li
bertină, ea înțelege că-și poate 
petrece viața alături de alte, per- 
soatie pentru că~ soțul ei lucrează 
în altă localitate. Niciodată însă 
nu s-a gîndit să se ducă după el 
Ochii mari, obosiți și fața cam 
palidă, trădau poate prea multe 
nopți nedormite sau doi mite pe

apucate. Părinții, în schimb, cu 
toate că locuiesc împreună, se 
pare că nu știu să-și îndrume fata 
să ducă o viață cinstită. înțele
gem că este tânără, că-i vine 'reu 
fără soț și că vrea să se distreze, 
dai căsnicia implică anumite o 
bligațil Cum se face oare că top 
cei trei tineri cu care stătea la 
masă o cunoșteau și o cunoscu
seră în bar ? l-am întrebat pe 
Florian G., student, pe Florian R- 
dispecer, și pe Mihai F.. munci
tor, de unde o cunosc pe Vicky 
și de ce s-au alăturat la masa ei ? 
Toți mi-au spus că o cunosc din 
bar și că s-au dus la masă fiindcă 
vroiau „să se distreze". Deci nu 
cumva barul Tosca s-a transfor
mat într-un loc al întâlnirilor du
bioase P S-a mai atras odată a- 
tenția conducerii barului pentru 
aceste apucături deochiate pe 
care le găzduiește localul, însă se 
pare că pe nimeni nu interesează 
decît îndeplinirea planului'. Nu 
oare tot Tosca este locul de întâl
nire al celor 15—20 de hippy pe 
care îi are Capitala și care ne- 
tunși, nespălați, fetele desculțe si 
cu coronițe de flori în păr se a- 
dună după orele 22,00 dînd un 
aspect deplorabil localului ?

ȘT. I. GANESCU

10,00 — Curs de limba en
gleză (lecțiile 7 și 8).
11,00 — T. V. pentru spe
cialiști (ciclul medicină) 
Tema : Puericultura neo- 
natală.
11.30 — închiderea emisiu
nii de dimineață.
17.30 — Pentru cei mici : 
A.B.C. De ce ? Prin Cos
mos
18,00 
suri
18,20 
ției rutiere.
18.30 — Curs de limba spa
niolă (lecția a 18-a).
19,00 — „La porțile cu
noașterii" — emisiune 
pentru tineret: „Mitul lui 
Hipocrat".

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

20,00 — Actualitatea agri, 
colă.
20,20 — Studioul muzical. 
Cultura muzicală de-a 
lungul timpului : Niccolo 
Paganini.
20,40 — Dialog despre cul
tură. Tema : Specificul na
țional — condiție a uni
versalității în literatură 
și artă (I).

21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic : „Ca
zul Paradine“ — producție 
a studiourilor engleze.
23,00 — Split — reportaj 
filmat.
23.15 — Telejurnalul de 
noapte.

și pe Pămînt.
— Drumuri și popa-
— emisiune turistică.
— Buletinul circula-

TEATRE

MULȚUMIRI...
(Urmare din pag i)

I.T.B.-ul (ah. din nou 
I.T.B.-U1 ?) se pare că este 
cuprins și el de puternicul 
suflu de reorganizare științi
fică a producției. Au apărut 
noi linii de transport în co
mun, au mat fost divizate 
alte cîteva etc., etc. Pe de o 
parte e bine, alteori... A a- 
părut, în acest context, în 
păienjenișul liniilor de trans
port în comun care acoperă 
Capitala, o nouă rută: ma
șina 36. Entuziasmul celor 
care beneficiază de ea este

SAPIROGRAFIATE
de prisos a mai fi specificat.
Dar, vai, din nou acest dar, 
la cîteva luni entuziasmul 
I.T.B.-ului s-a răcit : numă
rul mașinilor a scăzut invers 
proporțional cu creșterea so
licitărilor publice. Lași de o 
parte hîrtoapele care-ți în
deasă toate oasele și oscioa
rele (doar B-dul Armata Po
porului este un întins șantier 
de modernizare), ai putea 
lăsa, la orele de vîrf, și în
ghesuiala din autobuz (mai 
puțin pe aceea din afara a- 
cestora), dar poți lăsa poli
tețea exagerată, care ca ori-

ce exagerare formală devine 
cinism, ce se lăbărțează la 
unele mașini deasupra ușii 
de coborîre ? Inițiativa 
I.T.B.-ului sau a unui șofer 
mai hîtru, cert este că am 
citit negru pe alb, după o în
ghesuială de 30 de minute 
care mi-a scos sufletul, ur
mătoarele : „Vă mulțumim șl 
vă dorim petrecere plăcută. 
Vă oferim din nou serviciile 
noastre" Halal de așa poli
tețe ! Dar, dacă tonul face 
muzica... Mersi.

V. ARACHELIAN

VINERI. 31 MAI 1968
Opera română TRUBADU

RUL, ora 19,80 ; Opereta MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Tea
trul Național sala Comedia 
HEIDELfcEftGUL DE AL
TĂDATĂ, ora 19,30; Sala 
Studio PĂRINȚII TERIBILI, 
ora 19,30; Teatru] „Lucia 
Sturdza Bulandra" sala Schitu 
Măgureanu UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA, ora 20 ; 
Sala Studio SFINTUL MITI
CA BLAJINU, ora 20 ; Tea
trul de Comedie UN HAM
LET DE PROVINCIE, ora 
20 ; Teatrul Mic TANGO, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru ClND LUNA 
E ALBASTRĂ, ora 19,30; 
Sala Studio FEMEI SINGU
RE, oraț 20 ; Teatrul „A. Da
vila" din Pitești în sala Tea
trului „Barbu Delavrancea" 
MICUL INFERN, ora 20; 
Studioul I.A.T.C URIAȘII 
MUNȚILOR, ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PĂCALĂ, ora 
16.

MIHAI STOIAN

MIMON
UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATĂ)

REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți vcniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a tri
mis pe urmele haiducului: N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
reporterul se apropie de ținta propusă...

Numai după ce-mî revin în fire, mă ridic pe brînci, mă 
strecor cum pot pînă la barieră, și cblo, la poalele dealului 
care se ridică amenințător în noapte, cu primejdia să dau 
peste gropi, să mă izbesc de buturugi, să-mi rup gîtul, o iau 
la fugă peste cîmp.
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Cum am ajuns la pod, nu știu. Condus mai mult de in
stinct, cu mintea extrem de lucidă, dar avînd în același timp 
impresiile ireale ale unui vis, am pășit pe scîndurile care ju
cau sub pașii mei, am trecut pe lingă o umbră informă care 
mi s-a părut un om ghemuit și dormind și am ajuns la că
ruța care m-aștepta.

Călăuza mă-ntreabă scurt:
— Nu te-a văzut nimeni ?
— Nu.
Un răstimp nu mai scoatem un cuvînt și pășim repede m 

urma căruței. Ca după un sfert de ceas de drum ne suim 
într-însa, conducătorul meu dă bici cailor, și în noaptea nea
gră ca de cerneală mă simt zguduit, purtat parcă fără să știu 
unde. De-o singură impresie mi-aduc aminte. De degetele 
îndurerat încleștate, zgîrcite pe minerul revolverului. Apoi 
deodată căruța se oprește. Mă cobor din ea ca un somnabul. 
Merg, fără să știu cit;-pe urma călăuzei. Cîteva crengi îmi 
bioiuiesc fata. O seînteie. ca un licurici, strălucește în noapte. 
Un fîșîit ușor, ca o țigară aruncată în iarbă $i ne oprim.

In fata noastră se ridică Pantelimon63).
Pantelimon nu e un erou. Nimic în atitudinea, în mișcările, 

în portul. în vorba lui nu amintește pe haiducii mîndri și în
drăzneți de odinioară Vremurile legendare au dispărut și cu 
ele iataganele, pistoalele la cingătoare, fugarii neînstrunati si 
cușmele pe o ureche. In vremea noastră prozaică și burgheză, 
însuși Pantelimon trebuie să se supuie obiceiurilor existente 
și să cutreiere pădurile în hainele comune ale țăranului trăit 
o bună parte din viată pe la fabrici sau în oraș.

Dar dacă Pantelimon nu are înfățișarea unui erou, are în 
schimb în hainele și în trăsăturile figurii lui toată mizeria, toată 
deznădejdea țăranului alungat, prigonit, jefuit, împilat fără spe
ranța unei soarte mai bune decît în fugă sau în revoltă. Ghe
muit lingă trunchiul unui copac, pare obosit si sfîrșit. Dacă 
n-ar fi pușca cu două țevi — iar nu un Manlicher cum susți
neau autoritățile M) — culcată la picioarele lui. nimic n-ar spu
ne că în fata mea stătea banditul, temut care de trei luni de 
zile poartă pe urmele lui corpuri întregi de soldați sl de jan
darmi. Vorbește încet, cu glas tărăgănat si ostenit:

— Ce eram să fac ? Am fost condamnat în lipsă la un an șl 
jumătate închisoare. Am fost condamnat pe nedrept”). Am 
întrebat pe unii și pe alții dacă pot să scap de temniță. Unii 
mi-au 9pus că am drept de opoziție, alții că am alte drepturi.
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KESIE PROBLEME

artă. Sensibil la valoare. Bun. 
A urmat un film foarte fru
mos despre acțiunea UNES- 
CO-ului pentru salvarea mari
lor monumente egiptene, în 
timpul construcției barajului 
de la Assuan. Care era însă ro
lul acestui film în discuția 
noastră ? Să ni se demonstre
ze, firește, că UNESCO-ul 
salvînd acele superbe vestigii 
faraonice e cult și deci civili
zat. Nu ne îndoiam, dar fio 
și așa — îi vom urma exem
plul. Apoi academicianul 
George Oprescu și-a susținu» 
punctul de vedere, cu vioiciu
ne de spirit: a fi civilizat în
seamnă a fi plăcut tuturor. Un 
om civilizat e politicos, sim
patic, pe placul semenilor săi. 
Sînt convins că acad. Oprescu 
nu s-ar fi supărat dacă up 
tînăr inteligent — adică un 
tînăr care nu confundă noțiu
nile — l-ar fi întrebat: nu

CINEMATOGRAFE
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Patria (orele 9 ; 12.45 :
20).

