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STUDENȚIMEA TĂRII 1ȘI ÎNDREAPTĂ

In entuziaste adunări, studenții tuturor centrelor universitare au luat cunoștință de 
primele măsuri inițiate in vederea traducerii in viață a Legii învățămîntului adoptată

la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale
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în facultăți domnește atmos
fera de sesiune. Amfiteatrele 
cunosc liniștea vacanțelor. Ac
tivitatea studenților s-a transfe
rat în biblioteci, săli de lectură, 
cwine și, firește, în sălile de 
e?^k?ene. Acolo unde se măsoa
ră rin' răspunsuri și note efortul 
la’învățătură al studenților în 
acest an universitar, valoarea 
cunoștințelor dobîndite ca și va
loarea activității dascălilor lor. 
I?ri, însă, în această atmosfe
ră obișnuită de examene a in
tervenit o schimbare ; un eve
niment anume i-a întrunit pe 
aproape toți studenții în facul
tățile lor, chiar dacă multi din
tre ei nu aveau de susținut exa
mene. Știrea publicată în presă 
cu privire la îmbunătățirea sis
temului de examene i-« îndem
nat să se îndrepte spre facul
tate pentru a se edifica mai e- 
xact asupra măsurii care îi in
teresa în mod direct.

Aproape în toate facultățile 
din țară, întilnirile s-au trans
format în adunări studențești, 
entuziaste manifestări ale re
cunoștinței tineretului studios 
lață de partidul și statul nostru 
pentru consecvența cu care se 
ocupă de îmbunătățirea din toa
te punctele de vedere a proce
sului pregătirii viitorilor spe
cialiști. Studenții au avut, tot
odată, posibilitatea să se sfătu
iască cu conducerile facultăți- 

I^RUasupra aplicării practice a 
măsurilor stabilite.

Cu o zi în urmă, ziarul nos
tru a înfățișat cititorilor opinii

Rezultatele unei experimentări arată că

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ
începe cu arta conducerii
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Compartimentarea rațională a 

întreprinderii — element funda
mental al unei organizări știin
țifice a producției și a muncii — 
reprezintă veriga principală a 
procesului continuu de perfecțio
nare a muncii de conducere și 
coordonare, la toate nivelele și, 
mai ales, la nivelul conducerii 
unității economice.

Complexitatea și varietatea 
problemelor ce le ridică proce
sul de conducere a Uzinei „23 
August", în vechea sa organi
zare, crea o stare de continuă 
suprasolicitare a colectivului de 
conducere, în special a directo
rului general și directorului teh
nic, care avea în subordine di
rectă, pe lingă pregătirea tehnică 
a producției, investițiile, organi
zarea producției și coordonarea 
pregătirii și execuției fabricației. 
Erau, deci, obligați ca, în cea 
mai mare parte a timpului lor, 
să se ocupe de rezolvarea pro
blemelor curente, mărunte, de 
conducere operativă, nemijlocită 
a unui mare număr de compar
timente, nemairămînîndu-le timp 
suficient pentru studierea și re
zolvarea problemelor majore, de 
perspectivă, ale producției uzi
nale. Acestea erau, fie amînate, 
creînd, ulterior, probleme com
plicate în angrenajul economic 
al întreprinderii, fie că se re
zolvau în mod simplist, adop- 
tîndu-se, nu întotdeauna, vari
antele optime.

Pentru a înlătura dificultățile 
întîmpinate și pentru a realiza o 
mai bună cuprindere a proble
melor de conducere generală s-a 
trecut, în mod treptat, la reâli- 
larea unei compartimentări fun- 

ale unor studenți și profesori 
in legătură cu hotărîrea Consi
liului de Miniștri care prevede 
ca absolvenții care au obținut 
rezultate bune la învățătură, au 
înclinație pentru munca de cer
cetare și s-au remarcat în ca
drul cercurilor științifice stu
dențești sau pe lingă catedre, 
să fie repartizați direct în ac
tivitatea de cercetare. După 
primul an de funcționare, cer
cetătorii stagiari vor fi supuși 
unei verificări în ceea ce pri
vește activitatea desfășurată și 
aptitudinile pe care le au pen
tru munca de cercetare. Cei 
care vor trece această probă, 
vor lucra în continuare ca sta
giari încă doi ani, după care, 
dacă vor dovedi aptitudini de 
cercetare, vor fi atestați ca cer
cetători.

Studenții noștri știu că cele 
două hotărîri publicate în presă 
se înscriu în complexul măsu
rilor stabilite pe baza directi
velor partidului pentru îmbu
nătățirea continuă a pregătirii 
tinerei generații. In documen
tele de partid ale ultimei ple
nare, ca șl în Legea învățămîn- 
tului, ei au găsit înscrise preo
cupările stăruitoare, rigurozita
tea prevederilor destinate core
lării științifice a învățămîntului 
nostru cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale economiei și cul
turii. Asemenea măsuri mobili
zează și obligă, totodată, așa 
cum se exprimau studenții în 
adunările lor, la o reconsiderare

Ing. Cicerone 
Gorunescu 

director general al Uzinei 
„23 August" — București

damentate științific în cadrul 
căreia atît directorul general cît 
și coordonatorii unor comparti
mente importante din uzină au 
fost degrevați de unele sarcini 
de conducere directă, de amă
nunt, a activității serviciilor și 
secțiilor subordonate.

Astfel, printr-o mai bună in
tegrare funcțională a fiecărui 
compartiment se simte în mai 
mică măsură nevoia ca directo
rul general să intervină nemij
locit în rezolvarea problemelor 
curente ale compartimentelor su
bordonate, acestea revenind co
laboratorilor săi apropiați — di
rectorul general adjunct, directo
rul de fabricație, contabilul șef și 
directorul de personal și admi
nistrativ.

Țin să subliniez faptul că în 
organizarea acestei compartimen
tări nu s-a mers pe-o simplă 
schimbare a denumirii compar
timentelor, ci, prin numeroase 
analize științific fundamentate 
vechilor servicii li s-au im
primat un conținut nou, legat 
de problemele majore pe care le 
ridică fabricația uzinei noastre, 
iar acolo unde imperativele con
ducerii eficiente a producției și 
a muncii au cerut-o, s-au creat 
compartimente funcționale noi 
cu atribuțiuni și sarcini ?omplet 
noi.

Astfel, de pildă, în vechea or
ganigramă erau prevăzute — dis
tinct — servicii de lansare, pre- 

a eforturilor pe care le fac la 
învățătură și întreaga lor acti
vitate. Atmosfera dc înaltă res
ponsabilitate pe care am intîl- 
nit-o în aceste zile în facultăți, 
ne îndreptățește să afirmăm că 
studenții sint hotăriți să se de
dice cu și mai multă pasiune 
învățăturii, să valorifice stu
denția la maximum, ca o etapă 
pentru multilaterale acumulări 
de specialitate, pentru îmbogă
țirea cunoștințelor ideologice și 
de cultură generală.

Rectorul Institutului politeh
nic din București, tovarășul 
CONSTANTIN DINCULESCU, 
membru corespondent al Aca
demiei, a sintetizat astfel at-

moșiera adunărilor studențești 
din cea mai mare școală tehnică 
superioară a țării: „Era firesc 
ca studenții să primească cu
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gătire a fabricației, magazii — 
depozite, contabilitatea fabrica
ției etc ; în prezent acestea se 
prezintă sub forma serviciilor de:
programare — lansare, aprovizio
nare — magazii — depozite, 
contabilitate, ceea ce a contri
buit la o simplificare substanția
lă a muncii prestate, precum și la 
o mai mare mobilitate și opera
tivitate în activitatea respective
lor compartimente. Mai mult, re
organizarea grupează activitățile 
funcționale după specificul lor 
legat de profilul producției și de 
natura activității respective, ur- 
mărindu-se eliminarea paralelis
melor în rezolvarea anumitor 
probleme, creșterea responsabili
tății fiecărui salariat, asigurarea 
muncii de perspectivă etc.

Activitatea de concepție și 
pregătire tehnică se concentrea
ză în prezent în cadrul a două 
importante compartimente : gpr- 
cetare-dezvoltare și pregăti
rea fabricației, avînd menirea să 
asigure întocmirea de studii, cer
cetări și experimentări tehnice 
necesare tuturor produselor din 
profilul uzinei, sistematizarea flu
xului tehnologic, pregătirea teh
nică (inclusiv proiectarea SDV- 
urilor), înzestrarea cu utilaje, ti
pizarea și îmbunătățirea lor 
ș.a.m.d.

Arătam mai înainte că, para
lel cu vechile compartimente că
rora li s-a imprimat un conți
nut nou, esențialmente deosebit, 
au. apărut — impuse de cerințele 
firești ale dezvoltării viitoare a 
uzinei noastre — și alte com- 

(Continuare în pag. a II-a) 

învățămîntului. Și pe 
pe noi, dascălii ne-a 
in mod deosebit fap- 
cercetarea științifică

bucurie și satisfacție aceste mă
suri. Pentru că ele se referă 
direct la activitatea lor prezen
tă și viitoare, constituind un în
ceput de bun augur în aplicarea 
indicațiilor partidului privind 
continua perfecționare și moder
nizare a 
ei ca și 
mulțumit 
tul că în
vor putea ajunge oamenii cei 
mai înzestrați, plecînd chiar de 
pe băncile facultății, fără o pe
rioadă de tranziție în produc
ție. Sigur, aceasta creează obli
gații în plus profesărilor și stu
denților. In facultăți trebuie să 
sporească preocuparea pentru 
viața științifică a studenților, 
ucenicia lor în cercetare să se 
facă cn molt temei în cercurile 
științifice și p^lîng-ă catedre. 
Avem experiență în acest do
meniu, dar va trebui să recon
siderăm activitatea cercurilor 
științifice studențești, în așa fel, 
încît ele să devină cu adevărat 
școli ale cercetării științifice 
pentru studenți.

Măsura de a îmbunătăți sis
temul examenelor pentru stu
denți a fost, de asemenea, pri
mită cu satisfacție. Vă mărturi- (Continuare in pag. a IlI-a) ®

Cadru de examen Foto: C. CONSTANTIN

PETALELE !MA CULA TE
ALE „FLORILOR DE MUCIGAI"

Am scris deseori despre copiii 
pe care micimea sufletească, e- 
goismul sau indiferența unor 
părinți i-a determinat să comi
tă acte antisociale, să devină, 
la o vîrstă fragedă, infractori 
sau deiicvenți. l-am urmărit în 
sălile tribunalelor sau în insti
tutele de reeducare cum plă
teau, cu maturizarea lor timpu
rie și cu date biografice ieșite 
din comun, tributul greu al co
pilăriei dezechilibrate, în care 
cea mai dureroasă amintire ră- 
mînea cea a familiei care n-a 
știut sau n-a putut să le asigure 
condiții firești de creștere și e- 
ducare.

Am scris despre toate acestea 
și eu și colegii mei de la alte 
ziare. Poate am accentuat une
ori prea mult pecetea pe care o 
lasă insensibilitatea și irespon
sabilitatea părinților asupra a- 
cestor copii. ignortnd datele

sesc că un anume fapt m-a 
bucurat în mod deosebit. Stu
denții au apreciat măsura nu 
pentru reducerea numărului de 
examene în sine, cît, mai ales, 
pentru perspectiva care li se 
creează de a adinei cunoștințe
le la discipline de bază pentru 
specialitatea lor, de a-și pro
fila mai bine pregătirea într-un 
domeniu sau altul al științei. Și, 
desigur, pentru posibilitatea gk 
care li se creează de a avea mai ” 
mult timp pe care să-1 consa
cre muncii individuale de stu- A 
diu. Profesorii noștri reflectă ™ 
cu seriozitate asupra acestei mă
suri, de Ia ei se va cere în mod A 
deosebit realizarea unor cursuri “ 
Si prelegeri de înaltă ținută ști
ințifică, care să mijlocească A 
studenților posibilitatea apro- ™ 
fundării și însușirii celor mai 
noi cuceriri ale științei la o dis- a 
ciplină sau alta". 9

★
Reporterii noștri, au transmis a 

numeroase știri și însemnări de " 
la adunările care au avut Ioc în 
întreaga țară, acolo unde își 
desfășoară activitatea institu
țiile de învățămînt superior. Ne
vom mărgini doar să înserăm 9 
în coloanele ziarului o parte 
din numeroasele declarații ale £ 
studenților și cadrelor didactice.

specifice vîrstei, entuziasmul, 
candoarea și nemaipomenita pu
tere de regenerare a acelor pe 
care condiții vitrege i-au izo
lat. pentru o perioadă, de cole
gii lor de vîrstă.

Prima oară anul acesta s-a 
organizat pentru toate institu
tele de reeducare din țară o 
mare competiție cultural-artis- 
tică. Etapele au respectat cu 
strictețe desfășurarea unui veri
tabil concurs republican, cu fa
zele pe ani de studii, pe insti
tut și în sfîrșit, finalele.

Cu cîteva zile în urmă, la 
Alexandria s-a încheiat con
cursul sportiv. Performanțe ? 
Ele contează mai puțin, atmos-

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Joi dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat au început con
vorbirile oficiale între secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 

—. general al Mișcării Naționale a 
9 Revoluției, președintele Republi

cii Congo, Alphonse Massamba- 
Debat.