FREDDY, LOVEȘTE TU 
Republica (orele 9,15 •
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15),
rești (orele 9 ; 11,15 ; ;
16.30 ; 18,45 ; 21), Grădina Fe
stival (ora 20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI I
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,30 : 21).

PASAREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 : 
13,15 . 15 45 : 18,15 20,45). Ca
pitol (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 : 21), Feroviar (orele
8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 - 21). 
Excelsior (orele 9.45 ; 12,15 :
15 ; 17,30 ; 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 : 11.15 • 13.30 •
16 : 18.30 : 21).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

Victoria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 : 
21). Moșilor (orele 15.30 : 18: 
20.30).

IADUL SFARÎMAT
Lumina (orele 9,15; 11.30:
13,45 : 16 : 18,30 20.45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi (orele 9—21).

16.30 :
1NTH
11.30 ; 
Bucu-
13.30 ;

FATA CU BALONUL
Doina (orele 9: 11: 13; 16; 
18,15 ; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII
Grivița (orele 9 ; 11,15 • 13.30 : 

16 ; 18,15 ; 20,30).
BALUL DE SlMBATA SEARA 

înfrățirea între popoare (orele 
15,30: 18; 20,30), Drumul Sării 

(orele 15 ; 17,30 ; 20).
GIOCONDA FARÂ SURlS

Buzești 'orele 15.30: 18:20.30). 
O FATA FERICITA

Dacia (orele 8- 15,30; 18; 20.30). 
EA VA RÎDE

Bucegi (orele 9; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15 : 15.45 : 
18,15 ; 20,30).

ZILE DE VARA
Unirea (orele 11 : 15.30 : 18).

CLIMATE
Lira (orele 15 ; 17,45; grădină 
ora 20,30).

K. O.
Giulești (orele 15,30: 18: 20.30). 

EU. EU. EU... ȘI----- -------
Cotrocenl (orele
20.30) .

ULTIMA NOAPTE 
RIE1

Central (orele 9 ;-------
15,45 ; 18,15 : 20.45).

OSCAR
Melodia (orele 9 ■ 11,15 : 13,30; 
16 : 18,30 : 20.45). Gloria (orele

CEILALTI 
14.30 : 17,30 ;
A COPILA-
11,15 ; 13.30 ;

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.30 • 16 : 18,15 : 20,30).

EL DORADO
Floreasca (orele 9,30; 12;
15.30 ; 18 ; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Volga (orele 9,30 ; 11.30 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,45). Miorița
(orele 9,15 • 11.30 : 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

SFlRȘITUL AGENTULUI W 4 C
Progresul (orele 15.30 ; 18 :
20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI și PENTRU ClȚIVA DO
LARI IN PLUS

Viitorul (orele 15.15; 19,30). 
OBSESIA

Aurora (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30-, 19.30). Tomis (orele 9;
15.45 : 18.15).

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE
Popular (orele 15,30; 18; 20.30). 

TOPKAPI
Munca (orele 15,30 ;
Union (orele 15,30 ;

O LUME-----------
NEBUNA

Flacăra
MARELE

Rahova 
dină ora 20.15).

LOANA
Vitan (orele 15,30: 18: 20,30).

NEBUNA.
18 ; 20.30), 
18 : 20,30). 
NEBUNA.

19).(orele 15.30 
RESTAURANT
(orele 15.30 : 18 : gră-

complicate, sînt oameni cu 
totul nepoliticoși dar caro a- 
’ t
alții foarte simpatici și pi. tți 
pe dinafară, de o grosolănie 
sufletească insuportabilă pe 
dinăuntru, putem nuanța la 
nesfîrșit. Oricum, a discuta 
despre civilizație — materială 
sau spirituală — fără a te re
feri la acest joc fundamental 
al aparențelor și al esențelor 
duce la o infinită confuzie a 
termenilor și a „moralei". Dar 
ceea ce a încheiat emisiunea, 
era în afara nuanțelor, com
plicațiilor și mitologiei : a fost 
o scenetă care ilustra grosolă
nia într-un menaj de tineri. 
El, arhitect, se purta urît cu 
ea, citea „Sportul" la masă 
și nu aprecia friptura rece 
pregătită de soție; mai ținea 
și picioarele pe masă; apoi, 
prin invocarea civilizației ro
mane, a cruciadeloi și a evu
lui mediu cavaleresc — lucru
rile se schimbau în bine ; el 
îi arăta proiectul său pentru 
o stațiune climaterică, în care, 
grosolan, insensibil și necivi
lizat, prevăzuse o agenție loto 
pronosport 1 Sensibilă, cultă 
și civilizată, ea îi propunea sl 
schimbe agenția meschină fit 
cinematograf. Cîteodată 
cum ziceau clasicii — prea 
multă minte strică...

tn fond, cine voia să vadă 
cît de complicate sînt proble
mele astea ale civilizației 
n-avea decît să urmărească 
„Transfocatorul" unde —■ ce-l 
drept, fără să vedem mormin
tele faraonilor și fără invoca
rea miturilor — apărea un 
doctor din Sibiu, grav, distins, 
manierat, vorbind civilizat și 
pătrunzător, politicos nici 
vorbă, cult fără îndoială, știind 
probabil ce s-a întîmplat cu 
arta și cultura de-a lungul 
timpului, dar care își bătea 
crunt mama, o interna sama
volnic la ospiciu, explicîndu na 
că între soția sa și bătrînă au 
fost unele diferende... La 
urmă apărea mama :

— îl veți mai ierta pe fiul 
dumneavoastră, cum ați mai 
făcut-o de două ori ?

— Nu. răspundea bătrîna, 
fără milă și fără civilîtate.

leargă să vadă Luvrul,

si alții că nu mai am nici un drept. Cînd veneau să mă ia pe 
sus. prindeam de veste și fugeam din sat. Mă întorceam după 
o bucată de vreme, dar tot pe ascuns, să nu mă prindă. Asta 
nu mai era trai. Nu spun că nu cîștigam de ajuns. Cînd omul 
e muncitor nu moare de foame. Doar nu m-am dat în lături 
niciodată de la muncă. Dar m-am născut într-un ceas rău. 
Mi-a fost pe semne scris să nu se-aleagă nimic de osteneala și 
de munca mea. Așa e croită lumea. La unii prea mult, la alții 

cenușa în vatră. Și nu pot să spun că am fost un rău și un ti
călos. Cit mi-a stat în puteri am ajutat pe alții mai nevoiași 
ca mine. Cînd aveam un ban de prisos nu-1 cheltuiam singur. 
Citi oameni nu sînt mai nărăviti ca mine si dacă au noroc le 
merg toate în plin. Eu n-am avut noroc.

Pantelimon se oprește o clipă pe gînduri’. Pare desgustat să 
mai vorbească si pare că nu are ce să-mi mai spună.

11 întreb :
— Dar de ce al apucat calea codrului si de ce ai ieșit la 

drumul mare ?
— Apoi ți-am spus. Vroiau să pună mina pe mine și să mă 

ducă iar la închisoare. Nu vreau să mai văd închisoarea cu 
ochii Mai bine moartea. Ce pătește omul acolo numai eu știu. 
Din bun teafăr ieși beteag și cu sufletul oțetit. Mi-am luat 
mai bine lumea în cap. N-am plecat din sat să m-apuc de ho
ție. Nu mă gîndeam la una ca asta. Am trăit, numai Dumnezeu 
știe cum, cu ce-mi păstra unul și altul și cu ce găseam în 
pădure.

Intr-o zi mă răzbise foamea și-am prădat. Dacă e un păcat 
îl iau pe suflet. N-am luat de la cel sărac, nici de la vădane, 
nici de la copii.

Cei bogațl nu dau de voia lor. Trebuie să-i mai strîngi din 
cînd în cînd în chingi ca să mai lase o leacă din ce-au prădat 
de pe spinarea noastră. Cînd o veni vremea să-mi ispășesc pă
catele o să fiu cu sufletul împăcat, pentrucă am dat și eu la 
nevoie o mină de ajutor și pentru că n-am trecut pe lingă o 
casă de creștin fără să las ceva într-însa.

Si-or aminti măcar ei de mine si m-or căina, dacă m-or tri- 
mete la ocnă legile și bogății.

Altceva ce să mai spun ?
— Spune-mi dacă toate prădăcîunile la drumul mare cîte se 

pun pe seamă ta. le-ai făcut singur sau cu alții ?
— Ce-am făcut, am făcut eu singur. De ce să cadă păcatul 

pe alții 7 O să dau eu seama de tot.
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— Cum se face atunci că erai aproape în același timp șl la 
Botoșani, și în Suceava, și în pădurile Neamțului. Erați mai 
multi ?

Pantelimon își ridică capul.
Simt în întuneric privirea lui pironindu-se asupra mea. ca și 

cum ar vrea să-mi citească în suflet.
— Eu îți vorbesc de mine nu de alții. Ce-au făcut alții e 

treaba lor.
Și Pantelimon tace încruntat.
Am înțeles și-am schimbat vorba:
— Dar așa singur cum ești, trebuie s-o duci greu fără adă

post si cu DOterile după tine ?
— Rău. dar tot mai bine ca în temniță. O zi mănînc. două 

rabd și vremea trece. Pădurea e a mea, și nu dau seamă ni
mănui. Și poterile...

Nu văd zîmbetul lui Pantelimon. dar din sunetul glasului 
simt că trebuie să zîmbească.

— Ce să facă poterile în pădurile astea ? Mai degrabă gă
sești un ac într-un car cu fîn. Eu bat potecile și ei trec pe 
drumul mare. Apoi calcă greu de li se aude mersul de la o 
postă. Și cînd pășesc mai pe înfundatele. îmi dă de veste d. 
căpitan cu otomobelu dumisale. Cîteodată au trecut la doi pași 
de mine și eu rîdeam de ei, ascuns... Ce să găsească ! Dacă 
le-aș trimite vorbă că sînt în cutare loc. tot ar găsi chipul să 
treacă pe lîngă mine, fără să mă vadă, sau să mă caute pe jos 
cînd eu aș sta pitit într-un copac. Unde mai pui, că oamenii 
țin cu mine, nu cu dînșii.

•’) Iată o descriere — anterioară — a lui Pantelimon : „Cam 
în etate de 40 de ani, avînd barbă neagră, statură mijlocie, 
cisme, haine de culoare închisă, pălărie neagră mare, încins 
cu brîu de culoare închisă, în care ține cuțitele. In mină are 
o pușcă de vînătoare cu două tevi“.

*) Amănunt ce se confirmă la capturarea lui Pantelimon.
•*) Abia în anul 1913, după ce-și execută pedeapsa, va fi achi

tat. dovedindu-se că este absolut nevinovat în cazul respec
tiv.

(Continuare în numărul de MARȚI)
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A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT ROMÂNE, CONDUSA DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

In timpul vizitei la Combinatul agricol „Emona" din apropierea orașului Liubliana

(Urmare din pag. I)

După-amiază, gazdele au invi
tat ne oaspeți la o călătorie pe 
lito Iul Adriaticii, spre sud. Co
bori d de-a lungul țărmului dal- 
mat, șoseaua pătrunde în Baka 
Kotorska, gurile Rotorului. Gol
ful străjuit de fortăreața naturală 
a pietrei munților este leagănul 
unor vechi așezări de marinari a 
căror faimă se răsfrînge în multe 
pagini ale istoriei medievale. Șl 
tot din aceste locuri s-au ridicat 
mulți marinari care au asigurat 
transportul naval pe Adriatica 
pentru armata de elibdtare națio
nală.

Pătrunzînd tot mai adînc în 
acest fiord mediteranean se a- 
junge la Kotor. Aici oaspeții sînt 
întîmpinați de Djoko Paikovici, 
președintele Comitetului Central 
al U.C. din Muntenegru, de con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

Rotorul este o veche așezare 
vestită în secolele XI—XV, ca 
nod al schimburilor comerciale 
între Serbia, Macedonia și ora
șele italiene. Oamenii acestor 
meleaguri și-au dovedit îp de
cursul timpurilor vitejia și în
drăzneala. Multe daruri ale ma-

rinarilor sînt adunate în biserica 
Sf. Trifun, construită în secolul 
al XIV-lea, pe care o vizitează 
oaspeții români. O deosebită va
loare artistică o prezintă altarul 
sculptat în aur și argint în se
colul XIII, de artiștii locali. 
Mărturii ale faimei marinărești 
ale Rotorului sînt adunate îndeo
sebi în muzeul maritim. Aici, 
oaspeților le sînt înfățișate ma
cheta de corăbii din cele mai 
felurite epoci de la galera ro
mană la tartanele mediterane- 
ne, documente care arată că în 
gura Rotorului își aveau baza de 
plecare pe mări și oceane peste 
600 corăbii cu pînze. Tradițiile 
marinărești și-au găsit continua
rea în dezvoltarea flotei comer
ciale a Iugoslaviei, în extinderea 
considerabilă a construcțiilor na
vale. In piața orașului vechi, în 
cinstea oaspeților români, locui
torii, în tradiționale costume ale 
străvechii confrerii marinărești 
au prezentat apoi pitorescul dans 
„Kolo".

Locuitorii Rotorului au făcut 
oaspeților o primire plină de 
spontaneitate și însuflețire în 
care se simte prețuirea pentru 
relațiile prietenești de colaborare 
între popoarele României și 
Iugoslaviei, stima de care se 
bucură în rîndurile popoarelor 
Iugoslaviei politica țării noastre, 
eforturile poporului român, al 
conducătorilor săi, pentru con
strucția socialismului, pentru 
progres și pace în întreaga lume.

De la Rotor, oaspeții se întorc 
la Dubrovnik, pe Magistrala 
Adriatică, șoseaua nouă de sute 
de kilometri, datorită căreia tu
rismul pe litoralul iugoslav a do- 
bîndit noi dimensiuni. Eforturile 
făcute pentru construcția acestui 
important obiectiv sînt vizibile 
pretutindeni, căci pe mari por
țiuni, fiecare metru de șosea a 
fost smuls din inima muntelui, 
care coboară parcă direct în 
mare.

In localitățile prin care au tre
cut, solii poporului român a fost 
salutați călduros de locuitori.

Festivalul-coneurs de mutică 
ușoară „Tinerețea pe portativ" 
— Cluj 1968 —- vine să aducă o 
notă de varietate, de atractivi- 
tate, în care, indiscutabil, ele
mentul predominant îl constitue 
exuberanța și prospețimea tine
rească, dragostea pentru frumos, 
pentru viață a interpreților. 
Este mesajul pe care cei 29 de 
artiști amatori, finaliști ai con
cursului, aleși din peste 100 con- 
curenți. înscriși inițial, îl trans
mit prin intermediul muzicii 
ușoare celor peste 45 000 de ti
neri clujeni, tuturor locuitorilor 
orașului.

De aceea cocheta și impună- 
toarea Casă de cultură a studen
ților a fost aleasă drept gazdă 
primitoare a unei manifestări de 
amploare care odată cu această 
primăvară va intra în tradiția 
evenimentelor culturale de pres
tigiu ale Clujului, Mesagerii ar
tei interpretative amatoare au 
simțit încă de la prima lor apa
riție căldura și înțelegerea pu
blicului clujean. 2 000 de mîini 
tinere au aplaudat cu căldură 
debutul „Tinerețea pe portativ",

debut care a înscris încă de la 
început pe firmamentul valoric 
al mișcării artistice de amatori 
talente autentice. Sîntem siguri 
că cele trei zile de concurs

Festivalul de muzică 

ușoară de la Cluj

(29—30 și 31 mai) vor dezvălui 
și afirma talente autentice, vor 
apropia și mai mult pe tineri de 
muzica ușoară.

De fapt, în intenția, foarte lău
dabilă a organizatorilor primu-

lui festival de muzică ușoară din 
Cluj — Comitetul municipal 
U.T.C., Comitetul de cultură și 
artă și Consiliul municipal al 
sindicatelor — a fost tocmai 
permanentizarea acestui gen, 
consolidarea lui valorică, stabi
lirea unor coordonate proprii 
repertoriului muzicii ușoare, 
evidențiind compoziții care con
țin un mesaj capabil să trans
mită sentimentele și emoțiile ar
tistului, bucăți în care să se în
trezărească poezia vieții, exube
ranța tinereții. Privind din alt 
unghi de vedere, ideea organi
zatorilor festivalului a izvorît 
din necesitatea pregnantă de in
vestigare, de depistare a unor 
autentice talente, de stabilire a 
unei ierarhii în rîndul soliștilor 
de muzică ușoară clujeni, de 
cunoaștere a posibilităților aces
tora, și, în sfîrșit, de stimulare 
a adevăratei arte interpretative 
originale, de promovare în rîn
dul artiștilor amatori, a bunului 
gust, de definire a infinitelor 
dimensiuni ale muzicii ușoare.

ION MIHUT

ECOURI
ÎN PRESA 

IUGOSLAVĂ
întreaga presă iugoslavă de joi 

continuă să rezerve spații însem
nate pe primele pagini vizitei de
legației de partid și de stat a Ro
mâniei, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Toate ziarele 
publică ample reportaje și nume
roase fotografii despre vizita în 
capitala Sloveniei, mitingul de la 
Krani, plecarea din Liubliana și 
sosirea la Dubrovnik.