La convorbiri participă Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului

Joi seara, secretarul gene
ral al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Congo, Alphonse Mas
samba-Debat a oferit, în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei, o recepție în onoarea 
secretarului general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Janos Fazekas, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 

fera în care s-au desfășurat în
trecerile a fost în măsură să 
suplinească rezultatele deosebi
te, victoriile spectaculoase, A- 
vem, în general, o idee precon
cepută despre copiii care au 
trecut, dintr-un motiv sau altul, 
printr-un tribunal, care au fost 
judecați pentru furt, huliga
nism sau vagabondaj. Sîntem 
tentați ori să-i absolvim de ori
ce vină, aruneînd întreaga res
ponsabilitate pe umerii părinți
lor sau ai școlii, ori să-i trans
formăm în mici eroi ai unor a- 
venturi nemaipomenite, înzes- 
trîndu-i cu înclinații native 
spre acte antisociale Pe mare
le stadion din Alexandria toți 

de Miniștri, Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
Mihai Marinescu, ministrul con
strucțiilor de mașini, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, general
colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al .ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Major, 
și Alexandru Tujon, ambasado
rul României în Republica Con
go.

membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți și 
membri ai Consiliului de-Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
conducători de instituții cen
trale și organizații .obștești, 
.personalități" ale vieții știin
țifice și culturale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte Antoine 
Maboungou Mbimba, Geor
gette Bouanga, Nicolas Mondjo 
Aime Matsika, Augustin Poig- 
net și celelalte persoane ofi
ciale congoleze.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 

acești copii nu erau decît niște 
concurenți sau suporteri entu
ziaști. gălăgioși, susținîndu-și 
cu ardoare prietenii, colegii, 
zbenguindu-se și hîrjonindu-se. 
Meciurile de fotbal, demonstra
țiile de gimnastică sau lupte 
libere, întrecerile de atletism, 
handbal sau volei au constituit 
pentru participanți un prilej de 
manifestare a unei energii de
bordante, canalizată disciplinat 
spre activitățile specifice vîrstei

GALINA BADULESCU 

(Continuare în pag. a III-a)

Din partea congoleză, parti
cipă Antoine Maboungou Mbim
ba, membru al C.C. al M.N.R., 
Georgette Bouanga, președinta 
Uniunii Revoluționare a femeilor 
congoleze, Nicolas Mondjo, mi
nistrul afacerilor externe, însăr
cinat cu problemele cooperării, 
aviației și turismului, Aime Mat
sika, ministrul comerțului, indus
triei și statisticii, și Augustin 
Poignet, secretar de stat al Apă
rării Naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

București și alți membri ai 
corpului diplomatic

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două state.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

ÎN INSTITUȚII
Șl ÎNTREPRINDERI 
DIN CAPITALĂ

In cursul zilei de ieri, secreta
rul general al M.N.R., pre
ședintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat și 
persoanele oficiale congoleze 
au vizitat Fabrica de confec
ții și tricotaje București, I.A.S. 
„30 Decembrie** din apropie
rea Capitalei și, la înapoiere, 
Muzeul Satului

Pretutindeni, în unitățile vi
zitate ca și pe traseul străbă
tut de coloana de mașini, se
cretarul general al M.N.R., 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat și 
ceilalți oaspeți congolezi s-au 
bucurat de ospitalitatea caldă 
a bucureștenilor.

(Agerpres)

ran

TRIMITEȚI ZIARUL

CRITICAT4*
Iată, pentru mine, un dia

log telefonic pe care l-am 
crezut inițial ca o glumă ne
inspirată dar pe care apoi 
l-am suspectat de absurd.

— Alo, ziarul..., aici Minis
terul Industriei Chimice. 
Am primit de la dv. o 
adresă prin care ne solicitați 
răspuns la articolul în care 
sîntem criticați. Dar știți, noi 
nu avem ziarul...

— Dar...
— Nu, tovarășe, nu avem 

ziarul dvs.
— Păi cum, nu sînteți abo

nați la...
— Vă rugăm să ne trimiteți 

numărul sau să decupați ar
ticolul în care am fost criti
cați ca să vă putem răspunde.

Colega mea care urmărește 
eficiența articolelor critice 
din ziar îmi întrerupe dialo
gul care începea să devină 
iritant și cu tonul cel mai 
politicos din lume promite că 
va satisface imediat doleanța 
candidei reprezentante a in
stituției criticate.

-— Au mai dat un telefon 
știi... — încearcă să-mi îm
prăștie nedumerirea.

★
Rămîn cîteva clipe interzis.

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Deschiderea stu

dioului experi

mental

De curînd, mult așteptatul — 
și mai de mult anunțatul — 
studio experimental al Teatru
lui Național din Cluj și-a sem
nat actul de naștere. Prima re
prezentație, susținută la Casa 
la cultură a studenților, care 
a inclus piesele Lacuna de 
Eugen Ionescu, Visul a lui 
D. R. Popescu și Rochia de Ro
mulus Vulpescu s-a relevat ca 
un spectacol unitar și echilibrat, 
întrunind aprecierile unui pu
blic exigent șl cunoscător al ar
tei teatrale.

Am remarcat cu acest prilej 
preocuparea realizatorilor în
dreptată spre găsirea unor noi 
forme și modalități de expresie, 
acele căutări novatoare atît de 
necesare în teatru, căutări care 
trebuie să țină seama de marea 
sensibilitate artistică și gustul 
evoluat al publicului de azi. Și 
dacă pentru început aceste 
căutări si-au găsit mal puțin 
împlinirea în arta regizorală si 

■scenografică (poate nici nu s-a 
urmărit în mod deosebit această 
latură) și mai mult în stabilirea 
unor mijloace evoluate, mai 
expresive în jocul actorilor, 
ceea ce de fapt s-a șl realizat, 
faptul nu poate decît să bucure.

Acest prim spectacol al stu
dioului experimental s-a înscris 
ca o manifestare artistică sub 
o formă nouă în bogata viață 
culturală a Clujului. Și sintem 
convinși că asemenea spectacole 
vor putea trece de la stadiul de 
„laborator experimental" pe în
săși scena mare a teatrului. 
Nouă nu ne rămîne decît să-i 
urăm o viață lungă șl bogată, 
un succes și mai mare cu urmă
toarea premieră care va cu
prinde piesele Marius Chicot 
Rostogan, după Caragiale, 
Lecția de Eugen Ionescu și 
Cameristele de Jean Genet

o interpretare plină de sensibili
tate și expresivitate, iar Valen- 
tin Pintea a reușit, cu monolog ™ 
gul satiric original Din Oaș să 
stîrnească ropote de aplauze, a 
Spectacolul a mai cuprins și o W 
trecere în revistă a frumuseții 
și bogăției coloristice a cîntecu- a 
lui, jocului și portului someșan, W 

Pe lingă cele 123 diplome a- 
cordate formațiilor și interpre- 
țllor premiați, acest reușit V 
festival a constituit un puternic 
stimulent, a dat posibilitatea a- 
firmării tinerilor artiști ama- V 
tori, a realizării unor împliniri 
artistice, evidențiind necesita- a 
tea continuării acestei tradiții. "

TELE yVIZIUNII
de RADU COSAȘU

M-ar bate, și pe bună 
dreptate, zeii televiziunii, te- 
lezeij dacă — de teamă că 
aș cădea în „literatură" — 
n-aș scrie despre Manchester 
— Benfica. De la Zubin 
Mehta încoace, n-am mai 
văzut un asemenea specta
col la televizor. Nu era vor
ba de fotbal, de sport ; prin 
fotbal, prin sport, televiziu
nea ne aducea o superbă vi
brație a lumii, a acestei pla
nete pe care trăiesc oameni. 
Am stat de vorbă cu amici 
care habar n-au ce-i aia un 
ofsaid — mai există aseme
nea semeni în secolul 20 — 
habar n-au cine-i Eusebio și 
Bobby Charlton : ml-au măr
turisit că au privit vrăjiți. 
La golul Benficăi, bunul meu 
prieten Mazilu — cu care 
am văzut atitea meciuri în 
timpul cărora, închizînd su
netul aparatului, ne-am în-

tors la Tolstoi și filozofie 
— la acest gol. bunul 
prieten a sărit de pe banche
tă ca un posedat și a uitat 
toate cronicile sale lucide șl 
amare din „Contemporanul". 
Din cînd în cînd. mai dă-o 
naibii de luciditate, lumea și 
oamenii ei te mai pot ferme
ca pînă la sunetele copilă
riei. Prelungirile le-am ur
mărit încremeniți. Din cînd 
în cînd. Tolstoi e departe, 
moartea și spaimele își pă
răsesc cuiburile și se duc în 
pustiuri, să moară acolo.

Căci ce era minunat pe 
Wembley dacă nu viața, for
ța ei. vraja ei ? în mijlocul 
unui secol cu atitea com
plicații, neliniști, incertitu
dini, idei macabre — apărea 
iarba aceea superbă pe care 
englezii o mîngîie de trei 
sute de ani. Nu trebuie să 
știi fotbal ca să te îndră-

MANCHESTER - BENFICA

Fanai dm toHarf ctwgraffc „VisuZ unei nopți de tară".
Foto: C. FRANCISC

Spectacolul de balet • Organizarea științifică
al absolvenților •

Festivalul elevilor

S-a încetățenit lș. Cluj bunul 
obicei ca în fiecare primăvară 
reprezentanții artei amatoare 
din licee, școli profesionale și 
tehnice să-și demonstreze măies
tria artistică într-un concurs 
de mare amploare. Anu^ acesta, 
în întrecere, au fost antrenate 
un număr de 37 formații (tea
tru, brigăzi artistice, dansuri 
populare, muzică ușoară, forma
ții corale, tarafuri etc.) și peste 
140 soliști vocali și instrumen
tiști.

Concursul a relevat manie, 
resurse spirituale ale elevilor, 
sensibilitatea și personalitatea 
lor artistică, evidențiind virtuți 
și talente nebănuite pentru posi
bilitățile de început ale tinerilor 
artiști. A existat o grijă deose
bită pentru calitatea reperto
riului, atât sub aspeotul artistic 
al creațiilor prezentate cît și în 
ceea ce privește elementul edu
cativ.

Ca o apreciere a acestor cali
tăți, dar mai ales pentru a sti
mula pasiunea și harul creator 
al talentaților elevi, dintre care 
mulți au găsit în arta amatoare 
o adevărată vocație, Comitetul 
municipal al U.T.C. Cluj a or
ganizat un amplu festival artis
tic la care au fost invitate 
formațiile șl taterpreții premiați. 
Și pentru a-i da o și mai mare 
amploarea, spectacolul a avut 
loc în marea sală a Casei de 
cultură a studenților, care, cu 
toate cele aproape 1 000 de 
locuri, s-a dovedit neîncăpă
toare. 4

Din bogatul program susținut 
de mesagerii artei interpreta
tive amatoare a miilor de elevi 
clujeni, reținem lucrările co
rale Te ctnt partid de Mircea 
Neagu și Trei culori de Ciprian 
Porumbescu în interpretarea 
nuanțată și plină de muzicali
tate a corurilor Școlii Pedago
gice și Centrului școlar M.I.U. 
(cu 180 de elevi). Rodica Cordoș. 
Cristina Suciu, Gabriela Scutaru, 
au realizat în recitarea poezii
lor Luceafărul, Meșterul Ma- 
nole și Balada unui greer mic

Scena Operei Române din 
Cluj i-a primit cu generozitate 
pe cei care și-au legat aspira
țiile lor tinerești de frumusețea 
poetică a dansului ca artă a 
perfecțiunii mișcărilor coor
donate. 11 absolvenți, reprezen
tând cea de a 12-a promoție a 
școlii de coregrafie au realizat a 
o demonstrație plină de grație " 
și temperament, sensibilitate ș: 
frenezie dinamică.

Dintre absolvenți se remarcă 
în mod deosebit Liana Rusu. o 
dansatoare de mare sensibili
tate și suplețe, un autentic ta- £ 
lent cu mari vocații pentru dans. 
Duetul din Tricornul cit și dan
sul din baletul Laurenția de a 
Kreindl au evidențiat o mare w 
forță expresivă, siguranță și 
deosebită grație. Cristina Bar- _ 
can a realizat în duetul din ac
tul al II-lea al baletului Giselle 
un personaj plin de gingășie 
nostalgică, pentru ca apoi in 
dansul modern Vini neprielnic, 
pe un cîntec popular negru, să 
obțină o interpretare nuanțată 
și plină de expresivitate. Ace
iași mare expresivitate și o 
puternică interiorizare, un bun 
joc scenic, a demonstrat Cris
tian Vancea în dansul din ba
letul Petrușka de Stravinski.

Proaspeții absolvenți ai Școlii 
de coregrafie din Cluj au arătat 
că stăpînesc bine tehnica ba
letului. atît în grelele bucăți £ 
solistice cît și ta dansurile de 
ansamblu, punctînd cu coche- 
tărie și siguranță piruetele. " 
executînd corect dificilele ara- 
bescuri. Meritul revine deopo- 9 
trivă inimoșilor profesori Ga
briela Taub-Darvaș și Andrei 
Szanto, care au pregătit clasa.

Promoția anului 1968 a școlii 
de coregrafie clujene este bine 
pregătită pentru marele examen 
al întâlnirii cu un public me
reu mal exigent.

ION MIHTȚ

ficiorilor.
• Așa cran se procedează Ia ma

rile întreprinderi din străinătate, 
serviciul de oferte >ine cu su- 

W gestiile sale ta întâmpinarea ce
rințelor beneficiarilor, atunci

•
 cînd au loc discuțiile privind în
cheierea contractelor și, mai 
mult, intensifică prin toate mij-

•
 toacele popularizarea și reclama 
produselor uzinei care, pînă a- 
cum se facea pe măsura posibi-

£ lităților.
De asemenea, merită subliniat 

și faptul că vechiul serviciu teh
nologic — înainte fără perspec
tive de dezvoltare — s-a despăr
țit în două : serie și unicate, 
ceea ce. fără îndoială, permite o 
specializare mai pronunțată a 
aceluiași număr de cadre tehni
ce, acum însă cu posibilități mai 
mari de aprofundare a studiilor 
tehnologice în cadrul celor două 
compartimente noi.

Un alt compartiment, la fel de 
important, îl constituie și servi
ciul de export care, pe lingă rea
lizarea planului de export trebuie 
să urmărească și să analizeze în 
permanență comportarea produ
selor uzinei, în diferite condiții 
de exploatare și la diferiți bene
ficiari.

Acțiunea de reorganizare, de 
compartimentare rațională a uni
tății noastre și, în special, a 
serviciilor cu activitate de con
cepție și pregătire a fabricației, 

£ s-a desfășurat pe baza analizei 
tuturor formelor de activitate din 
vechile servicii, a normărilor ști- 

W ințifice și a dimensionării noilor

>ervicii, bazate atît pe măsurile 
luate în vederea eliminării defi
ciențelor constatate, cît și pe ex
periența pozitivă existentă la alte 
întreprinderi similare din țară și 
străinătate.

Noua organizare a sectorului 
de concepție și pregătire a fa
bricației a raționalizat o serie de 
activități, anulând paralelismele 
și încrucișările, dezvoltând, în 

eL noi forme de activități» 
? mai ales de organizarea

științifică a producției și a mun
cii, de cercetarea științifică, ceea 
ce a determinat trecerea unui nu
măr important de cadre tehnico- 
inginerești. cu înaltă pregătire, în 
compartimentele nou create.