Ziarele „Borba" și „Politika" 
publică pe larg, cu titluri mari 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la mitingul de 
la Krani. Ziarul „Borba" relevă 
în titlul „Am găsit noi posibili
tăți de întărire a colaborării ro- 
mâno-iugoslave" și ideea că rela
țiile dintre țările socialiste tre
buie să constituie un model de 
colaborare între statele egale în 
drepturi și suverane.

In reportajul apărut în ziarul 
„Borba" se spune printre altele: 
„Oaspeții din România prietenă 
au avut o întâlnite coraială și 
convorbiri cu locuitorii și condu
cătorii Sloveniei. Cu toate că vizi
ta a fost de scurtă durată pentru 
cetățenii Liuhlianei, pentru mun
citorii de la „Iskra", fabrica de 
mecanică electrică de la „Krani* 
și pentru cetățenii din Krani va 
rămîne de neuitat întîlnirea cu 
omul de stat și politic Nicolae 
Ceaușescu și cu ceilalți membri 
ai delegației".

La rîndul său, ziarul „Politika* 
relevă că pe o zi însorită, capi
tala Sloveniei, împodobită cu 
drapele de stat române și iugo
slave, a rezervat o primire caldă, 
cordială, membrilor delegației ro
mâne de partid și de stat.

Intr-un comentariu intitulat 
„Calea progresului", publicat de 
„Komunist", organul U.C.I., se 
subliniază că „vizita delegației 
române de partid și de stat, în
tâlnirile și convorbirile eminenți- 
lor reprezentanți politici ai celor 
două țări' socialiste vecine și in
dependente, o mai bună cunoaș
tere reciprocă a condițiilor și pro
porțiilor dezvoltării economice și 
dezvoltării sociale în general, con
stituie o formă devenită deja tra
dițională și o expresie a colabo
rării care caracterizează activita
tea politică internațională a Iugo
slaviei și României".

„Se poate constata cu satisfac
ție — scrie ziarul — că România 
și Iugoslavia, în relațiile lor re
ciproce și în activitățile politice 
internaționale largi, întemeiate pe 
principiile egalității în drepturi, 
colaborării universale și respec
tării deosebirilor, merg pe aceeași 
cale, calea progresului, singura 
viabilă în condițiile actuale. 
Intrutotul de acord în ceea ce 
privește principiile după care 
trebuie să se călăuzească statele 
și partidele comuniste în relații
le dintre ele, România și Iugo
slavia privesc cu un mare grad de 
identitate multe probleme inter
naționale importante. Ca buni ve
cini, ale căror popoare sînt lega
te printr-o prietenie profundă si 
tradițională, și ale căror partide 
și guverne sînt unite printr-o în
țelegere reciprocă, România și 
Iugoslavia întreprind tot ce este 
necesar pentru dezvoltarea cola
borării și pentru activitatea comu
nă plină de succes în interesul 
păcii și socialismului, la care vi
zita tovarășului Ceaușescu își adu
ce o contribuție deosebit de în
semnată* —• încheie comentariul 
său organul U.C.I.

Joi la amiază s-a întors de la 
Moscova delegația Comitetului 
Municipal București al P.C.R., 
condusă de tov. Dumitru Popa 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, care, la In
vitația Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S. și a Comite
tului Executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova, a făcut o vizită 
în Uniunea Sovietică, unde a 
participat la „Ziua Prieteniei din
tre orașele Moscova și București" 
și la un schimb de experiență,

★
Delegația Ligii Tineretului 

Democrat din Finlanda, con
dusă de PEKKA SAARNIO, 
vicepreședinte al L.T.D., care, 
la invitația C.C. al U.T.C. se 
află in țara noastră — a fost 
oaspetele tineretului din ju
dețele Prahova și Brașov. De
legația a vizitat Complexul de 
sere Tătărani, I.A.S. Prejmer, 
Muzeul Doftana și Institutul 
politehnic din Brașov.

Joi, oaspeții finlandezi au 
fost primiți la Comitetul jude
țean U.T.C. Brașov. Discuțiile 
s-au purtat într-o atmosferă 
caldă, prietenească. Vizita de
legației continuă în București.

★
Muzeul de istorie a Partidului 

Comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România și 
Societatea de științe istorice din 
Republica Socialistă România au 
organizat joi după-amiază confe
rința intitulată „Tradiții și pers
pective în istoria gîndirii româ
nești".

Cu acest prilej a vorbit acad. 
C. Ionescu-Gulian, directorul In
stitutului de filozofie al Acade
miei.

La manifestare au participat 
numeroși cercetători științifici, 
cadre didactice, istorici, muzeo
grafi.

La invitația Consiliului național 
al Societății de Cruce roșie a Ro
mâniei, joi a sosit în Capitală o 
delegație a Crucii roșii a Repu
blicii Populare Mongole, condusă 
de dr. Lhamsuren, vicepreședinte 
al organizației.

în aceeași zi, delegația mongo
lă a fost primită la sediul Crucii 
roșii de tovarășul Anton Moises- 
cu, președintele Crucii roșii ro
mâne și de membrii Comitetului 
Executiv, cu care prilej a avut 
loc un util schimb de experiență.

★

Joi seara, pe scena „Teatrului 
Mic* din Capitală a fost prezen
tată, în premieră pe țară, piesa 

„Nemaipomenitele măscări de 
pe pămînt și din cer ale prea 
umilului sfînt Jacquinot Bufo
nul, făcute una după alta în 
timpul vieții și după moartea 
sa pînă în zilele noastre* de 
Vasile Nițulescu.

Rolurile au fost interpretate 
de actori de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale* și de la Opera 
Română.

Piesa a fost pusă în scenă de 
Valeria Moisescu. Scenografia 
aparține Adrianei Leonescu.

★

Societatea comercială „Tari- 
mex“ din Elveția a deschis joi 
dimineața în pavilionul B de 
expoziții din Parcul Herăstrău 
o expoziție care prezintă strun
guri automate.
’ Expoziția rămîne deschisă 
pînă în ziua de 7 iunie.

(Agerpres)

Ultimul spectacol al formației 
jap-aneze THE ROYAL 
KNIGHTS, care urma să 
aibă loc în zipa de 3 iunie Ia 
Sala Palatului Republicii, se 
suspendă.

Furtul unor valoroase opere de artă 
de la muzeul Bruckenthal din Sibiu
Un mare furt s-a petrecut la 

Muzeul „Bruckenthal" din Si
biu. Din sala în care se află ex
puse valoroase opere ale Renaș
terii, cunoscute în întreaga lume, 
au dispărut 8 picturi celebre. 
Printre acestea se afla monu
mentala lucrare a lui Tizian 
,.Ecce homo", „Moartea Cleo 
patrei" de Van Dyck, „Bărbat 
cu craniu" (pictură flamandă) 
„Portret de bărbat" de Amber- 
ger.

Lucrările sustrase din sălile 
muzeului sînt estimate la va
lori mari..

Furtul a fost descoperit de 
personalul muzeului, marți 28

mai, înainte de ora deschiderii 
sălilor pentru public și semna
lat imediat organelor de mili
ție care au început ample cer
cetări. La primele investigații 
s-a constatat că autorii furtului 
au pătruns în muzeu prin for
țarea uneia din uși, profitînd 
de slaba organizare a pazei a- 
eestei importante instituții de 
cultură, care adăpostește opere 
de o valoare inestimabilă.

Inspectoratul general al mili
ției, cheamă pe toți cetățenii 
care pot da orice fel de relații, 
să ajute la descoperirea autori
lor acestui furt

IN INTIMPINAREA ZILEI COPILULUI

PRIMUL CARNAVAL
In viața lor de șco

lari, absolvenții cla
sei I a Școlii genera
le nr. 124 au orga
nizat un carnaval în 
ziua tind au terminat 
de „studiat" abece
darul. Avînd deci... 
experiență au pregă
tit și pentru ziua lot, 
„Ziua copilului" care 
coincide cu termina
rea anului școlar, deci 
cu trecerea lor în

clasa a Il-a, un car
naval, „cel mai fru
mos carnaval". Poe
zii și cîntece, parada 
costumelor (pregătite 
în secret de mămici 
și bunicuțe), jocuri și 
concursuri — cel mai 
bun dansator, cine 
rîde mai mult și cine 
reușește să nu rîndă, 
cea mai încurcată 
ghicitoare — și alte 
surprize îi vor ajuta

să se distreze minu
nat. Sala lor de clasă 
și-a schimbat deco
rul știut: lampioane 
colorate, flori Și ghir
lande îi dau o înfă
țișare de poveste. Sub 
ochii părinților și ai 
tinerei învățătoare E- 
ugenia Goran, elevii 
petrec tintând copi
lăria lor fericită.

M. V.

(Urmare din parg. I)

torul cooperatist unde lucrările 
sînt mult rămase în urmă — ne 
relata inspectorul Traian Naghi 
— pe lîngă faptul ca ascund sta
dii diferite, realizările variind în
tre 3 și 25 la sută din volumul 
de investiții al unităților, nici 
eforturile pe întregul județ nu le 
exprimă la adevăratul lor nivel. 
Majoritatea realizărilor raportate 
nu sînt altceva decît lucrări de 
finisări ale obiectivelor începute 
în anii trecuți și într-o oarecare 
măsură achiziții de utilaje/*

Ce concluzii se pot formula 
în legătură cu acest stadiu al 
lucrărilor ? Ignorîndu-se starea 
favorabilă a vremii din iama 
trecută, caracterul sezonier al fo
losirii forței de muncă, impor
tanța dării în funcțiune la timp 
a obiectivelor, în acest județ s-a 
mers pe linia cea mai ușoară, a 
amînării executării lucrărilor pe 
obișnuitul motiv că mai este des
tul timp.

Execuția ritmică a planului de 
investiții continuă să fie defavo
rabil influențată de deficiențele 
organizatorice ce se mențin în 
activitatea a o serie de unități 
și a organelor care le subordo
nează. Unele unități nici pînă în 
Sezent nu au reușit să prezinte

*ncii o temenică justificare a 
oportunității investițiilor, fapt ce 
și explică neadmiterea la finan
țare a peste 23 la sută din fon
durile alocate pentru acest an. 
E oazul I.A.S. Dorolț, Cărei, 
Stațiunea experimentală Livada și

altele. Din cauza tărăgănării în 
amplasarea obiectivelor, alte uni
tăți încă nu au perfectate docu
mentațiile tehnice pentru un vo
lum de lucrări de peste 2 milioane 
lei. La I.A.S. Satu Mare și 
Dorolț, de pildă, încă nu s-au 
stabilit locurile unde să se exe
cute obiectivele ; la I.A.S. Odo- 
reu lucrări în valoare de 
241000 lei pentru alimentarea 
cu apă în sectorul zootehnic,

de mii lei, iar la I.L.F. Satu Mare 
la complexul pentru conservarea 
legumelor și fructelor pentru 
care s-au alocat 21 milioane lei — 
început încă din anul trecut și 
al cărui termen de dare în func
țiune este anul 1969 — nu a 
permis constructorului atacarea 
decît a obiectivului fabrica de 
gheață în valoare de 1,5 milioane 
lei (și la acest obiectiv execu- 
tîndu-se numai cu ceva peste

CÎND LA FUNDAȚIA 
INVESTIȚIILOR SE 
AȘEAZĂ JUSTIFICĂRI
sînt privite încă „în perspectivă*.

Ritmul scăzut e explicabil și 
prin faptul că mai sînt încă în
treprinderi care renunță cu greu
tate la practica de a începe cu 
prioritate lucrări de valoare mare, 
încălcînd, ordinea firească a 
execuției. Exemplul ni-I oferă 
I.A.S. Tășnad care din investițiile 
prevăzute în vederea pregătirii 
terenurilor pentru plantații de 
pomi care se cifrează la un 
milion și jumătate, nu a efectuat 
lucrări decît în sumă de o sută

300.000 lei) pentru că ulterior 
și-a dat seama (?!) că proiectul 
nu mai corespunde. Pe aceeași 
linie, a slabei preocupări de la 
începutul anului, pentru luarea 
de măsuri în vederea efectuării 
la timp a lucrărilor de îndiguiri, 
desecări și irigații se situează și 
Direcția de îmbunătățiri funci
are (al cărei sediu nu înțelegem 
de ce este în Baia Mare deși 
90 la sută din activitatea ei se 
desfășoară pe raza județului 
Satu Mare) care nu a executat 
decît 7 la sută din volumul lu

crărilor ce se ridică la peste 7,5 
milioane lei.

Cauzele oare au dus la această 
stare de lucruri nu se datorează 
numai unităților. In legătură cu 
modul cum sînt privite de către 
organele agricole, bazele de 
aprovizionare tehnico-materiale 
problemele de investiții în acest 
județ, e nevoie să deschidem o 
paranteză. Pare curios mai ales 
un lucru : cum s-au putut împăca 
aceste organe cu gîndul că se 
vor putea executa obiectivele de 
investiții dacă, încă din plan se 
pornește cu deficit de materiale ? 
La cherestea din rășinoase, ci
ment și bile manele repartițiile 
comunicate unităților nu vor 
acoperi decît 50—60 la sută din 
necesar. Să fie o neinspirată sau 
o intenționată defalcare a planu
lui de la fostele organe agrioole 
regionale sau simple omisiuni ? 
Oricum, și într-un caz și într- 
altul, problema asigurării ma
terialelor trebuie rezolvată.

Desigur, enumerarea cauzelor 
ar putea continua. Am prezentat 
doar cîteva din cele ce se semna
lează pregnant și care indică 
totodată direcțiile în care trebuie 
să se intervină energic. Un fapt 
esențial se cere însă a fi subliniat: 
pentru recuperarea rămînerii în 
urmă a lucrărilor, mai ales la 
obiectivele cu termen de punere 
în funcțiune în trimestrele doi 
și trei, se cer eforturi stăruitoare 
din partea unităților, control și 
sprijin susținut din partea organe
lor agricole județene.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 22

PE SCURT

ETAPA DIN 2 IUNIE 1968
Metalul Buc—Polit. Iași 1 
Metrom—Electr. Obor X 
C.F.R. Tim.—Olimpia 1
Metalul Hd.—Vagonul 1 
Minerul B.M.—A. S. Cugir 1 
C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu 1 
C.F.R. Arad—Gaz metan 1 
Crișul—C.F.R. Cluj 1
Ind. sîrmei—Polit Tim. 1 
Bari—Livorno (camp it. B) 1 
Messina—Palermo X
Novara—Foggia 1
Verona—Lecco 1

• Aseară, pe stadionul Repu
blicii din Capitală 8-a desfășu
rat cea de-a doua gală a semi
finalelor campionatului națio
nal de box. Iată rezultatele în
registrate : Ciucă învinge la 
puncte pe Iuga ; Gruescu bate la 
puncte pe Molnar ; Simion în
trece la puncte pe Drugă ; Bu- 
zuliuc cîștigă în fața lui Moldo

van ; Ene este declarat învingă
tor în meciul cu Șerba ; Antoniu 

învinge prin abandon pe M. 
Dumitrescu; Covaci bate la 
puncte pe Călin ; Badea învinge 
prin K.O. pe Găinaru ; Monea 
bate la puncte pe Constanti- 
nescu.

Finalele vor avea loc sîmbătă» 
1 iunie.

• Pe terenurile Roland Garros 
din Paris au continuat ieri 
campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. în turul 
trei al probei de simplu mascu
lin, jucătorul român Petre Măr- 
mureanu l-a învins cu 6—1, 7—5, 
6—2 pe Lars Olander (Suedia). 
Ion Tiriac l-a eliminat cu 6—1, 
6—2, 6—1 pe francezul Jean 
Rouyer. Alți doi jucători români 
au evoluat Ieri, dar au pierdut. 
Ilie Năstase a fost întrecut cu 
4—6, 8—6, 7—5, 6—2 de australia
nul Crealy, iar Sever Dron jucînd 
cu profesionistul Andres Glme- 
no a reușit să-i cîștige acestuia 
primul set cu 7—5. In seturile 
următoare a cîștigat Gimeno cu 
6—1, 6—3, 6—2.

• La Budapesta 8-a disputai 
Ieri meciul internațional de

fotbal dintre selecționatele de ti
neret ale Ungariei și AnglieL 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
maghiari cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul marcat de Koc- 
sis în minutul 37.

• La Skoplje s-a disputat re-> 
turul semifinalei „Cupei Euro
pei Centrale" la fotbal, dintre 
echipele Vardar Skoplje și Spar
tak Tmava. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 2—2 
(0—0). învingători în primul joo 
cu 4—1, fotbaliștii cehoslovaci 
s-au calificat pentru finala com
petiției, în care vor întîlni pa 
cîștigătoarea jocului dintre for
mațiile Ujpest Dozsa-Steaua 
Roșie Belgrad.

• La Budapesta s-a disputat 
primul meci al semifinalei „Cu
pei Europei Centrale" la fotbal 
dintre formațiile Ujpest Dozsa 
și Steaua Roșie Belgrad. Fotba
liștii maghiari au terminat învin
gători cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul marcat de Fazekaș în 
minutul 64.

LINGVISTICA 
Șl MAȘINILE DE CALCUL

(Urmare din pag. I)
bajul de programare în limbajul mașinii. Pentru aceasta e nevoie 
să se introducă în mașina un program de traducere din limbajul 
de programare în limbajul mașinii. Operația aceasta de traducere 
(sau cum se mai numește de compilare) seamănă cu traducerea 
unui text din limba engleză in limba rusă sau în genere dintre 
două limbi oarecare

Deosebirea esențială este că și limbajul mașinii șl limbajul de 
programare și limbajul de compilare sînt limbaje cu reguli gra
maticale foarte stricte. Sînt ceea ce se cheamă limbaj formal. Omul 
se înțelege cu mașina prin intermediul mai multor limbaje for
male. Aceste limbaje formale trebuie să fie create de om. lată 
o meserie nouă, care seamănă foarte mult cu meseria de lingvist, 
meseria de constructor de limbaje formale.

Ce trebuie să știe cineva care creează un limbaj formal ? Bine
înțeles, el trebuie să știe cum funcționează mașina. De asemenea, 
el trebuie să știe să analizeze logic operațiile de gîndire ome
nească, deci trebuie să știe logica matematică. Dar, pe lîngă 
aceasta, trebuie să cunoască un capitol al lingvisticii matematice 
și anume studiul matematic al limbajelor formale. Iată cum o dis
ciplină pe care nimeni nu ar fi cunoșcut-o că va intra în programa 
unui institut politehnic — lingvistica matematică e astăzi ab
solut necesară pentru cei care vor să se ocupe de tehnică și de 
știința calculului numit astăzi, mai scurt, informatică.