Prin compartimentarea rațio
nală s-a asigurat, de asemenea, 
o operativitate mai ridicată în 
pregătirea fabricației, s-a realizat 
scurtarea ciclurilor de fabricație, 
a crescut interesul pentru asimi
larea noilor produse, în paralel 
cu îmbunătățirea caracteristici
lor tehnico-economice la cele 
existente.

Este important să arătăm că, 
dacă în vechea organigrama, în 
cadrul compartimentului de pro
iectări, doar 11 la suta din capa
citatea existentă era folosită pen
tru lucrări de perspectivă (stu
dii, cercetări, proiecte), în pre
zent acest procent se ridica la 
circa 30 la sută.

Desigur, nu pot fi cuprinse 
într-un articol, în întregime, toa
te aspectele legate de masurile 
întreprinse de către uzina noas
tră în vederea asigurării unei 
compartimentări raționale, care 
să permită crearea tuturor con
dițiilor necesare desfășurării o- 
perative, cu înaltă eficiență eco
nomică a întregului proces de fa
bricație. Cert este faptul că, așa 
cum arătam, compartimentarea 
științific fundamentată este o 
condiție hotărîtoare, determinan
tă, a procesului continuu de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii în fiecare întreprin
dere.

gostești de iarba de pe Wem
bley. Erau, apoi, oamenii 
din tribune, euforici, puter
nici, cîntînd. aplaudînd ori
ce pasă exactă. O sută de 
mii de copii fără griji. Era 
domnul Lo Bello, arbitrul, 
omul incoruptibil, suveran 
cum nici un monarh nu poa
te fi azi, netemător în fața 
pasiunilor, cu decizii de dia
mant, tăioase și incasabile. 
Pe urmă a fost jocul : pase
le, driblingurile, centrările, 
sprinturile lui Aston, șuturi
le, stopurile, inclusiv faultu
rile bărbătești care și ele fac 
parte din joc, ca tot ce e 
asprime și brutalitate a e- 
xistenței. Rare ori fotbalul 
a apărut atît de clar ca una 
din cele mai ingenioase me
tafore dibuite de mintea 
noastră pentru a da un e- 
chivalent vieții. O dimensiu
ne a ei. Și ce poftă freneti
că de joacă ! Nebunul de 
Best. împăratul numit Charl
ton ; fildeșul acela orbitor 
numit Eusebio — a văzut ci
neva cum a plecat „bomba" 
din primele minute ? Criză 
a lumii ? Criză a omului ? 
Atît timp cît un om va pu
tea face gestul lui Eusebio 
din minutul 86 — o spun, 
firește, cu toată exaltarea 
cuvenită unui gest exaltat
— oamenii vor mai avea 
motive să se încăpățîneze 
în a descoperi o noblețe a 
vieții. Mai erau aparatele 
televiziunii — planurile ge
nerale aducîndu-te ușor în 
„templu" planurile apropia
te gata să prindă fiecare ră
suflare a jocului. „ampex“-ul 
refăcînd fiecare gol din alt 
unghi dar incapabil să-ți ex
plice cum a dat Charlton în- 
tîiul gol sau al patrulea, lă- 
sînd astfel vraja nedezlega
tă spre binele ei. Și mai era
— să nu uit — un leit mo
tiv al comentariului lui Țo- 
pescu, cred că nepremeditat, 
izvorît din emoția meciului : 
obsesia catastrofei în care a 
pierit cu ani în urmă vechiul 
Manchester. Crainicul — ca 
și mine, ca și atîția oameni
— nu putea uita în fața a- 
cestei frumuseți, moartea a- 
ceea. Era frumos ce simțea 
Țopescu, chiar dacă o spu
nea stîngaci. chiar dacă o 
repeta inoportun, (din nou îl 
iert pentru Slaba sa rezis
tență la ce e pitoresc și ghi
duș). Era bun fiorul acela, 
chemarea instinctivă spre 
dramă si gravitate in clipele 
de bucurie. Avionul cu care 
căzuseră cîndva niște fotba
liști plutea peste ..templu" 
și ne aducea in miezul vie
ții, contestîndu-i frivolități
le și „varietățile" neesen
țiale.

O VICTORIE A DEMOCRAȚIEI
O dublă aniversare — îm

plinirea a 35 de ani de la în
ființarea Comitetului național 
antifascist și, în același timp, 
a 25 de ani de la constituirea 
Frontului Patriotic Antihitle
rist din România — prile
juiește astăzi evocarea a două 
pagini glorioase din lupta 
plină de eroism și abnegație 
purtată de masele populare, 
de toate forțele democratice 
din țara noastră în frunte cu 
Partidul Comunist împotriva 
acțiunilor antipopulare și anti
naționale ale Gărzii de Fier și 
ale altor grupări de orientare 
fascistă, împotriva primejdiei 
pe care o reprezenta și pen
tru țara noastră politica Ger
maniei hitleriste — luptă care 
avea să fie încununată de 
victoria insurecției naționale 
din august 1944.

★
Marile bătălii de clasă ale 

muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie — februarie 
1933, au deschis calea unor ac
țiuni de amploare conduse de 
Partidul Comunist Român îm
potriva exploatării, fascismului 
și războiului. Atrăgînd în lupta 
antifascistă, alături de clasa 
muncitoare și alte forțe sociale, 
partidul a creat o solidaritate a 
maselor populare, a păturilor 
mici și mijlocii, dovedindu-se, 
și prin aceasta că, în lupta 
împotriva forțelor reacționare 
și fasciste, proletariatul trebuie 
să constituie nucleul în jurul 
căruia să se grupeze păturile 
sociale amenințate de ofensiva 
forțelor reacționare. Alături de 
clasa muncitoare și țărănime o 
mare parte a intelectualității 
progresiste, influențată direct 
de politica patriotică a parti
dului. a contribuit la formarea 
unei opinii de masă împotriva 
fascismului.

Cu toate că în luptele din ia
nuarie — februarie 1933 clasa 
muncitoare a obținut în încleș
tarea cu forțele reacționare im
portante victorii și a zădărnicit 
instaurarea dictaturii fasciste, 
pericolul fascist continua să 
planeze asupra vieții noastre 
politice și sociale. De aceea, 
era necesară o nouă regrupare 

xa forțelor progresiste, a tutu- 
| ror celor care încercau senti

mentul ororii față de fiziono
mia morală și politică a fascis- 

Imului, cît și a celor care erau 
în stare să opună ideologiei 
fasciste forța ideilor înaintate 
ale clasei muncitoare și ale 
partidului său conducător.

Dovedindu-se în această în
cleștare aprigă, exponentul și 
apărătorul intereselor poporu
lui. Partidul Comunist a înțeles 
că succesul luptei impune o 
ripostâ comună și hotărâtă a 
maselor celor mai largi, inte
resate în propășirea demo
cratică a țării, apărarea inte
grității teritoriale, a indepen
denței și suveranității națio
nale. Valorificînd experiența 
luptelor din 1929—1933, P.C.R. 
a militat și a reușit să activi-
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zeze în jurul clasei muncitoa
re cele mai diferite pături și 
categorii sociale pentru înfăp
tuirea Frontului Popular An
tifascist. In această acțiune, 
Partidul Comunist s-a spriji
nit pe un însemnat număr de 
organizații de masă democra
tice în rîndul cărora la loc de 
cinste figurează Comitetul na
țional antifascist.

Creat în vara anului 1933 și 
cuprinzînd * - - -
muncitori, 
dențir ziariști, artiști, scrii
tori etc. Comitetul națio-. 
nai antifascist răspundea u- 
nei necesități obiective și se 
încadra în lupta tot mai fă
țișă pe care forțele progresiste 
din țara noastră și din alte țări 
ale Europei o duceați împotriva 
fascismului. Apelul Comitetu
lui susținea necesitatea lărgirii 
Frontului antifascist prin atra
gerea tuturor celor care în- 
tr-un fel sau altul, se opuneau 
practicilor, ideologiei și poli
ticii fasciste : „strîngînd în ju
rul acțiunii antifasciste pe toți 
cei care lucrează cu brațul și 
cu mintea la orașe și sate, 
vom putea stăvili în România 
triumful unui curent care 
poartă în el germenul de dis
trugere a tot ce este izvor de 
muncă și gîndire".

Desfășurîndu-și activitatea 
sub cele mai variate forme 
care au cuprins largi pături 
sociale, Comitetul național 
antifascist și-a orientat efor
turile în principal spre demas
carea fascismului și hitleris- 
mului în general, a activității 
trădătoare antinaționale și 
antipopulare a legionarilor și a 
celorlalte organizații fasciste 
din țara noastră în special. 
Prin acțiunile comune inițiate 
cu Liga Muncii și Partidul So
cialiste Unitar, Comitetul na
țional a adus o contribuție me
ritorie la punerea bazelor 
Frontului popular antifascist. 
Prestigiul și amploarea acți
unilor organizate de Comite
tul național antifascist sînt 
ilustrate și de faptul că, parti- 
cipînd la manifestările anti
fasciste internaționale, la Con
gresul internațional antifascist 
de la Paris, reprezentantul Ro
mâniei a fost ales în biroul in
ternațional antifascist de sub 
președinția lui Henri Barbusse.

Activitatea pe care a des
fășurat-o, influența exercitată, 
precum și succesul acțiunilor 
întreprinse au atras asupra Co
mitetului național antifascist 
prigoana organelor represive 
burghezo-moșierești. La 25 no
iembrie 1934, odată cu dizol
varea altor 30 de organizații 
de masă, Comitetul național 
antifascist a fost interzis. Lo
cul său în lupta împotriva or
ganizațiilor fasciste — oficine 
ale hitlerismului revanșard, 
revizionist și războinic — l-a 
ocupat. însă, în anii următori, 
noi organizații democratice de 
masă ; lupta antifascistă în 
fruntea căreia se afla partidul

în rîndul său 
profesori, stu-

CINEMATOGRAFE
căderea imperiului ro
man

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9 ; 
12,45 ; 1630 ; 20)

UN DOLAR GĂURIT
rulează la București (orele 8;
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 • 19 ;
21,5) ; Luceafărul (orele 8,30 :
10.30 ; 14,30 - 16 45 ; 21,15)

FREDY, LOVEȘTE TU ÎNTTI 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 1630 ; 18.45 ; 
21,15); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13 30 ; 18 ; 18.30 : 21).

CAUT O NEVASTA
rulează la Victoria (orele 8.45:
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 • 16 . 18.30 ; 20,45).

BILLY MINCINOSUL
rulează Ia Central (orele 9—

18.30;16,15 ta continuare —
20,45).

REÎNTOARCEREA LUI 
COUF

rulează la Union (orele
20,30.

DESENE ANIMAT!
(ora 18).

PASAREA CU PENE MINUNAT 
COLORATE

rulează la Doina (orele 9—13
DE
16 ;

S UR-

15.30;

în continuare BALUL.
SIMBATA SEARA (orele 

18,15 ; 20,30).
CE NOAPTE. BĂIEȚI î

rulează la Feroviar (orele 8.30; 
11 : 1330 * 18 ■ 1830 : 21). Ex
celsior (orele 9,45 , 12,15 ; 15 ; 
17.30 ; 20); Melodia (orele 9 ; 
11,15 13.30 ■ 16 ; 1830 ; 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11.15 : 13.30 : 
15,45 : 18,15 : 21): Arta ' ’
10 ; 14,45. te continuare 
19.45).

ZOLTAN KARPATHT
rulează la Grivita (orele 9,15 ;

(orele
17.15 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 
15.45 ; 18 ; 20.30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la înfrățirea (orele
10 ; 14 ; 17 ; 20).

UN BARBAT Șl O FEMEIE
rulează la Buzești (orele 15,30 : 
18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT SE
CRET

rulează la Dacia (orele 8; 
15.30 : în continuare 18 ;20.30) : 
Cosmoa (orele 15.30 • 18:
20.30).

EU, EU, EU— ȘI CEILALȚI 
rulează ia Bucegi (orele 9,30; 
12; 15,30; 18,15; 21).

O FATA FERICITA
rulează la Unirea (orele 15,30;

OBSESIA
rulează la Lira (orele 15.30 ; 
18) ; Giuleștl (orele 15,30 ; 18 ; 

20.30).
EL DORADO

rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ? 20 ; duminica mati
neu (ora 11) : Moșilor (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

GIOCONDA FARA SURTS
rulează Ia Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

clasei muncitoare, transfor- 
mîndu-se într-o puternică miș
care de rezistență care a cu-* 
prins masele cele mai largi, 
cercurile politice cele mai di
verse.

Pe fundalul împotrivirii tot 
mai intense și mai curajoase, 
cqncretizată în acțiuni grevis
te de mare amploare, în ac
țiuni de sabotare a mașinii de 
război hitleriste, la care cercu
rile reacționare conducătoare 
antrenaseră și România, pînă 
la refuzul ostașilor și ofițeri
lor de a participa la război 
—, Partidul Comunist, creie
rul organizator, și sufletul 
mișcării' de rezistență antifas
cistă, pornind de la interesele 
naționale fundamentale, de la 
aspirațiile uriașei majorități a 
populației țării, a adresat tu
turor forțelor patriotice anti
hitleriste, chemarea de a se 
uni într-un front național unic 
al poporului 
rea doborîrii 
nesciene și a 
de sub jugul

Crearea în 
Patriotic Antihitlerist, ca 
mare a eforturilor depuse 
Partidul Comunist pentru 
nirea tuturor forțelor demo
cratice și patriotice, a repre
zentat, așa cum se sublinia în 
Declarația Comitetului pe țară 
al Uniunii Patrioților, una din 
numeroasele organizații care 
au aderat la inițiativa P.C.R., 
„un act istoric și decisiv pen
tru realizarea unității de luptă 
a întregii suflări românești în 
vederea salvării patriei".