Informatica și cibernetica sînt două științe noi care au fost create 
de matematicieni pentru a utiliza posibilitățile calculatoarelor 
electronice. Iată de ce la Facultatea de matematici au fost create 
cursuri post universitare pentru cei care sînt diplomați ai facul
tății de matematici în domeniul informaticii. Aceste cursuri au 
început de cutând și ele vor continua sub forma cursurilor regu
late în fiecare an. Timpul de studiu este, după obținerea diplomei 
facultății de matematici, de doi ani de zile.

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA DIN CAPITALĂ
SOPHIA LOREN, STEPHEN BOYD, JAMES MASON, CHRISTOPHER PLUMMER, 

MEL FERRER, OMAR SHARIF
■par in filmul

Regia : ANTHONY MAN FILM IN GULORI PE EGRAN PANORAMIC
Condiții optime de vizionare, eala are aer condiționat



Dizolvarea parlamentului francez
Președintele de Gaulle a anunțat că nu se retrage din funcția 

de șef al statului 9 Nu se va proceda la o schimbare a primului 

ministru 9 Data referendumului -aminată 9 Protestul grupărilor 

politice de opoziție 9 Mișcarea grevistă se extinde

Joi după-amiază, președintele 
Franței, Charles de Gaulle, a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată 
cu privire la situația actuală din 
Franța. Generalul de Gaulle și-a 
anunțat hotărîrea de a continua 
să conducă treburile statului, în 
virtutea mandatului pe care îl 
deține. El a anunțat, în același 
timp, că nu va da curs cereri
lor cu privire la înlocuirea pri
mului ministru Pompidou.

Apreciind că în prezent nu 
sfcit create condiții pentru efec
tuarea referendumului popular, 
anunțat pentru 16 iunie, gene
ralul de Gaulle a amînat data 
referendumului.

Președintele Franței a anunțat 
dizolvarea Adunării Naționale 
Franceze și a comunicat că vor 
avea loc noi alegeri legislative. 
Ia o dată ce va fi stabilită ulte
rior, în conformitate cu preve
derile constituției.

Generalul de Gaulle ă declarat, 
de asemenea, că în cazul în care 
situația actuală din Franța se va 
menține, va trebui să adopte și 
alte măsuri, în afară de consulta
rea imediată a populației prin a- 
legeri.

El a cerut ca pretutindeni să 
se organizeze așa-zise acțiuni 
cetățenești care să sprijine gu
vernul.

Noi atacuri 
ale patrio-

vietnamezi
Pentru a treia oara în cursul 

acestei săptămîni, joi noaptea 
forțele patriotice aflate în jurul 
Saigonului au bombardat cu ra
chete și mortiere pozițiile unită
ților americane și guvernamen
tale din capitala sud-vietna- 
meză. In același timp, în unele 
sectoare din nordul orașului au 
continuat luptele de stradă. 
Ceva mai la nord de Saigon, a 
fost supusă, de asemenea, unui 
bombardament cu rachete și 
mortiere uriașa bază aeriană a- 
mericană de la Bien Hoa. în 
Delta Mekongului au avut loc 
lupte în apropierea orașului Can 
Tho, în care, potrivit corespon
dentului agenției Reuter, tru
pele saigoneze au suferit pier
deri importante. Pozițiile ame- 
ricano-saigoneze din orașele Cao 
Lanh și Ca Mau au fost la rîn
dul lor bombardate.

în sectorul zonei demilitari
zate, forțele patriotice și-au con
tinuat pentru a cincea zi consecu
tiv acțiunile ofensive asupra po
zițiilor americane. Au avut loc 
lupte grele în apropierea com
plexului militar american de la 
Da Nang și a fortărețe! Khe Sanh’ 
lupte în care, după cum trans
mite corespondentul agenției 
United Press International, zeci 
de pușcași marini au fost uciși.

în cuvîntarea sa de Gaulle a 
încercat să arunce răspunderea 
pentru actuala situație din țară 
pe forțele de opoziție, arătînd că 
va lua măsuri care să împiedice 
venirea la putere a forțelor de 
stînga, în special a comuniștilor.

★
Joi seara a avut loc ultima șe

dință a actualei Adunări Naționa
le Franceze în cadrul căreia s-a 
dat citire decretului cu privire la 
dizolvarea Adunării Naționale 
Franceze.

într-o declarație făcută îndată 
după ascultarea cuvîntării radio
difuzate a președintelui, Fran
cois Mitterrand, președintele 
Federației Stîngii Democrate și 
Socialiste, a spus : „Generalul de 
Gaulle a recurs la un act care 
constituie un apel la războiul 
civil. Opoziția și stînga îi vor 
răspunde cu sînge rece și hotărî
re".

Biroul Politic al Partidului Co
munist Francez a dat publicității 
un comunicat în care declară : 
„De Gaulle răspunde printr-o 
adevărată declarație de război 
muncitorilor în grevă, studenți
lor și cadrelor didactice... Parti
dul comunist nu a așteptat acest 
discurs pentru a cere să se dea 
poporului cuvîntul în cel mai 
scurt timp. El se va prezenta la 
această consultare expunîndu-și 
programul de progres social și de 
pace și politica de unitate a 
tuturor forțelor democratice".

Robert Ballanger, președintele 
grupului comunist din Adunarea 
Națională, a apreciat declarațiile 
lui de Gaulle drept o provocare 
care nu va sluji la nimic. „Calmi 
și liniștiți, siguri de forța lor, mun
citorii vor continua să-și apere 
revendicările pentru care sînt în 
grevă, a spus el. Ei vor partici
pa apoi cu și mai multă forță și 
încredere la campania electorală 
pentru înfrîngerea actualului re
gim, generator de mizerie, care 
conduce tara la faliment și haos".

într-o declarație dată publicită
ții joi seara, Partidul Socialist U- 
nificat, a arătat că trebuie 
să se constituie imediat un front 
comun al tuturor forțelor de 
•tînga*. P.S U. cheamă la orga
nizarea unor mari manifestații 
de stradă „care constituie singu
rul răspuns posibil la sfidarea 
președintelui", cerîndu-se for
marea unui guvern de tranziție

Jacques Duhamel, președintele 
grupului centrist din Adunarea 
Națională, a declarat că alegerile 
ar fi „singura ieșire democratică". 
El a adăugat că trebuie să se 
dea garanții că aceste alegeri vor 
putea avea loc ,Jn mod liber și 
democratic0.

Confederația Generală a Mun
cii, principala centrală sindicală 
din Franța, a dat publicității un 
comunicat în care se spune că 
„muncitorii își vor întări unitatea 
pentru a dejuca provocările pe 
care cuvintele șefului statului le

anunță... Dacă tratativele nu au 
reușit încă, acest lucru se dato- 
rește faptului că guvernul s-a 
străduit să le blocheze. Reluarea 
lucrului depinde de reluarea tra
tativelor pe baze susceptibile să 
convină muncitorilor aflați într-o 
luptă legitimă. Depinde de unirea 
tuturor forțelor populare dacă 
puterea personala va fi înlocuită 
cu o adevărată democrație".

în cursul după-amiezii de joi, 
la Paris a avut loc o întîlnire în
tre o delegație a Gonfederației 
Generale a Muncii, și reprezen
tanții P. C. Francez și ai Federa
ției Stîngii Democrate și Socia
liste. Intr-un comunicat dat pu
blicității la sfîrșitul acestei reu
niuni, se arată că participanții la 
întîlnire și-au exprimat neliniștea 
și îngrijorarea în legătură cu si
tuația care s-a creat în prezent 
și au hotărît să mențină contac
tele între ele.

Intr-un prim comentariu al 
A.F.P. pe marginea cuvîntării pre
ședintelui republicii se subliniază 
că anunțînd dizolvarea Adunării 
Naționale, generalul de Gaulle 
s-a angajat într-o întrecere de 
forțe cu opoziția, în cadrul căreia 
a situat pe primul loc partidul 
comunist Generalul de Gaulle 
și-a rezervat dreptul de a adopta 
măsuri pe care nu le-a definit, 
mărginindu-se să se refere la 
„alte căi" în afara consultării e- 
lectorale imediate a țării.

Aceeași agenție releva că di
zolvarea Adunării Naționale im
plică, potrivit Constituției, orga
nizarea alegerilor generale în cel 
puțin 20 de zile sau în cel mult 
40 de zile.

★
Joi după-amiază, pe străzile 

centrale ale Parisului a avut loc 
o manifestație progaullistă organi
zată de formațiunile actualei ma
jorități guvernamentale.

★
Premierul Pompidou a început 

joi seara consultări în vederea 
remanierii guvernului său. El 
s-a întâlnit cu președintele Adu
nării Naționale,- Jacques 
Delmas, și cu ministrul 
triei, Olivier Guichard.