Activitatea desfășurată de 
Frontul Patriotic antihitlerist, 
imediat după constituire, a 
fost deosebit de intensă în rîn- 
durile tineretului. Tinerii 
muncitori și studenți care pri
veau cu îngrijorare și indig
nare activitatea bandelor le
gionare și ale ligii națio- 
nal-creștine, s-au grupat în 
jurul Uniunii Tineretului 
munist și, împreună cO 
ceastă organizație, au parii-' 
cipat la numeroase acțiuni 
antifasciste. După apeluri
le lansate de Uniunea Tine
retului Comunist, în anul 1934, 
a apărut în București organul 
„Studentul leninist". Datorită 
faptului că în ofensiva fascis
mului universitățile erau un 
teren pe care „ideologii faptei" 
căutau să însămînțeze ideile 
obscurantismului și misticis
mului, huliganismului și șo
vinismului, studenții aflați 
sub influența ideilor marxist- 
leniniste, revoluționare, și pa
triotice promovate de Partidul 
Comunist, cărora li s-au alătu
rat eminenți profesori și oa
meni de știință, au căutat și 
în mare parte au reușit, să 
izoleze bandele de huligani 
propovăduitori ai obscurantis
mului, șovinismului și agre
siunii.

Moment de seamă în proce
sul de unire a forțelor antihit
leriste în lupta pentru reali
zarea dezideratelor poporului 
român, crearea Frontului Pa
triotic Antihitlerist a lărgiMcL 
mai mult relațiile P.C.R. cir 
toate forțele politice, a deschis 
noi perspective și posibilități 
pentru strîngerea tuturor a- 
cestor forțe într-un singur to
rent. Crearea Frontului Patrio
tic Antihitlerist a reprezentat 
un factor hotărîtor al victoriei 
de la 23 August 1944 cînd 
lupta antifascistă a poporului 
nostru a fost încununată prin 
răsturnarea dictaturii fasciste, 
prin alăturarea României la 
coaliția antihitleristă, prin in
staurarea orînduirli democrat- 
populare.

Situîndu-se în fruntea aces
tei lupte eroice, afirmîndu-se 
ca avangardă a mișcării an
tifasciste din România, P.C.R. 
s-a dovedit exponentul cel mai 
devotat al intereselor funda
mentale ale întregului nostru 
popor, militantul cel mai con
secvent și neînfricat pentru 
împlinirea celor mai fierbinți 
aspirații naționale.

V. IORDANESCU

român. în vede- 
dictaturii anto- 
eliberării patriei 
fascist
1943 a Frontului 

ur- 
de 
u-

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?
(VERSIUNE PRESCURTATA)

kezumat
MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantellmon e urmârit de 

jandarmi rurali, de polițiști și agentl secret! vcni(i tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
iși continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
reporterul a izbutit i

I I-am strîns mina și nu mi-e rușine că i-am strins-o.
Am vorbit citva despre viața lui, de nevoile țăranilor pe care 

le cunoștea bine, de mama și de fratele lui. Mi-a spus că dacă oi 
scrie la gazetă să scriu că nu i-e milă atît de viața lui pierdută, 
cit i-e milă de viața celor lăsați acasă și cari pătimesc de pe 
urma lui. Mi s-a plins că suferă de mina stingă care i-a fost ră
nită în tinerețe.
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L-am întrebat încotro are de gînd să plece și mi-a arătat pă
durea.

— Pe aci încolo.
— Nu știi unde
— Nu știu...
L-am îndemnat, dacă va avea vreodată ceva nou să ne spună, 

să scrie pe adresa ziarului „Dimineața" la București.
Și cum vremea trecea repede și se făcea de ziuă, ne-am des

părțit. el plerzîndu-se în negura pădurii, eu întorcîndu-mă pe alt 
drum spre Tîrgul Neamț.

Am intrat pe bariera orașului încă pe întuneric. Orașul dor
mea ca mort. Nici drumeți rătăciți, nici procesiuni de cîini, nici 
țipetele stridente ale gramofonului...

Dar un asemenea reporter, cam „extravagant" pentru deceniile 
de început ale secolului XX, are de luptat nu numai cu autorită
țile, ci — firește și cu confrații67.

La rubrica „Peste picior* și sub titlul „Dl. Cocea sub pod", 
„Seara" din 19 august 1911 publică :

„Senzaționalul eveniment reportericesc al d-lui N. D. Cocea 
cel cu convorbirea banditului Pantellmon — a venit la vreme ca 
să descrețească frunțile celor mai posomoriți că nu le-a fost dat 
și lor să respire aerul curat al codrilor din Munții Neamțului.

Pe ziua de ieri d. N. D. Cocea publică pe lingă amănuntele 
convorbirei cu banditul și o scrisoare adresată colegului său de 
pribegie prin codrii, de la „Universul", care acuză pe d. Cocea 
că n-a putut vorbi cu Pantelimon, deoarece în seara cu pricina 
trimisul „Dimineții" n-a făcut altceva decît s-a ascuns sub un 
pod din marginea tîrgului, unde a stat un sfert de oră sub supra
vegherea agenților siguranței.

„Da — spune d. Cocea — m-am ascuns sub pod. De ce însă 
n-au venit agenții să vadă ce fac acolo, căci prea bine s-ar fi 
putut să-mi fi ales acest loc pentru întâlnire...".

La acest răspuns al d-lui Cocea, trimisul „Universului" a cerut 
explicațiuni telegrafice agentului care era pus să urmărească pe 
d. Cocea. j

Agentul a trimis, tot telegrafic, următorul răspuns :
„Nasul meu fin de copoi polițienesc a mirosit ce făcea Cocea 

sub pod. Nu a fost nevoie deci să văd rezultatul.
Gologan*
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TOADER PANTELIMON

In încheierea articolului său 
„Demascarea"68), N. D. Cocea 
scrie :

Iată un ziarist care pleacă să 
studieze situația socială a unui 
ținut ale cărei autorități sînt în
fricoșate de prezența unui sin
gur om. Acest ziarist constată 
simpatia locuitorilor pentru 
bandit, demască intrigele imbe
cile ale autorităților neputin
cioase și destăinuiește procede
ele sălbatice ale jandarmilor ru
rali. împotriva lui se dezlănțu- 
iește toată urgia administrației, 
care vede într-însul — cu toată 
libertatea presei — un dușman 
sau un răzvrătitor. In lungul 
drumurilor sau în întunericul 
pădurilor, el are să se teamă nu 
de glonțul banditului, ci de 
glonțul rătăcit din carabina unui 
jandarm. Și cu toate astea, 
cînd același ziarist, are norocul 
să vadă și să vorbească cu Pan
telimon69).

în fata acestora, cari știu cît prețuiește cuvîntul lor, cuvîntul 
unui ziarist care nu-și culege informațiile și părerile în canalul 
de scurgere al Siguranței generale, firește că nu poate să aibă 
nici o trecere. Sînt sigur că dacă azi Pantelimon ar fi prins 
viu și dacă, cu toate amenințările și bătăile jandarmilor, ar 
îndrăzni să declare că s-a întâlnit cu mine, sînt sigur că atunci 
cuvîntul banditului ar fi mai repede crezut decît al meu, în 
redacțiile Universului, a Viitorului, sau a Voinței Naționale, 
unde nu poți să trăiești și să găsești crezămînt decît dacă ai 
un suflet de bandit sau o conștiință de vînzare.

Așadar, un argument categoria : Siguranța generală cunoștea 
perfect de bine adevărul.
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Apoi, la proces, în prima zi a dezbaterilor (17 decembrie 
1911), întrebat fiind de un jurat : „Aș dori să știu din gura lui 
Pantelimon dacă s-a întâlnit sau nu cu d. Cocea", acesta răs
punde : „DA, M-AM INTÎLNIT CU D-NEALUI". Ceea ce de
termină apariția în „Adevărul* (la 20 decembrie 1911) a arti
colului „O infamie spulberată"™) ;

«) „Cine credeți că sînt acei care pun la îndoială cuvîntul Iul 
(al ziaristului care-a vorbit cu Pantelimon — n.n.) și se fac ecoul re
sentimentelor și exasperării polițiste ? Cine ? D. Panaitescu ? D co
lonel de jandarmi Berlescu ? Vai, nu ci „colegii'* din redacțiile zia
relor14 (N. D. — „Dimineața*4 5 septembrie 1911).

*) „Dimineața", 5 sept. 1911, după ce adevărul a ieșit la lumină.

*) Iată o „Notă* informativă descoperită la Arhivele Statului, 
Arhiva istorică centrală, Direcția Poliției și Siguranței generale, 
dosar 8/1907, fila 59 (vezi fotografia alăturată) :

„NOTA
Nicu Cocea, recunoscutul socialist, fostul trimis al ziarului 

„Adevărul44 după banditul Pantelimon, spre a-i avea un intervlev, 
a declarat într-un cerc intim că în urma celor publicate în zia
rul Adevărul și Dimineața cu privire la întâlnirea sa cu Pante
limon, și cum toate gazetele cotidiene îl ia în zeflemea, le va 
lăsa ca să vadă pînă unde va ajunge cu zeflemelile lor și ta 
urmă le va da probe zdrobitoare că în adevăr a avut acel in- 
terviev cu Pantelimon".

’•) Amănunt interesant : articolul citai mai sus (decupat) con
stituie fila nr. 157, dosar Ministerul de Interne, Direcțiunea Po
liției și Siguranței generale, Biroul Presei și interpreților (s-au 
„specializat" între timp — n.n.), al lui N. D. Cocea.

(Continuare în numărul de MARȚI)
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Stațiunile de mașini și tractoare vor funcționa INFORMAȚII
ca întreprinderi republicane

pentru mecanizarea agriculturii
Stațiunile de mașini și trac

toare vor funcționa ca între
prinderi republicane pentru me
canizarea agriculturii. Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri care re
glementează organizarea și func
ționarea acestor întreprinderi 
prevede că ele vor avea ca 
obiect principal executarea me
canizată a lucrărilor agricole 
necesare cooperativelor agricole 
de producție, membrilor aces
tora/ altor organizații socialiste, 
și gospodăriilor populației. De 
asemenea, vor executa lucrări 
de mică mecanizare, de repa
rații la tractoare, motoare, ma
șini agricole, instalații și mijloa
ce de transport auto — cu ex
cepția repartizărilor capitale la- 
autovehicule — precum și orice 
alte lucrări ce pot fi efectuate 
cu utilajele de care dispun.

Totodată ele sînt autorizate să 
execute transporturi de mărfuri 
de orice fel atît pentru nevoile > 
proprii cît și pentru alte orga
nizații socialiste, precum și pen- •; 
tru deservirea populației.

întreprinderea pentru mecanl- :i 
zarea agriculturii este constitui- 
tă din secții de mecanizare și 
sectoare de deservire a acestora.

Hotărîrea stabilește, totodată, 
măsurile privind planificarea, 
finanțarea, evidența și alte as
pecte ale activității economice 
ale acestor întreprinderi — ce 
vor funcționa pe principiul ges
tiunii economice proprii și sub 
îndrumarea Consiliului Superior 
al Agriculturii — precum și sis
temul de asigurare și pregătire 
a cadrelor.

(Agerpres)

Stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Socialistă România 

ți Statul Malta
în dorința unei mai bune 

cunoașteri reciproce și a dez
voltării colaborării dintre Re
publica Socialistă România și 
Statul Malta, guvernele celor

două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

(Agerpres) J

■i rrrrrrr

*

Joi după-amiază s-au înche
iat lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a grupei de lucru a w 
Comisiei europene pentru a- 
gricultură a Organizației Na- A 
țiunilor TTnitA m»nt.rn Alimen- 

Și
Unite pentru aii men- 

tație și agricultură (F.A.O.), 
care au avut loc la București. 9

★
avut Ioc la
Protocolului

t.ație (F.A.O.),

STUDENȚIMEA TĂRH ÎȘI ÎNDREAPTĂ 
CU ADÎNCĂ RECUNOȘTINȚĂ

GÎNDURILE CĂTRE PARTIDConstanța
de înfrăți- 9

a
semnarea
re dintre orașele Constanța și 
Sulmona (Italia), localități legate A 
prin amintirea marelui poet 
Ovidiu. A

Joi

(Urmare din pag. I)
★ W

Cu ocazia Sărbătorii națio
nale a Suediei, baronul Carl a 
Rappe, ambasadorul acestei “ 
țări la București, a oferit joi 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

D upă adunări, dis
cuțiile au conti
nuat între stu. 
denți, fiecare do
rind să desprindă 
mai bine semni-

* A ficațiile hotărfrilor și să-și ex-
Cu prilejul Zilei naționale a V prime totodată satisfacția pen- 

Tunisiei, Institutul român pen- tru ceea ce se întreprinde în 
tru relațiile culturale cu stră- folosul pregătirii lor multila- 
inătatea a organizat joi, la V terale. 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., o 
seară culturală tunisiană.

Cronică

în curtea POLITEHNICII
A studenții discută cu pertinen

ță și maturitate implicațiile 
profunde ale ultimelor hotă- 

9 rîri. „Absolut pozitive și de 
mare folos pentru noi toți, —

Prin Hotărîre a Consiliului a ne spune BARBU DUMI- 
de Miniștri tov. Emeric Deut- " TRESCU, anul IV Electroni- 
sch a fost eliberat din funcția că — dar tot atît de angajan- 
de vicepreședinte al Consiliu- 9 te. Pentru noi, însă, după o- 
lui de Administrație al Băncii pinia mea, chiar și pentru
Naționale a Republicii Socia- corpul profesoral. Fiindcă da-
liste România, ca necorespun- 9 că noi, studenții, potrivit ul- 
zâtor. timei hotărîri privind exame-

• nele, vom fi obligați prin op
țiunea unor discipline la ma
turitatea alegerii, plină de 

9 răspundere pentru viitorul 
nostru, deci la aprofundarea 

JSg unor materii și în consecință
F 9 'a o posibilă specializare chiar
k din anii studenției — profe-

•
 sorii se vor vedea obligați și 
____ _____ ei la o mare exigență în pre-

Fabrica de confecții Focșani (veaere exterioară)

A
In continuarea turneului 

pe care îl întreprinde în 
H.D. Germană, echipa mas
culină de bascheți (juniori) 
a Cehoslovaciei a susținut 
la Jena o întîlnire cu o se
lecționată locală. Oaspeții 
au obținut victoria cu sco
rul de 81—68 (38—29).

• în sferturile de finală 
ale turneului internațional 
de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, care se desfă
șoară în prezent în R.F. a 
Germaniei, se vor disputa 
următoarele partide : Bum- 
ley-Hamburg Sv ; F.C. San- 
tos-Fdn Tunis; Eintracht 
Frankfurt-Vasas Budapesta 
Steaua Roșie. Belgrad-Ha- 
novra 96.

Echipa de tineret a clu
bului Rapid București, care 
a făcut parte din grupa a 
3-a, a întîlnit în ultimul joc 
formația Hamburg Sv, de 
care a fost învinsă cu sco
rul de 2—0. Echipa română 
a ocupat locul patru în 
grupă cu 0 puncte, după 
F.C. Santos — 6 puncte, 
Hamburg Sv — 5 puncte și 
selecționata Sudbaden —1 
punct.

• Cunoscutul fotbalist 
sovietic Valeri Voronin a 
fost grav rănit într-un ac
cident de automobil. Medi
cii au declarat că, mai mult 
ca sigur, Voronin nu va 
mai putea juca fotbal.

• La Berlin a început un 
turneu internațional de polo 
pe apă la care, participă și 
formația de tineret a clu
bului Dinamo București.

în primele două partide, 
tinerii poloiști români au 
suferit două înfrîngeri i 
1—5 cu Dynamo Berlin și 
3—5 cu Dinamo Moscova.

• Titlul de campion repu
blican de tir la proba de 
talere aruncate din șanț a 
revenit trăgătorului Ștefan 
Popovici (Dinamo) cu 189 
puncte.

• în sala sporturilor Giu- 
lești a avut loc întîlnirea 
amicală de lupte clasice și 
libere între selecționata o- 
rașului București și lotul o- 
limpic al Mexicului. Rezul
tatul a fost de 3,5—2,5 
puricte în favoarea sporti
vilor bucureșteni.

Singur orașul Napoli poate să dea naștere unul stadion ca 
San Paolp. Cunosc aproape toate terenurile din Europa, dar 
nicăieri, ca pe San Paolo, nu am avut impresia că sînt pe un 
vulcan în erupție. 80 000 de spectatori, sub 80 000 de umbrele 
negre, cîntau și strigau și urlau în mii de trompete, iar cînd 
se făcea o clipă liniște (și se făceau numai atunci cînd adver
sarii atacau periculos) sute de inși aruncau petarde.

Cel mai însorit oraș al Mediteranei. cel mai zgomotos și cel 
mai pitoresc — cine nu l-a văzut nu-și poate imagina cum 
arată lumea în sărbătoare, și în același timp goana fantastică 
după bani — a dorit, a vrut și a cerut ca întîlnirea Italia— 
U.R.S.S. să se desfășoare pe San Paolo. „Noi vom cîștiga, vom 
pregăti victoria absolută a echipei".

Italia, cu tot numele ei de glorie în fotbal are complexe în 
fața viguroasei echipe sovietice. Pentru că niciodată Italia nu 
a învins Uniunea Sovietică într-d întîlnire oficială. Din 1938 — 
sînt 30 de ani ! — de cînd a cîștigat a doua oară titlul de 
campioană mondială „Squadra Azzura" nu a mai urcat în nici 
o fază finală a unei competiții oficiale, ci a valsat numai în 
optimi și șaisprezecimi. (Scriu pe stadion și lîngă mine a troz- 
nit o petardă ca un tun Krupp 120 și pe cuvînt de onoare. îmi 
tremură mîna). Italia a vrut să cîștige acest meci și pentru 
asta și-a ascutit toate armele, în special atacul unde Domen- 
ghini face să ti se aștearnă funingine pe ochi cînd trage. Dar 
pe San Paolo, în prima repriză echipa care a dirijat meciul

„CANTA NAPOLI"
Corespondență specială din Neapole 

de la FĂNUȘ NEAGU
a fost aceea a Uniunii Sovietice, rodată cîțiva ani prin toate 
continentele. Aici la Napoli, am avut explicația acelui 3—0 de 
la Moscova cu Ungaria. Solizi și incisivi, cu o apărare neier
tătoare și cu trei oameni în atac — Evriujihin. Bîșevet si Ma
lafeev — în stare să bage în spital trei portari, sovieticii au 
demonstrat că alcătuiesc o formație de faimă în Europa. Jucă
tori cu nervi de fier, ei au rezistat unei galerii infernale pe 
lîngă care mugetul mării este o gîngăveală de copil. Repet, nu 
am văzut în viata mea o galerie atît de puternică și pasio
nată. E limpede acum, știu că există oameni care pot muri în 
tribune. Extraordinar acest public napolitan. Si-a încurajat echi
pa cu aplauze imperiale, punctînd magnific cu petarde. In acest 
cor uriaș glasul femeilor a fost de-a dreptul fantastic. Dacă 
din întîmplare ar fi nimerit în mijlocul terenului trei lupi sau 
trei tigri ar fi făcut gropi cu ghiarele și ar fi intrat în pă- 
mînt de groază. „Ale. ale-Italia !“ — și 40 000 de stegulețe flu
turate, fără încetare. Cei doi portari Zoff și Pșenicinikov au 
fost aplaudați fără încetare. Și în repriza a doua, cînd italienii 
s-au scuturat de complexe și au ieșit deciși la atac si jocul a 
cîștigat imens în frumusețe, la cele două porți s-a tras cu tu
nul. Repriza a doua a fost o repriză cu glorie pentru amîn- 
două echipele. O repriză care n-a dat cîștig de cauză nici lui 
Mazzola nici lui Bîșeveț, dar o repriză de neuitat. După ea au 
venit prelungirile dramatice, zguduitoare atît pentru napolitani 
cît și pentru cei peste 100 de ziariști străini. „Clubul îndră- 
gostiților", „Fetele sincere", „Inocenții" (pancarte care delec
tau gruburi de spectatori) au tremurat în așteptarea golului 
timp de 120 de minute. Dar golul nu a venit pentru că atunci 
cînd au cedat portarii au intrat în joc barele. De multi ani nu 
am asistat la un meci atît de disputat. în momentul cînd ar
bitrul vest-german a fluierat sfîrșitul celor 120 de minute de 
joc, fanfara de 50 de persoane, cu uniforme de paradă, amin
tind de uniformele pe care le purta garda regelui din Napoli 
și care ne-a cîntat în pauze „Funiculi-Funicula" și „Gondola 
signore, Gondola" (nu am văzut nici o. gondolă la Napoli) a 
pus alămurile la picioare si-a așteptat să vorbească sortii. O 
așteptare de 5 minute mai chinuitoare decît meciul însuși. Pe 
cine vor trimite în finală zarurile, banul aruncat ca la rișcă 
sau bilele ascunse într-o pălărie și mîngîiate de o mînă nevi
novată de copil ?

Explozie. Tribunele ard. Un șir de marinari suiti pe treapta 
cea mai de sus a stadionului semnalizează să fie ridicat ma
rele pavoaz. Italia ! Canta Napoli, mii de flăcări, ruguri ale 
bucuriei și sute de petarde care se sparg neîncetat. Căpitanul 
echipei sovietice Seșternev, după ce a luptat cît 4 oameni pe 
un teren udat de ploaie, a avut mîna nesigură. Sovieticii vor 
juca pentru locurile 3—4. Dar un lucru trebuie spus răspicat : 
pe teren, ei au fost mai buni.

Ieșim în stradă. Miroase a mare, a iasomie și a tei. Polițiștii 
care însoțesc autobuzele presei se îmbrățișează. „Forzza Ita
lia". Polițiștii călări care păzesc ieșirile din vestiare își hrănesc 
caii cu porții duble de zahăr.

Napoli cîntă și toată lumea vorbește despre uh grande giorno. 
Napoli petrece. Napoli intră în carnaval.

Dar mai este și Roma. $i mai este și echipa Iugoslaviei care 
la Florența a aruncat în aer toate calculele. La Florența. Iugo
slavia a înfrînt fără drept tie apel, echipa Angliei.

darea cursurilor pentru 
£ atrage adepți ai ramurii 

de specialitate.
_ Deci, toate bune. Bune, 

ales dacă ne gîndim că 
parte dintr-o întreagă suită 

• de măsuri luate de statul nos
tru în vederea îmbunătățirii 
pregătirii studenților, creării 

A unor șondiții tot mai bune de 
studiu, al dezvoltării științei 
și economiei. Mă refer la ho- 

V tărîrea privind repartizarea 
cadrelor tinere în domeniul 

• cercetărilor : excelent gîndită.
Noi, de pildă, ingineri i-fizi- 
cieni vom putea lucra, să spu_ 

A nem, la I.F.A. imediat dupft 
repartizare. Notele celor mai 
buni (și nu mă gîndesc nu- 

9 mai la mine, ci și la colegii 
mei Cristian Drăgoi, Elisabe- 

• ta Zaccharias), preocupările
din acești ultimi ani de studiu 
și rezultatele lor, înclinațiile, 

£ la urma-urmelor pasiunea 
chiar, îndreptățesc încrederea 
repartizării din primul an, în 

9 cercetări. Și cred că e foarte 
t bine așa. S-au dus vremurile 
■ 9 alchimiștilor cu barba pînă în 

brîu, cărora numai vîrsta le 
dădea dreptul căutării pietrei 

9 filozofale. Acum nu se mai 
caută nici piatra filozofală 

_ nici perpetuum mobile, ci re- 
9 zultate practice și eficiente, 

pentru viața practică și efi- 
cientă, de toate zilele. Or, în 

9 această privință s-a dovedit 
că spiritele tinere, inovatoare, 

• pasionate, chiar temerare, ne
acrite și neblazate, pot reali
za lucruri deosebite. Dacă 

• pot cu adevărat realiza. Și
aceasta se poate demonstra în 
cîțiva ani, spre folosul una- 

• nim : atît al cercetătorului, cît
și al științei ori economiei. 
Dacă nu, atunci nici institutul 

A de cercetări n-are regretul că 
“ nu folosește în cercetări ele

mente care vor fi existînd în 
A cine știe ce fabrică ori uzină, 
w nici eventualul cercetător (sau 

ulteriorul inginer) că nu a a- 
A vut prilejul să facă o autenti

că demonstrație a aptitudini
lor, pe măsura realei sale va- 

9 lori. Deci, măsuri bine chib
zuite. care, repet, angajează la 

A muncă serioasă ; căci, după 
cum se vede, acum încă o da- 
tă, numai acest fel de muncă 

9 Și de pregătire e pe deplin 
recunoscută și finalmente e- 

a chitabil răsplătită".

a-și 
lor

mai 
fac

Acad. prof GHERASIM 
CONSTANTINESCU — șeful 
catedrei de viticultură, Insti- 

ț tutui agronomic București: 
O hotărîre a Consiliului

£ Miniștri și o măsură luată de 
Ministerul învățămîntului 

ț preludii ale complexului

de

de

măsuri care vor izvorî din 
noua Lege a învățămîntului 
— favorizează Imediat pe stu- 
denți. Personal am înregistrat 
cu satisfacție prevederea ca 
viitorii cercetători să poată fi 
recrutați dintre absolvenți. în 
acest fel cercetătorii stagiari 
vor continua firesc o activita
te începută în anii studenției, 
nu vor pierde nici deprinderi
le de studiu și informare for
mate în facultate. Pe lîngă cate
dra noastră activează mulți 
studenți cu reale aptitudini și 
calități de cercetători și m-aș 
fi despărțit cu greu de ei du
pă absolvire. Firește, ne sim
țim obligați să-i observăm, 
să-i îndrumăm mai atent, să-i 
tratăm cu încredere si exigen
ță sporită, atît acum cît și 
după absolvire cînd vor fi 
cercetători stagiari, pentru a-i 
scuti de eșecuri la atestarea 
lor ca cercetători.

ZOE NIȚESCU — anul IV, 
Facultatea de horticultura :

O asemenea măsură judici
oasă cum este cea cu restrîn- 
gerea numărului examene
lor pe care am pus-o 
alături de recenta Hotărî
re a Consiliului de Miniș
tri privind încadrarea absol
venților în munca de cerceta
re, m-a îndemnat să meditez 
puțin mai adînc la grija ce 
ni se poartă nouă, studenți
lor. Ambele măsuri mă pri
vesc direct; visez să muncesc 
în domeniul cercetării — și 
rezultatele de pînă acum din 
activitatea cercului științific 
îmi dau speranțe ; doresc să 
mă pregătesc bine în speciali
tate și micșorarea numărului 
de examene îmi permite să a- 
dîncesc disciplinele de profil. 
Aceste două măsuri au fost 
precedate de altele, tot în in
teresul bunului mers al nive
lului învățămîntului nostru 
superior, al pregătirii noastre. 
Cum mai am un frate, 
student la aceeași faculta
te, nu pot să nu fac remarca 
că toate înlesnirile ce ni se a- 
duc nouă, studenților, în fami
lia mea se resfrîng pe un plan 
foarte direct. Poate că notele 
de 9 și 
nele de 
me mai 
pe care
dițiile de studiu și viață ce-mi 
sînt asigurate.

10 obținute la exame- 
pînă acum să oxpri- 
grăitor recunoștința 
o simt față de con-

PETRE MOCAN U — Insti
tutul Agronomic. Măsura re
ducerii numărului de exame
ne, dar mai ales defalcarea 
disciplinelor în două catego
rii — cu examene obligatorii 
și altele la alegere — mi se 
pare de natură să contribuie 
la o mai bună pregătire a 
noastră. Se deschide astfel 
perspectiva de a ne interesa 
în mod expres de domeniul 
căruia ne vom consacra după 
absolvire.

Firește, măsura limitării e- 
xamenelor este judicioasă, e- 
conomisind mai bine forțele 
studenților, dar. privind în 
contextul eforturilor ce se fac 
de a așeza învățămîntul pe 
bazele solide cerute 
voltarea impetuoasă 
tății noastre, mi se 
de fapt, ne creează
deosebite, de mare răspunde
re. Examenele la alegere 
sînt tot examene ; discipline
le respective nu sînt de prisos 
ci completează 
noastră 
gîndu-ți 
examen 
prezinți
decît pînă acum. De fapt așa

de dez- 
a socie- 
pare că. 
obligații

pregătirea 
de specialitate. Ale- 
disciplina la care dai 

te îndeamnă să te 
și mai bine pregătit

• Petalele imaculate
(Urmare din pag. I)

A lor. Poate s-au întrecut cu mult 
mai multă pasiune decît sporti
vii de performanță, au luptat 

• cu mult mai multă ambiție .Nu 
era în joc numai prestigiul șco
lii sau cupa oferită de clubul 

_ „Dinamo” ci mult mai mult: 
9 voiau să dovedească că ei, a- 

cești adolescenți izolați prin 
biografia lor deosebită, nu sînt 

A cu nimic deosebiți de ceilalți, 
elevii de pe întreg întinsul pa- 
triei, că sînt hotărîți să revină

9 iu mijlocul colegilor de vîrsta 
cu întreg entuziasmul și iimpe-

•
 zimea anilor pe care-i au.