★
Cei 10 milioane de 

continuă să ocupe uzinele și fa
bricile. Minerii au hotărît conti
nuarea grevei, iar pichetele de 
grevă la intrarea în mină au fost 
peste tot întărite. Uzina atomică 
de la Pierrelatte este de joi di
mineața și ea în grevă totală, iar 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
ocupă instalațiile. La fel ultimele 
mari uzine chimice și siderurgice 
care mai lucrau au intrai și ele 
în grevă ca de pildă, societatea 
Usinor, din bazinul Longway. 
Micile întreprinderi industriale 
sau comerciale, cu un număr mic 
de salariați, au intrat la rîndul 
lor în grevă cu sau fără ocuparea 
localurilor respective.

Chaban 
indus-

greviști

Rezoluția Direcțiunii P. S. U

R.F. A GERMANIEI. Ma
nifestație la Miinchen îm
potriva legislației excep

ționale

C. C. al P. C.
Cehoslovac

DUPĂ cum transmite a- 
genția C.T.K., plenara C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a 
adoptat o hotărîre ca A. 
Novotny să fie scos din 
componența Comitetului Cen
tral al P. C. din Cehoslova
cia. Totodată, a fost retrasă 
provizoriu, calitatea de mem
bru de partid a Iui Karel 
Bacilek, A. Novotny, V. Si- 
roky, Bruno Kohler și altor 
persoane, pînă ce va fi elu
cidată pe deplin contribuția 
lor la organizarea proceselor 
politice.

Bundestagul vestgerman

a adoptat

legislația excepțională
Puternice manifestații de protest 

in întreaga țară

Nu consideră „oportuna" participarea P.S.U. la o nouă 9 
coaliție de centru-stinga R

In cadrul reuniunilor convocate 
de forurile conducătoare ale 
partidelor italiene, pentru a 
analiza situația creată după 
alegerile politice generale de la 
19—20 mai, la Roma a avut loc o 
ședință a Direcției Partidului 
Socialist Unificat In rezoluția 
dată publicității după ședință se 
menționează ca P.S.U. nu con
sideră oportună, în momentul 
de față, formarea unui guvern de 
coaliție de centru-stînga din care 
să facă parte — alături de de- 
mocrat-creștini — socialiștii uni- 
f ,* x ’ ’2__ 2. Socialiștii

gpri- 
gu- 

poziție

ficați și republicanii, 
sînt * “ 
jine ____ _
vem democrat-creștin, x 
exprimată și în cursul celor două 
zile de dezbateri de grupul din 
care fac parte cei doi secretari 
ai partidului — Francesco de 
Martino și Mario Tanassi.

Rezoluția Direcției a fost a- 
probată cu 31 de voturi favora
bile și 10 abțineri. Președintele 
partidului, Pietro Nenni, care este 
în același timp și vicepreședin
te al actualului guvern Moro, 
nu a luat parte la vot dar el con
sideră necesară continuarea co
laborării în guvernul de centru- 
stînga.

Direcția P.S.U. a convocat vi
neri Comitetul central al partidu
lui, căruia îi va propune spre a- 
probare rezoluția grupării majo-

însă dispuși să 
din afară un

După dispariția lui „Scorpion

Captarea unui mesaj cifrat • Speranțele se spulberă 

din nou • Cercetările continuă

LA AMBASADA română 
din Stockholm a avut Ioc, 
miercuri, semnarea progra
mului de colaborare cultural- 
științifică între Republica 
Socialistă România și Rega
tul Suediei pe anii 1968—1969.

CU prilejul vizitei pe care 
o întreprinde în Republica 
Chile, ministrul invățămîn- 
tului al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Bălan, a fost 
oaspetele Universității din 
Concepcion, unde a fost pri
mit de rectorul acesteia, de
cani, membri ai corpului pro
fesoral.

în aula Facultății de litere 
și filozofie, în prezența unui 
numeros public, el a confe
rențiat despre „învățămîntul 
șî știința în Republica Socia
listă România'*. Ministrul în
vățămîntului, Ștefan Bălan, 
a mai vizitat unele școli, 
precum și z?ana industrială 
din orașul Concepcion.

GEORGE MAVROGENIS, li
derul mișcării grecești „Uniu
nea de centru** în Scandinavia, 
a fost găsit împușcat cu un glon
te în cap, miercuri dimineața, 
la Tokkekoeb Hegn, în apropie
re de Copenhaga. Se crede că

este vorba de un asasinat poli
tic. Mavrogenis, în vîrstă de 30 
de ani, se stabilise în Danemar
ca după lovitura de stat mili
tară din Grecia, din aprilie a- 
nul trecut. El fusese atașat de 
presă la ambasada greacă din 
Copenhaga, dar imediat după 
instaurarea regimului militar 
de la Atena, Mavrogenis a fost 
destituit. Ulterior, a cerut azil 
politic autorităților daneze, ră- 
mînînd în continuare la Co
penhaga. Recent, Mavrogenis a 
fost vizitat la Copenhaga de 
Andreas Papandreu, unul din 
conducătorii Partidului Uniunea 
de Centru, interzis în Grecia.

După trei zile de neliniște, 
marina militară a Statelor Unite 
manifestă unele semne de spe
ranță în legătură cu cercetările 
întreprinse pentru depistarea sub
marinului atomic american „Scor
pion", dispărut luni după-amiază 
în apele Oceanului Atlantic, în
tre insulele Azore și portul Nor
folk (Virginia). Miercuri, la mie
zul nopții, ora 0,28 GMT, un a- 
vion de patrulă a interceptat un 
mesaj radio și a identificat codul 
în care transmite submersibilul 
„Scorpion". S-a anunțat oficial 
că acest mesaj a fost captat și 
de alte 6 stații de radiorecepție 
de coastă. Punctul aparent de o- 
rigine al mesajului radio a fost 
localizat în afara platoului con
tinental al S.U.A., care se întinde 
pînă la aproximativ 117 km de 
coastă, unde adîncimea oceanului 
este de 210—220 metri.

La Pentagon, unde submarinul 
a fost declarat oficial dispărut 
miercuri după-amiază, se emite 
părerea că acest mesaj ar putea 

. fi o farsă. Dar, codul menționat 
■ în mesaj este secret și ar fi di

ficil oricărei persoane din afara 
marinei militare să-l cunoască. 
Speranțele declanșate după mie
zul nopții nu spulberă întru totul 
însă, îndoiala în legătură cu po
sibilitatea de recuperare a sub
mersibilului. Potrivit calculelor 
efectuate la bordul navei „La- 

participantă la cercetări și

care a interceptat, de asemenea, 
mesajul radio, submarinul s-ar 
afla într-o zonă unde adîncimea 
oceanului este de 4500 metri, 
ceea ce face imposibilă orice 
perațiune de salvare.

In aceste ore, 55 de nave 
suprafață și adîncime și 30 
avioane deservite de 10 000 
persoane patrulează o suprafață 
a Atlanticului de 80 km pătrați, 
situată între Norfolk și punctul 
de unde „Scorpion" a semnalat 
luni poziția în care se af 
tru a salva pe cei 99 di 
și marinari de la bordul 
rinului.

„Excelente voci de operă
Succesul artiștilor români la Berlin

ritare, urmînd ca apoi acest do- ® 
cument să devină „platforma po- _ 
litică" a socialiștilor unificați.

Cercurile politice italiene aș- ® 
teaptă reuniunea noului paria- „ 
ment, care va avea loc la 5 iunie, B 
cînd actualul guvern Aldo Moro 
își va prezenta demisia, urmînd fl 
să fie format un alt cabinet. ®

Bundestagul vest-german a a- 
doptat joi, în cea de-a treia și 
ultima lectură, legislația excepțio
nală, care, în esență, are menirea 
să înlocuiască în situații ce vor 
fi apreciate drept excepționale 
actualele prevederi constituționa
le și să confere guvernului împu
terniciri speciale. în acest caz, 
parlamentul se înlocuiește cu un 
așa-numit „comitet comun", for
mat d intr-un mic grup de depu- 
tați ai Bundestagului și Bunaes- 
ratului.

Agențiile de presă transmit că 
primarul Berlinului occidental, 
Klaus Schuetz, a dat publicității 
o declarație oficială în care a pre
cizat că legislația excepțională 
nu se va aplica și în Berlinul oc
cidental și că aici dreptul de con
trol al corespondenței poștale și 
telecomunicațiilor va ramîne ca 
și înainte de resortul aliaților oc
cidentali.

Se știe că sindicatele oameni
lor muncii din R. F. a Germaniei, 
organizațiile studențești, precum 
și unele partide politice de opo-

TANZANIA. Locuințe noi la Dar Es Salaam

Speranțele autorităților navale 
militare americane de a regăsi 
submarinul atomic „Scorpion", 
dat dispărut oficial miercuri sea
ra, se risipesc la mai puțin de 12 
ore după recepționarea mesajului. 
Se menționează că mesajul nu a 
fost repetat sau cel puțin o re
petare a mesajului nu a putut fi 
captată. Cu toate acestea, cerce
tările continuă cu participarea a 
55 de nave militare și a 30 de 
avioane deservite de aproximativ 
10 000 de ofițeri și marinari. Pur
tătorul de cuvînt al bazei de la 
Norfolk a declarat la o conferin
ță de presă, că șase distrugătoare 
au primit ordinul să se îndrepte 
spre locul de unde se presupune 
că ar fi fost lansat acest mesaj.