Vîrsta și trăsăturile ei specifi
ce nu-i trădaseră, rămîneau a- 

• dolescenți veseli, puși pe șotii, 
dornici să lege prietenii. Cele 
cîteva fete de la Institutul de 

• reeducare de la Roșu care au 
fost oaspeții celor din Alexan
dria au fost imediat înconjurate 

A de băieți și la fel ca în orice 
v întîlnire între adolescenții bucu- 

roși sa se cunoască, s-au schim- 
9 adrese, fotografii, s-au fă

cut promisiuni de prietenie.

•
 Cupa oferită de „Dinamo“ au 
cîștigat-o cei de la Găești, și 
faptul nu pare esențial decît

•
 pentru bucuria pe care a stîr- 
nit-o, pentru mândria și încre

derea cu care fiecare elev s-a 
simțit dator față de trofeu.

Cu o săptămînă mai tîrziu, la 
București a avut loc spectaco
lul artistic oferit de formațiile 
Institutelor de reeducare de la 
Tg. Ocna, Găești, Alexandria, 
Păltiniș și Roșu. Spectacolul a 
fost impresionant. Febra apari
ției pe scenă îi cuprinsese pe 
toți, profesori și elevi, iar do
rința de a se afirma, de a face 
cinste școlii era cu adevărat, e- 
moționantă. Timiditatea primei 
apariții în fața spectatorilor nu 
era cu nimic mai prejos de ta
lentul lor. M-aș fi bucurat să-i 
știu în sală pe părinții micuți
lor Cătălin Constantin și Ste- 
lian Naiden de la Tg. Ocna, pe 
mama solistei Marta Kondrat, 
Elena Popa sau Cornel Vlăscea- 
nu. Aș fi vrut ca părinții dan
satorilor de la Alexandria, ai 
celor din brigada artistică din 
Găești să-și admire copiii și 
poate, privind manifestarea ta
lentului lor să-și facă un proces 
de conștiință. Ion Dorobanțu de 
la Păltiniș l-a interpretat. în- 
tr-un montaj literar, pe Pinten 
Viteazul și în sală, colegii lui 
îneîntați de realizare, mă între
bau dacă Dorobanțu ar putea 
deveni artist. își deschiseseră,

a și fost înțeleasă de colegi 
aceasta măsură și dificultatea 
de a alege pe care au în tim
pi nat-o cei mai mulți dintre 
noi o dovedește. Interesant 
este că nu s-a optat pentru 
examene la discipline așa-zis 
ușoare ci pentru disciplinele 
care sînt cerute în mod ex
pres pentru pregătirea în spe
cialitatea noastră viitoare.

EMILIA BAICAN — anul 
IV, Institutul de medicină și 
farmacie : Pentru noi, studen
ții mediciniști, trecerea exame-

nului de internat nu constituie 
o simplă tentație, ci un dezi
derat major. Internatul repre
zintă, de fapt, prima și una 
dintre cele mai importante 
trepte de perfecționare a me
dicilor. Recenta Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, în care 
se prevede că în domeniul cer
cetării medicale cadrele de 
cercetare yor fi recrutate din
tre absolvenții internatului cli
nic și preclinic, va spori con
siderabil interesul studenților 
din facultățile institutului nos
tru față de această fermă de 
perfecționare. Se știe, exame
nul de internat este foarte di
ficil și nu reușesc să-1 treacă 
decît candidați! foarte bine 
pregătiți. Iată că recentele mă
suri privind recrutarea cerce
tătorilor științifici vin să des
chidă drumul spre cariera de 
cercetător celor care vădesc 
talent și aptitudini. Totodată, 
ele se dovedesc a fi un stimu
lent real în pregătirea studen
ților. Nu este numai o deduc
ție, ci o realitate exprimată 
prin adeziunea studenților 
față de hotărîre

GHEORGHE PANDELESCU
— student la Facultatea de 
geologie-gcografie : Pentru sec
ția „geografie44, unde sînt stu
dent în anul al II-lea, aplica
rea recentei măsuri înseamnă 
un examen mai puțin în aceas
tă sesiune și posibilitatea de a 
susține numai unul dintre e- 
xamenele de „geologie44 s și 
„geografia fizică a continente
lor", la alegerea fiecăruia. Op
tez pentru al doilea, deoarece 
această disciplină mă intere
sează mai mult, m-a atras în 
mod deosebit. Am de gînd să 
dovedesc la examen că pasiu
nea mea pentru această mate
rie este reală și bine susținută 
printr-un studiu serios al 
cursurilor, al unei bogate bi
bliografii de specialitate. Esen
țial, consider' a fi faptul că 
acum avem posibilitatea de a 
ne concentra timpul și ener
gia în studiul disciplinelor e- 
sentiale pentru temeinica 
noastră pregătire ca specialiști, 
oferindu-ne, totodată, și posi
bilitatea de a aprofunda cu 
predilecție una dintre mai 
multe discipline, în funcție de 
interesele preferențiale sau 
preocupările de cercetare în
tr-o anumită direcție. Sînt de 
părere că numărul acesta în
seamnă mai multă exigență 
față de calitatea învățăturii 
studenților și o iau ca atare, 
cu convingerea că pe această 
cale îmi voi putea concentra 
și orienta mai bine studiul in
dividual, că în anul de studii 
viitor, de exemplu, nu va mai 
trebui să-mi dispersez timpul 
de lucru pentru susținerea a

fiecare, alte perspective. Desco
periseră că zac în ei puteri ne
bănuite. că au înclinații deose
bite nu spre furt sau vagabon
daj ci spre muzică, poezie sau 
teatru, că dincolo de actele an
tisociale pe care le comiseserd, 
ei pot aspira cu încredere spre 
tot ceea ce visează cei de vîrsta 
lor. Cred că nu s-au întrebat ei 
de ce talentul lor. înclinațiile 
nu le-au fost cultivate mai de
vreme. în familiile din care 
proveneau. în școlile pe care 
le-au urmat. își cunoșteau bio
grafia, înțelegeau condițiile ca
re împiedicaseră afirmarea lor 
și acum, la aest spectacol fes
tiv, nu era decît bucurie, spe
ranță și încredere. Mîndrie că 
ei. considerați infractori și de- 
licvenți, sînt cavabili să-și de
pășească antecedentele penale, 
să șteargă. printr-un singur 
zîmbet sincer și prin dorința de 
a se transforma, amintirea u- 
nor întîmplări neplăcute.

îi priveam în lumina reflec
toarelor. înalți frumoși, senini, 
transpunîndu-și sensibilitatea și 
emoția în cîntec sau în dans. 
Erau copiii și adolescenții pe 
care statul îi ajută să crească 
astfel, pe care partidul, prin 
grija specială care le-o acordă, 
dorește să-i redea societății ca 
oameni de nădejde.

Post Scriptum.
Am ținut să subliniez acest 

post-scriptum adresat tuturor 
celor care au scris despre mi

unsprezece examene. Vor fi 
numai șapte, doar la discipli
nele de bază, așa că nu admit 
să le 
bune

susțin oricum, ci cu note 
și foarte bune.

★

ora aiceasta, cînd sălileLa
de curs sau seminarii di-n in
stitutele de învățămînt supe
rior timișorene cunosc deja 
freamătul confruntării dintre 
cunoștințele acumulate și exi
gența cadrelor didactice, Ho
tărîrea Ministerului învăță
mîntului privind limitarea nu
mărului de examene a stîmit, 
după cum era și firesc, un viu 
interes. Părerile sînt unanime: 
măsura luată are drept scop 
o mai temeinică pregătire a 
studenților, creează posibilități 
sporite adîncirii cunoștințelor 
la disciplinele de bază ale vii
torilor specialiști. La FACUL
TATEA DE ELECTROTEHNI
CA A INSTITUTULUI POLI
TEHNIC, prof. dr. TOMA 
DORDEA, a avut o întîlnire 
cu studenții anilor I și II, care 
în urma aiplicării recentei mă
suri, vor avea cu două exame
ne mai puțin. Vorbitorul a 
scos în evidență sporul de 
răspundere ce le revine con
comitent cu crearea unor mai 
largi posibilități de opțiune în 
specializare la unele discipli
ne favorite. în felul acesta, 
potențialul de muncă al stu
dentului va fi scutit de o dis
persare egală a efortului, ade- I 
sea în dauna calității.

înd glas senti
mentelor de re
cunoștință' față 
de partidul și 
statul nostru 
socialist, stu

denții din BUCUREȘTI, CLUJ, 
IAȘI, TG. MUREȘ, TIMI
ȘOARA, BRAȘOV — din 
toate centrele universitare, 
au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame adop- 

Itate cu entuziasm în adunările 
lor. Spicuim cîteva fragmente 
din cuprinsul acestora :

„Căldura 
gostea cu 

| partidului, 
personal, 
Ceaușescu, vă îngrijiți de toate 
problemele studenților, de re
zolvarea lor în condiții optime 
trezesc în noi sentimentul re
cunoștinței fierbinți și al da
toriei patriotice de a răspunde 
cu tot entuziasmul și puterea 
noastră de muncă și de a ob
ține rezultate cit mai bune la 
sfîrșitul anului universitar.

Vă mulțumim din inimă 
pentru tot ceea ce faceți pen
tru noi4*, scriu în telegrama lor 
studenții anului I al Facul
tății de chimie industrială din 
București.

Din telegrama studenților 
Facultății de geologie tehnică 
a Institutului de petrol, gaze 
și geologie-București, extra
gem următoarele rînduri: 
„Comunicarea de către Minis
terul învățămîntului a măsurii 
privind limitarea numărului 
de examene la opt și adopta
rea de către Consiliul științific 
al facultății a sarcinilor ce de
curg din aceasta, au fost pri
mite cu deosebit interes de că
tre studenții facultății noastre. 
Reducerea numărului de exa
mene înseamnă pentru noi po
sibilitatea concentrării efortu
rilor și atenției pentru pregă
tirea temeinică Ia disciplinele 
de bază.

Această măsură, alături de 
cea privind mărirea alocației 
de hrană, precum și asigurarea 
locului de muncă fiecărui ab
solvent reflectă grija deosebi
tă a partidului și poporului 
nostru pentru crearea condi
țiilor tot mai bune de muncă 
și viață studențimii noastre, 
măsuri ce se înscriu printre o-

părintească, dra- 
care conducerea 

dumneavoastră 
tovarășe Nicolae

biectivele programului multi
lateral de dezvoltare a socie
tății noastre socialiste".

„Studenții Facultății de E- 
lectromecanică din Cluj își 
exprimă în unanimitate pro
funda adeziune și mulțumire 
față de preocuparea perma
nentă a conducerii partidului 
și statului pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor 
noastre de viață și studiu.

Adoptarea Legii învățămîn- 
tului, sporirea considerabilă a 
alocației de hrană pentru stu
denții bursieri, acordarea de 
burse suplimentare precum și 
recenta Hotărîre cu privire la 
raționala limitare 
zare a 
pentru 
noastre 
ficarea ________
obținerii de rezultate calitativ 
superioare în toate verigile 
procesului de învățămînt.

Vă încredințăm că tineretul 
studios, deplin încrezător și 
atașat politicii partidului, va 
răspunde cu entuziasm cerin
țelor ridicate în 
lă a desăvîrșirii 
socialismului din 
tră".

„Avînd un larg__ __
tivitate cu perspective multi
laterale de a aplica după ab
solvire în practică cunoștințe
le dobîndite, condiții favora
bile de plasare în producție 
după terminarea studiilor, 
condiții care nu sînt asigurate 
în multe țări, studenții Insti
tutului de cultură fizică au un 
motiv în plus să primească cu 
satisfacție noile măsuri adop
tate pentru perfecționarea pre
gătirii lor.

Studenții Institutului de cul
tură fizică vă roagă, tovarășe 
secretar general, să primiți 
cele mai calde și tinerești sen
timente de recunoștință față 
de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și față 
de dumneavoastră personal 
pentru grija deosebită pe care 
o purtați tineretului scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România".

„Exprimîndu-ne profunda 
noastră recunoștință față de 
grija ce ni se poartă — scriu 
studenții Facultății de electro
tehnică a Institutului politeh
nic Timișoara — ne angajăm 
să slujim cu devotament po
porul, să facem tot ce depinde 
de noi pentru dezvoltarea eco- 

4iomiei și înflorirea științei în 
patria noastră socialistă".

„Dragi conducători, noi stu
denții anului III al Facultății 
de mașini și utilaj pentru con
strucții din București sîntem 
și mai hotărîți să depunem 
mari eforturi pentru a dobîndi 
o pregătire profesională și 
ideologică temeinică, să mul
țumim partidului pentru mi
nunatele condiții de învățătu
ră create nouă, celor oare vom 
fi specialiștii de mîine ai 
țării."

La aceste rînduri am putea 
adăuga numeroase altele ex
trase din toate telegramele a- 
dresate conducerii partidului 
și în care străbate ca un fir 
roșu recunoștința exprimată 
de tineretul studios al țării 
pentru toate eforturile pe care 
partidul și statul nostru le 
fac în folosul lor, pentru ge
nerozitatea și solicitudinea cu 
care îi înconjoară în timpul 
studenției, hotărîrea de a fo
losi din plin condițiile de stu
diu și viață ce le sînt create 
prin grija partidului și statu
lui, a poporului munci
tor pentru a se pregăti cu 
temeinicie, a deveni buni spe
cialiști, slujitori de nădejde ai 
patriei noastre, constructori 
entuziaști și competenți ai 
orînduirii socialiste.

și reparti- 
examenelor constituie 

studenții facultății 
un imbold în intensi- 

studiului, in vederea

etapa actua- 
construcției 
țara noas-

cimp de ac-

nori în presă, tuturor celor ca
re au în atribuțiile lor și difi
cila sarcină a recuperării celor 
neintegrați social. Rubricile 
multor ziare consemnează sau 
comentează fapta antisocială a 
minorului x sau y. procesele 
deschise unor adolescenți in
fractori. Dar n-am văzut, în a- 
ceastă de neuitat seară a spec
tacolului dat de cei despre care 
poate mulți dintre noi am scris, 
nici un semnatar al acelor ru
brici. Televiziunea caută subiec
te spectaculoase printre delic- 
venții minori, făcînd uneori 
speculații psihologice din ca
zuri nesemnificative, studioul 
Sahia cere mereu teme pentru 
filme-anchetă. dar această ma
nifestare nu s-a bucurat de a- 
tenția lor. cu toate că era un 
valoros prilej de investigare a 
unor biografii, a unor destine; a 
unor aspirații și perspective de 
viitor. Dorim cu toții ca acești 
copij încă dezechilibrați social 
să revină printre noi cît mai re
pede și, bineînțeles, știm că-i 
vom primi cu brațele deschise. 
Dar să-i facem s-o creadă încă 
de pe acum, să le arătăm că-i 
așteptăm și că-i urmărim cu a- 
tenție și încredere. Ei sînt pen
tru noi nu numai prilejul unor 
articole spectaculoase pe care 
le putem scrie despre soarta și 
faptele lor, ci și o parte, e 
drept infimă, din generația pe 
care o pregătim să preia tot 
ceea ce realizăm și visăm să în
făptuim pentru această țară.

CADRAN 
(Urmare din pag. I) 

Privesc ziarul cu pricina 
și-mi sare în ochi titlul mare 
pe patru coloane, pe a-ntîia. 
Ar fi absurd, din nou absurd, 
să iei ziarul în mînă și să nu 
observi articolul. Atunci ? A- 
tunci nu-mi rămîne să-mi ex
plic absurditatea situației 
decît prin absurditatea la 
la care duce formalismul u- 
nora dintre răspunsurile la 
criticile presei. Vasăzică, 
dumneata iei cunoștință de 
critică doar cînd te afli în 
fața unei adrese însoțită de 
ziarul în chestiune care-ți 
reamintește obligativitatea 
de a răspunde în termen ar
ticolelor critice ale presei. 
Pentru că ești obligat, soliciți 
ziarul pe care de altfel nu-1 
citești deși în întreprinderile 
tale media de vîrsta a colec
tivelor coboară sub 30 de 
ani, care va să zică articolul 
critic nu te interesează decît 
în măsura în care ești con- 
strîns printr-o hotărîre su
perioară să răspunzi, nu te 
interesează problemele și 
preocupările tinerilor din u- 
nitățîle tale despre care zia
rul scrie deseori. Toate aces
tea interesează pe omul de 
pe stradă nu pe cel chemat 
să analizeze, să analizeze cu 
simț de răspundere sesizările 
sritice. Ciudată optică
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ROBERT KENNEDY

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ
America zguduita de asasinatul de la Los

Angeles ® Amănunte despre criminal
Era 

al lui , .
apariția pe neașteptate în camera 
în care se strînseseră aproape o 
sută de ziariști și foto-reporteri. 
Părea livid și cu o voce gravă 
a spus : „Aș vrea să vă fac un 
scurt anunț". Toți cei de față au 
înțeles despre ce poate fi vorba. 
Speranțele ca Robert Kennedy să 
biruie moartea fuseseră abando
nate. încă în cursul nopții, unul 
din chirurgii care participase la 
chinuitoarea operație, a afirmat : 
„Pe măsură ce starea de comă 
se prelungește, scad șansele de 
supraviețuire".

Secretarul de presă a dat ci
tire declarației sale. Ziariștii în
registrau : „Senatorul Robert 
Francis Kennedy a decedat as
tăzi, 6 iunie 1968, la ora 1,44 
a.m. în momentul decesului erau 
alături de senatorul Kennedy so
ția sa, Ethel, surorile sale, d-na 
Stephen Smith și d-na Patricia 
Lawford, dl. Stephen Smith și 
cumnata sa, d-na John F. Ken
nedy. El era în vîrstă de 42 de 
ani".

în cîteva minute, știrea a făcut 
ocolul Americii. în stațiile de 
metrou, în autobuze, în gări și 
pe aeroporturi, pe străzi, nenu- 
mărați oameni urmăreau la apa
ratele cu tranzistori știrile trans
mise de posturile de radio. Mulți 
văzuseră ' '
liculă i 
nice.
rera. 
ceau pe planul doi : 
crima care a însîngerat încă o 
dată această țară. Din New York 
corespondentul AGERPRES 
transmite că orașul pare de nere
cunoscut. Magazinele sînt pustii. 
Fețele oamenilor au o expresie 
gravă. „Asasinatul politic în în
treaga sa oroare a rănit din nou 
conștiința poporului american — 
scrie ziarul NEW YORK TIMES. 
Enormitatea acestei crime depă
șește limitele dureroase ale tra
gediei personale care -s-a abătut 
încă o dată asupra familiei Ken
nedy : asasinatul politic lovește 
înseși temeliile statului, demo
crația americană și instituțiile 
fundamentale ale țării".

Focurile de armă de la hote
lul „Ambasador" din Los Ange
les au răscolit conștiința Ame
ricii. Cele mai importante per
sonalități politice ale țării, nume 
de prestigiu pe care ziarele le 
adăpostesc zilnic, ca și omul sim
plu de pe stradă își exprimă e- 
moția, indignarea, repulsia față 
de cele întîmplate. „Unde va a- 
junge America ?" — întrebarea 
revine mereu. Gloanțele care l-au 
ucis pe Robert Kennedy au rea
dus în memorie imagini însînge- 
rate ale Dallasului și Mempbisu- 
lui. Legăturile se impun, nu pot 
fi ocolite. întrebările se îngră
mădesc și răspunsurile întîrzie. 
După John Kennedy a urmat 
Martin Luther King și acum Ro
bert Kennedy. Oameni curajoși, 
care-și ridicaseră glasul pentru a 
rosti adevăruri uneori dureroase 
și care priveau multe din proble
mele lumii contemporane cu lu
ciditate. Oare între cele trei 
crime nu trebuie făcută nici o 
legătură ? S-au auzit explicațiile 
polițienești și, straniu, de fiecare 
dată s-a negat existența unui 
complot. întîmplător, însă, sînt 
uciși tocmai acei americani pro- 
eminenți, care refuza nedreptatea 
și cheamă la realism ? Un ziar 
parizian — LA NATION — a- 
firma că „totul se petrece ca și 
cum în America un blestem ar 
lovi oamenii care privesc spre 
viitor, care urmăresc progresul 
și care resping violența". Dar nu 
este vorba de un blestem, nu este 
vorba de jocul hazardului, de 
înspăimîntătoarea cruzime a des
tinului. Dallas, Memphis și Los 
Angeles — înseamnă asasinate 
politice, ai căror autori reali tre
buie căutați în acele sectoare ale 
vieții publice care privesc ciX, ne
liniște la tot ceea ce ar modifica, 
oricît de timid, actuala înfățișare 
a Americii. Tăcerea nu poate as
cunde adevărul. Dacă după 
Dallas cei care puteau dezvălui 
adevărul au, dispărut în condiții 
ce trezesc bănuieli, tăcerea nu a 
adus și uitarea. Crimele nu pot 
fi rupte de un climat de violență 
alimentat de războiul din Viet
nam, segregația rasială, flagran
tele inegalități sociale. Arthur 
Schlesinger, consilier al fraților 
Kennedy, afirma : „De trei ani 
noi ucidem oameni de cealaltă 
parte a lumii. Am asasinat deja 
doi oameni care personificau în 
străinătate idealurile Americii. 
Ieri s-a comis un al treilea asa-

ora 2. Secretarul de 
Robert Kennedy și-a

înregistrate pe pe- 
clipele acelea groaz- 

Finalul tragic îi îndu- 
Simpatrile politice tre- 

rămînea

sinat... Societatea noastră este 
marcată printr-o tendință înăs- 
cută la violență, care apare în 
încăpățînarea de a duce un răz
boi irațional în Vietnam și care 
se reflectă pe plan intern prin 
ură și violență".

Amănuntele care s-au dat des
pre autorul asasinatului sînt la
pidare și neconcludente. Sirhan 
Bishara Sirhan este de origină 
iordaniană și a emigrat în S.U.A. 
împreună cu familia sa, în anul 
1957, venind ” ” ~ ‘
în vîrstă de 
ca „băiat de

din Ierusalim. Este 
24 de ani și lucra 
grajd" la un liipo-

drom. După cum transmite co
respondentul Agerpres, poliția 
din Los Angeles a anunțat că la 
domiciliul din Pasadena, unde lo
cuia, împreună cu mama și fra
tele său, a fost găsit un jurnal 
personal care, se crede, aparține 
lai Sirhan și în care acesta a 
scris că „trebuie să-1 omor pe se
natorul Kennedy înainte de 5 iu
nie 1968".

Firește, comentatorii încearcă 
să descifreze mobilurile crimei. 
Se emit cele mai diferite păreri, 
se încearcă corelări de fapte, se 
oferă explicații. Pare, însă, că nu 
este un act de răzbunare perso
nală. Unii exclud și posibilitatea 
că asasinul să fie un dezechilibrat 
mintal. Ultimele relatări ale an
chetatorilor pretind că el „a 
dat dovada de un calm și o lu
ciditate perfectă". Siohan pare 
indiferent. Se bazează pe ocro
titori puternici ? Cînd va ieși a- 
devărul la iveală ? LA NATION 
se întreabă : „Care sînt puterni
cele p^X’naje a căror salvare a 
fost urmărîîă prin înăbușirea cri
mei de la Dallas, ceea ce le-a 
permis poate sa organizeze pe 
cea de la Los Angeles ?“ Iată 
o întrebare care, cum scria zia
rul, „nu va putea sâ rămînă la 
infinit fără răspuns, dacă poliția 
și justiția vor să-și facă datoria".

Cu puțin timp înainte de a-și 
pierde viața, Robert Kennedy a 
acordat un interviu ziarului ce
hoslovac RUDE PRAVO. Cele 
declarate îi conturează, încă o 
dată, fizionomia politică. El s-a 
referit la problema asigurării 
drepturilor cetățenești, subliniind: 
„Trebuie să găsim calea care să 
arate cum trebuie deschise si a- 
dîncite din nou legăturile dintre 
America albă și cea neagră. Tre
buie să se pună capăt unei so
cietăți în care omul cu pielea 
de altă culoare este considerat 
că nu poate avea drepturi de
pline". In legătură cu Vietnamul, 
Kennedy a declarat : „Consider 
îmbucurător faptul că tratativele 
de la Paris au început și împăr
tășesc, împreună cu toți ameri
canii, speranța că și în Vietnam 
va fi instaurata pacea pe calea 
tratativelor".

In acest moment tragic, se re
amintesc principalele date ale 
biografiei senatorului, pe care 
mulți americani îl doreau insta
lat la Casa Albă. Robert Kennedy 
s-a născut la 20 noiembrie 1925. 
Tînăr fiind, s-a dedicat magis
traturii. în 1961 avea să devină 
ministru al justiției, după ce de
functul său frate fusese ales pre
ședinte. Abandonînd funcția mi
nisterială în 1964, Robert Kenne
dy a fost ales, în 1965, senator 
din partea statului New York. La 
capitolul „stare civilă" se amin
tește că s-a căsătorit în 1950 și 
că nu de mult s-a născut 
de-al zecelea copil al său.

După îndelungate ezitări, 
această primăvară, senatorul 
angajat în cursa prezidențială, 

a campaniei 
a reprezentat-o 

criticarea poziției Washingtonu
lui în ceea ce privește Vietna-

mul, ca și în multe probleme ale 
vieții interne americane. Opinii- 
le sale — deși i s-a reproșat o 
anumită lipsă de fermitate — au 
găsit aprobare in cercurile largi W 
ale opiniei publice iar „prelimi
nariile" care s-au desfășurat îd £ 
cîteva state au vădit influența 
crescîndă a senatorului. Asasi- 
natul de la Los Angeles intro- 
duce elemente suplimentare de 
incertitudine în ceea ce pri- 
vește momentul electoral din W 
toamnă. Deocamdată, în semn 
de respect pentru decedat, cei- a 
lalți candidați și-au suspendat " 
temporar activitățile electorale.
Se afirmă că la vVashingtcn v . a 
avea loc o întrevedere între cei 
doi candidați democrați (senato
rul Eugene Mc Carthv și vice- 
președintele Humphrey) și pre-w 
ședințele Johnson. După unele 
surse ar fi vorba de o încercare A 
de a readuce unitatea în rindu- 
rile partidului democrat. Ori
cum, în aceste ceasuri, calcule- £ 
le electorale sînt eclipsate de 
crima care a pus capăt vieții lui 
Robert Kennedy.

Tragedia de la Los Angeles 
este comentată în întreaga lume 
și majoritatea articolelor exami- £ 
nează raportul dintre izbucnirea 
de violență și atmosfera ameri- 
cană în general. LE FIGARO Q 
scrie : „Crima de la Los Angeles 
este o nouă dovadă a existenței 
în S.U.A. a unei atmosfere de w 
încordare ale cărei componente 
sînt conflictele rasiale, războiul A 
din Vietnam, gangsterismul C2- ™ 
re bîntuie în stare endemică b 
orașe și, în general, criminali- £ 
tatea al cărei nivel crește neîn
cetat de cîțiva ani“-

„Anumite persoane au 
probabil să scape

1 s'ni1 " 
probabil să scape de Robert 
Kennedy deoarece știa prea A 
multe — opiniază ziarul MA w 
GYAR NEMZET. Dacă ar fi 
început să vorbească ar fi pa- 
hit să declanșeze un scandal fără 
precedent al istoriei contempora 
ne, prin dezvăluirile sale".

NEW YORK TIMES afirma : 
„Se poate discuta la infinit des- A 
pre existența unei neliniști a- 
dînci într-o societate supusă cri
zelor de nebunie și de violența- gț 
Ceea ce nu este discut * ““ 
faptul că atunci 
timpul să se facă ceva în aceas
tă privință pe căi legale. Con
gresul S.U-A a eșuat. Și po
porul din cele patru colțuri ale 
țării care așteaptă conducere și 
călăuzire din partea Washing
tonului a auzit încă o data zgo
motul gloanțelor ucigașe". Din 
Washington se anunță că s-a 
hotărât crearea unei comisii pre
zidată de Milton Eisenhower 
fratele fostului președinte Dwight 
Eisenhower, care va avea misiu
nea să examineze cauzele „tutu
ror actelor de violență care ac 
însîngerat țara de la asasinare; 
președintelui John Kennedy". Id 
grabă, Senatul american a adop
tat o lege care extinde protecția 
serviciului secret asupra cand»- 
daților la postul de președinte. 
Tîrzie reacție...