într-o cronică intitulată „Exce
lente voci de operă", „Neues 
Deutschland" se ocupă de un 
concert care a avut loc 
la Berlin cu concursul artiștilor 
Operei de stat din București. Am 
ascultat artiști de operă, scrie 
„Neues Deutschland", a căror 
voci au dat o satisfacție deplină. 
Artiștii Operei de stat din Bucu
rești se situează fără excepție în 
primele rînduri ale reprezentanți
lor internaționali ai profesiunii 
lor. Aceasta se referă la Zenaida 
Pali, mezosoprană, binecunoscută 
la noi, o ideală Carmen, ca și la 
basul Nicolae Florei, minunat 
cultivat, care a creat cea mai 
adîncă impresie cu Susanin*.

„Voci mari ale operei ver diene 
am cunoscut în tînărul Ludovic
Spiess 
Spiess

și baritonul Ohanesian. 
ca Othelo, Ohanesian ca

Iago. Aceasta este distribuția 
ideală din punct de vedere artis
tic pentru operele marelui 
Verdi", remarcă „Neues Deutsch
land". In continuare, ziarul sub
liniază că „Marina Krilovici a 
obținut cel mai mare succes al 
ei cu cunoscuta arie a păcii din 
„Forța destinului". Ea este cea 
mai tînără din ansamblul bucu- 
reștean, dar nu mai este de 
mult o debutantă. Artiștii operei 
din București trebuie felicitați 
pentru 
fac parte 
nate".

Ziarul 
aplauzele 
fost răsplătit Mircea Popa, care 
a dirijat cu exactitate și vitali
tate cele două rapsodii ale lui 
George Enescti.

ziție s-au pronunțat cu tărie îm
potriva adoptării legislației ex
cepționale, pe care o consideră 
un pericol iminent la adresa 
drepturiolr și libertăților demo
cratice. In zilele premergătoare 
dezbaterilor, cît și în timpul des
fășurării acestora, pe aproape în
treg teritoriul R.F. a Germaniei 
au fost organizate mari greve și 
demonstrații de protest. în timp 
ce puternice cordoane de poliție 
protejau parlamentul, la Bonn și 
în alte diferite orașe ale țării s-au 
desfășurat acțiuni de protest

Potrivit agenției vest-germane 
D.P.A., imediat după adoptarea 
în ultima citire a legislației ex
cepționale, adversarii acesteia 
și-au exprimat îngrijorarea, afir- 
mînd că noua legislație va netezi 
calea spre un regim dictatorial. 
Sute de studenți ai Universității 
din Bonn au organizat joi o ma
nifestație de protest în fața Tea
trului Municipal, unde președin
tele R.F.G., Lubke, participa la 
o recepție. Peste 200 de polițiști 
au intervenit pentru a împrăștia 
pe participant. Numeroși studenți 
au fost molestați. Lubke a trebuit 
să părăsească teatrul prin intra
rea de serviciu.

La Frankfurt pe Main, recto
rul Universității a făcut apel Ia 
poliție pentru a obliga studenți
mea să părăsească sediul re» er- 
sității pe care au ocupat-^ în 
semn de protest începînd de 
luni. Agenția U.P.I. relatează că 
au fost arestate 20 de persoane. 
La Hamburg, studenții au ocupat 
Teatrul Municipal după sfîrșitul 
spectacolului, pentru a-și demon
stra opoziția față de adoptarea 
legislației excepționale.

Demonstrații similare au avut 
loc în alte numeroase orașe vest- 
germane, printre care Miinchen, 
Bochum, Aachen etc. La Miin- 
chen, poliția a căutat să împie
dice pătrundeera studenților în 
clădirea Operei, cu care prilej au 
avut loc ciocniri. In același oraș, 
aproximativ 5 000 de studenți au 
blocat circulația pe principalele 
artere timp de mai multe ore.

Acțiunile de protest continuă 
în diferite localități din R.F.G.

Se așteaptă
anul... 2020

In presa braziliană apar, în ultima vre
me, tot mai multe semnale de alarmă în 
legătură cu situația dificilă a învățămîn- 
tului, în general și a educației universita
re, în special. Preocupate de recentele de
monstrații și tulburări studențești, autori
tățile de la Brasilia încearcă să aducă o 
reglementare în acest domeniu. Greutățile 
sînt, însă, extrem de mari și do aceea șan
sele unui succes rapid și hotărîtor sînt a- 
preciate ca fiind destul de reduse.

V‘

dențești. Relatînd punc
tele de vedere expri
mate de tineretul uni
versitar, ziarul JOR
NAL DO BRASIL s-a 
pronunțat, în mai multe 
rînduri, în favoarea au
tonomiei universităților 
și a încetării ameste
cului guvernului — și 
în special a forțelor de 
poliție — în viața uni
versitară. Expresia con
cretă a acestui amestec 
este legea promulgată 
de guvernul fostului 
președinte Castelo 
Branco, venit la putere

student de către poliția 
din Rio de Janeiro și 
care, la un moment dat, 
au căpătat caracterul 
unei încercări de forță 
cu autoritățile, au fost 
organizate tocmai de 
U.N.E. și U.M.E.

Studenții brazilieni 
protestează cu tot mai 
multă hotărîre împo
triva acordurilor înche
iate cu S.U.A. care fac 
ca țara să devină tot 
mai dependentă de ma
rea putere din nond, și, 
în special, împotriva 
acelor convenții de „a- 
jutor" prin care Statele 
Unite au căpătat posi
bilități suplimentare de 
a controla viața univer
sitară braziliană. Ei se 
plîng. de faptul că tre
buie să plătească taxe 
prea ridicate, ceea ce 
împiedică în mod prac
tic accesul Ia învăță- 
mîntul superior a unei 
însemnate categorii de 
tineri dotați dar care 
provin din familii să
race. Studenții critică, 
de asemenea, nivelul 
încă redus al educației 
universitare, condițiile 
grele existente în că
mine și cantinele stu
dențești.

în urmă cu doi ani, 
în împrejurimile orașu
lui Rio de Janeiro a 
început construirea u- 
unui nou „oraș univer
sitar" gigant, menit să 
umple unul din golu
rile atît de puternic re
simțite ale învățămîntu- 
lui superior. Dar lucră
rile stagnează și dună 
cum subliniază JOR
NAL DO BRASIL dacă 
munca constructorilor 
va continua în ritmul 
actual, noua universi
tate nu va fi gata decît 
în anul... 2020!

P. NICOARĂ

Cu o populație care 
crește vertiginos ca ur
mare a uneia din cele 
mai mari natalități din 
lume, Brazilia a depă
șit deja 90 milioane lo
cuitori. în 1970 popu
lația va reprezenta, 
probabil 100 de mili
oane, peste jumătate 
fiind alcătuită din ti
neri avînd sub 18 ani. 
Principala dificultate 
constă în faptul că mai 
mult de jumătate din 
locuitorii acestei țări 
sînt analfabeți. Un re- 
censămînt, ale cărui re
zultate nu au fost date 
publicității în mod ofi
cial pînă în prezent, 
dar despre care s-a 
ocupat recent influen
tul ziar JORNAL DO 
BRASIL arată ca în 
Brazilia lipsesc la ora 
actuală 6,000 000 de 
locuri în școlile pri
mare. Potrivit cifrelor 
oficiale, în 1966 în cele 
41 de universități și fa
cultăți din țară învățau 
numai 180 109 studenți.

Profesorul Zaferino 
Vaz, rectorul Universi
tății Campinas din sta
tul Sao Paulo, a decla
rat recent în fața mem
brilor unei comisii par
lamentare de anchetă a 
situației din învățămîn- 
tul superior ca univer
sitățile braziliene sînt 
„singura rămășiță a 
structurilor feudale în

secolul XX în Brazilia". 
El a deplorat ceea ce a 
numit „deficiențele me
dievale" ale învățămîn- 
tului universitar și a

Revendicările studenților bra
zilieni ® „Deficiențele medie
vale" ale învățămîntului uni
versitar • Acțiunile orga

nizațiilor studențești

reliefează, totodată, 
călduroase cu care a

ansamblul din care 
astfel de voci minu-

Tirgul internațional de la Budapesta: Vedere parțială a standului românesc

subliniat că sînt pregă
tiți prea puțini profe
sori pentru a se putea 
face față necesităților 
țării care ocupă locul 
al 8-lea în lume din 
punctul de vedere al 
numărului populației.

O altă sursă de preo
cupări pentru guvernul 
brazilian o constituie 
nemulțumirea tot mai 
pronunțată din rînduri- 
le studenților din cauza 
menținerii unor struc
turi arhaice în învăță- 
mîntul superior. A- 
ceastă nemulțumire 
a fost și continuă să ră- 
mînă dealtfel cauza 
principală a demonstra
țiilor și grevelor stu-

după lovitura de stat ce 
a dus la înlăturarea 
președintelui Joao Gou- 
lart, prin care este in
terzisă activitatea or
ganizațiilor studențești, 
în special a Uniunii 
Naționale a Studenți
lor din Brazilia 
(U.N.E.) și a Uniunii 
Studenților Metropoli
tani (U.M.E.). Și, totuși, 
în ciuda represiunilor, 
aceste organizații con
tinuă să activeze, dar 
în clandestinitate. Gre
vele și demonstrațiile 
studențești ce au avut 
loc luna trecuta în nu
meroase centre univer
sitare braziliene, 

asasinării
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