Robert Kennedy va fi înmor- 
mîntat în apropierea fratelui 
său fostul președinte Kennedy, la 
Cimitirul național Arlington

Ziua cînd senatorul va ii con
dus pe ultimul său drum a fost 
declarată zi de doliu în S.U-A. 
Milioane de americani, de 
oameni de pretutindeni, voi 
păstra amintirea chipului său tî
năr, luminat de un zâmbet neo
bosit. nu vor uita sinceritatea cu 
care a slujit adevărul și dreptatea, 
după cum nu vor uita că actul 
de violență care l-a răpus pe 
Robert Kennedy este produ
sul unei orientări ce nu slujește 
interesele poporului american. 
ale păcii.

d este

e
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Nota dominantă 
sale electorale

TELEGRAMĂ
Ștefan Voitec, președintele 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a 
trimis Congresului Statelor 
Unite ale Americii, președin
telui Senatului Hubert Hump
hrey, următoarea telegramă :

„Profund întristat de vestea 
asasinării senatorului Robert 
Francis Kennedy, reprezen
tant de seamă al Senatului 
și al vieții politice americane.

în numele meu personal și al 
deputaților Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România vă adresez cele mai 
sincere condoleanțe.

Totodată vă rog să transmi
teți doamnei Ethel Kennedy și 
familiei îndoliate expresia 
profundelor noastre simpatii în 
aceste momente de grea în
cercare".
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Pierderi ale trupelor ame

ricane în Vietnamul de Sud
Un purtător de cuvînt mi

litar american a declarat că 
in cursul luptelor din ultima 
săptămînă din Vietnamul de 
sud au fost uciși 438 de sol
dați americani, ridicînd pier
derile americane din ultima 
lună la 2 000 morți. El a ară
tat că de la începutul războiu

lui din Vietnam trupele ame
ricane au pierdut 24 364 mili
tari.

In urma puternicelor presiuni 
ale forțelor patriotice din Vietna
mul de sud yi a înfrîngerilor su
ferite pe cimpul de luptă, așa-nu-

Ședința guvernului

/?. S. Cehoslovace
Agenția C.T.K. anunță că 

la Praga s-a deschis joi 
ședința Guvernului R. S. 
Cehoslovace, la care vor fi 
discutate un proiect de lege 
cu privire la reabilitarea 
judiciară și un proiect de 
reglementare temporară a 
unor probleme legate de a- 
legerea judecătorilor, un 
proiect de îmbunătățire a 
legii cu privire la presă și 
se va da un comunicat cu 
privire la cercetările făcu
te în cazul Sejna.

mitul parlament saigonez a adop
tat un proiect de lege privind 
mobilizarea generală a tuturor 
bărbaților între 17 și 38 de ani. 
Legea prezentată spre semnare 
„președintelui" Vietnamului de 
sud, Thieu, nu a primit aproba
rea lui întrucît acesta și-a mani
festat dorința de a face mobiliza
rea și mai eficientă. In acest sens 
potrivit relatărilor ziarului „Sai
gon Daily News" Thieu va pre
zenta noi propuneri pentru ca pre
vederile legii să se extindă la băr
bați între 17 și 43 de ani și ca toți 
ofițerii și subofițerii care au vîrstă 
pină la 50 de ani să fie chemați 
sub arme. In felul acesta, legea 
privind mobilizarea generală va 
reveni din nou în parlament și 
cunoscînd „practica" acestuia nu 
există nici o îndoială că cererea 
„președintelui" va fi aprobată. 
Thieu speră ca astfel efec
tivele trupelor să crească cu 
268000 care să se adauge celor 
750000 de militari cît numără în 
prezent armata saigoneză.

i

Situația socială din Franța 
s-a caracterizat joi printr-o 
evoluție spre reluarea lu
crului într-o serie de ra
muri. Tn unele sectoare alt- 
vieții economice, negocieri 
le dintre sindicate, gu
vern și patronat privind re
vendicările oamenilor muncii 
s-au încheiat în mod pozitiv, 
într-un interviu acordat zia
rului „L’Humanite", secretarul 

, general al C.G.T., Georges 
Seguy, a relevat că toate pro- 

1 iectele de acord pe baza cărora 
i se organizează consultările cu 

muncitorii greviști depășesc 
de cele mai multe ori conce
siile cuprinse în „protocolul de 
la Grenelle", îndeosebi în ce 
privește sporirea salariilor, re
ducerea duratei timpului de 
muncă, a vîrstei de pensio
nare.

înir-o declarație a Biroului 
confederal al C.G.T. se arată 

I că „peste tot unde revendică- 
I rile esențiale au fost satisfă

cute, interesul salariaților este 
de a se pronunța în masa pen
tru reluarea lucrului în unită
țile respective". Este vorba în 
special de minerii din indus
tria cărbunelui, de funcționarii 

I băncilor, de salariații compa
niilor de asigurare și ai între
prinderilor textile și de încăl
țăminte. Compania de stat 
„Air France" a făcut cunoscut 
că 62 la sută din personalul 
său din Paris a votat pentru 
reluarea lucrului. Și-au reluat, 
de asemenea, activitatea în 
mod progresiv transportul fe
roviar, cel urban (în special 
la Paris) serviciile 
instituțiile publice.

Pe de altă parte, 
număr de puncte
grave persistă. Este vorba de 
sectoarele metalurgic, indus- 

| tria chimică, cea a automobi
lelor, construcții, marile ma-

gazine, industria aeronautică, 
teatre-, radio și televiziune etc. 
Sînt totodată semnalate acți
uni ale forțelor de poliție care 
au ocupat uzina anexă de la 
Flins a Regiei Renault, în 
care lucrează 10 000 de mun
citori, gonind pichetele de 
grevă. La Peugeot și Mont- 
beliard necunoscuți au arun
cat în timpul nopții bombe ex
plozive, asupra pichetelor de 
grevă.

în ce privește problemele în- 
vățămîntulUi, sindicatul națio
nal al învățămîntului superior, 
„SNESUP" care a fost, îm
preună cu Uniunea Națională 
a studenților din Franța, prin
cipalul animator al mișcării 
universitare în ultimele săptă
mîni, a precizat într-un comu
nicat că „nu poate lua în con
siderare în prezent, sub nici 
o formă, negocierile cu gu
vernul". „SNESUP" consideră 
că reorganizarea universității 
este în primul rînd „o pro
blemă a corpului didactic, 
studenților, personalului teh
nic și administrativ".

poștale și

un anumit 
nevralgice

★

Pe plan politic, preocupările 
sînt absorbite de chestiunile 
electorale. Toate partidele po
litice au dat publicității listele 
aproape complete ale candida- 
ților cu care se vor prezenta 
la alegerile de la 23 Iunie, pri
mul scrutin al alegerilor gene
rale legislative. Patru forma
țiuni prezintă candidați — în 
general pe deputății care --’a 
făcut parte din ultimul ParjJ® 
ment — în toate cele 470 dej 
circumscripții metropolitane și 
anume U.D.R. (Uniunea pentru 
apărarea republicii) care gru
pează pe sprijinitorii actualu
lui guvern, Partidul Comunist 
Francez, Federația Stângii De
mocrate și Socialiste, Parti
dul Socialist Unificat.

portul Norfolk (statal Virginia) 
in timp ce se întorcea la bază 
după ce participase la manevre 
in Mediterană. Marina militară 
americană a mobilizat o întrea
că flotă pentru cântarea sub
marinului, care nu a putut fi 
SHL

• JOI a avut loc la Ambasa
da României din Moscova festi- 
vitatea laminări; de către Teo
dor Marinescu. ambasadorul 
României în Uniunea "Sovietică, 
a diplomei de onoare acordate 
de Societatea de St nte medi
cale din România profesorului 
G. A. Nevraev. cunoscut om de 
știință, cercetător in domeniul 
balneologiei.

• PETER BRANDT, fiul mi
nistrului de externe vest-ger- 
man. Willy Brandt, a fost con
damnat joi ia Berlinul occiden
tal la dona săptămini de arest 
pentru participarea sa la ma
nifestațiile studențești. El își va 
executa pedeapsa intr-un peni
tenciar rezervat tinerilor. Pro
cesul s-a desfășurat timp de 
trei zile cu ușile închise, presa 
fiind admisă in sala tribunalului 
numai la citirea verdictului.

ploc

TOATE Divele flotei milita re 
americane au cobori: joi pavi
lioanele in bernâ. in semn de 
omagiu adus memoriei celor 99 
de marinari și ofițeri dispăruți 
la bordul submarinului nuclear 
,. Scorpion**.

Submarinul a dispărut la 
21 mai între insulele Azore și

DIN Berlinul occidental se a- 
nunță că Rudi Dutsehke, lider 
al Federației studenților socia
liști din Berlinul occidental, 
care la 11 aprilie a fost victima 
unui atentat, s-a restabilit și va 
părăsi simbătă spitațul în care 
a fost internat.

DUPĂ cum anunță agenția 
Taniug, Iosip Broz Tito, preșe
dintele R. S. F. Iugoslaviâ, l-a 
primit joi la reședința sa de la 
Brioni pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. F. a 
Germaniei în Iugoslavia, Peter 
Blachstein care i-a înmânat 
scrisorile de acreditare.

Senatorul Robert Kennedy, susținîndu-și campania electorală în orașul Boston. In dreapta, 
fratele său Edward

la acordul

K. P. POLONA. Vedere panoramică a localității Katowice din Silezia

Stirșital

crizei?

ION D. GOIA

Belgia:

Lăsată în umbră datorită 
puternicelor frămîntări care 
s-au produs în ultimele săp- 
tămini pe plan european și 
mondial, criza politică din 
Belgia și-a urmat totuși dru
mul pe făgașurile clasice, cu 
înaintări și poticniri, cu spe
ranțe și îndoieli. Dar pentru 
că toate lucrurile, după cum 
au un început trebuie să ai
bă odată și odată și un sfîr
șit. se parc că forțele politico 
belgiene angrenate în rezol
varea crizei au ajuns pină ia 
urmă la un acord.

Cel puțin așa a lăsat să se 
înțeleagă premierul interimat 
Paul Vandem Boeynants. în 
cea de-a I16-a zi a crizei, el 
a făcut cunoscut că tratati
vele angajate cu socialiștii au 
dus, în sfîrșit, la un acord 
asupra principalelor proble
me discutate, acord care va 
permite formarea unu» gu
vern în următoarele zile. în 
principal, ceea ce a mai ră
mas de făcut ar fi repartiza
rea portofoliilor.

Dacă guvernul se alcătu
iește — și în prezent nimeni 
nu manifestă îndoieli în a- 
ceastă privință — se cheamă 
că i-a fost dat tot veteranului 
Boeynants să dreagă ceea ce, 
susțin unii, stricase el în
suși. în realitate însă, defec
țiunea nu s-a datorat activi
tății premierului ci — după 
cum este bine cunoscut — 
mai multor factori între care 
se evidențiază : situația eco
nomică dificilă mai ales în 
provincia valonă, nerezolvarea 
așa-numitei „probleme ling
vistice", chestiunea minorită
ților a împărțirii administra
tive, politica socială și finan
ciară, etc. Aceste dificultăți 
s-ar fi ivit, firește, cu sau 
fără Boeynants, dar acestuia

i s-a reproșat că în timpul 
cit s-a aflat Ia cîrma trebu
rilor țării n-a luat toate mă
surile necesare pentru rezol
varea lor. Acum, însă, belgi
enii se inîngîie cu ideea că 
afacerea are și partea ei bu
nă : continuitatea. Pentru că, 
practic, actualul premier n-a 
întrerupt nici o zi conducerea 
guvernului și, prin urmare,

„știe pe toate de unde să le 
ia". în același timp, cunoscînd 
motivele care au dus la căde
rea guvernului său în vechea 
legislatură, se va strădui, fă
ră doar și poate, să nu mai 
repete greșelile din trecut.

Aceștia sînt, totuși, factorii 
care țin de persoana premie
rului și, desigur, nu cei esen
țiali. Pentru că, la un viitor 
guvern ieșit din mezalianța 
social-creștinilor cu socialiștii, 
contează în primul rînd ter
menii aranjamentelor dintre 
cele două partide. Iar acești 
termeni nu sînt, deocamdată, 
cunoscuți. Vanden Boeynants 
a menționat doar că „s-au 
încheiat discuțiile" asupra 
problemelor „comunitare"

(autonomia culturală, 
centralizarea economică 
administrativă, protecția 
norităților, statutul Bruxelles
ului, universitatea) și că sînt 
pe punctul de a se termina și 

probleme 
speță pro- 
economice

dezbaterile pe 
„tradiționale", în 
bleme ale politicii 
și sociale

Cînd se referă __ ____
anunțat de actualul premier 
interimar, observatorii nu ex
clud posibilitatea ca el să 
fi fost grăbit (dacă „grăbit" 
se poate numi ceva realizat 
după patru luni de zile) de 
situația europeană agitată din 
ultima vreme. Se știe că nici 
Belgia n-a scăpat acestei agi
tații, și poate că dorința de 
a nu se ajunge la evenimen
te de amploarea celor din 
Franța i-a determinat pe ne
gociatori să cadă Ia învoială, 
în consecință, cel de-al doilea 
„formator" — și nu al treilea, 
cum s-a afirmat uneori, ne- 
ținîndu-se cont rle faptul că 
misiunea contelui d’AIcanta- 
ra a fost de „informare" și 
nu de „formare" a guvernu
lui — a putut să declare pre
sei : „Am ferma speranță că 
voi putea prezenta regelui la 
sfîrșitul săptămînii un guvern, 
afară de cazul unui accident, 
pe care eu nu-1 cred posibil".

Cu rezerva acestui accident 
— pe care nici ei nu-1 prea 
cred posibil — observatorii 
se referă deja la șansele vii
torului guvern. Ei apreciază 
că el va putea supraviețui 
numai dacă va rezolva — 
în sfîrșit — marile probleme 
ale Belgiei (Ia care m-am re
ferit mai sus). Dacă va putea 
sau nu s-o facă, aceasta o va 
arăta viitorul.
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