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Capacitățile de proiectare
în conflict cu sertareleA.

Fabrica de cherestea de răși- 
noase din cadrul C.I.L. — Comă- 
nești a intrat în funcțiune de 
i \‘rca ani. Trebuia să atingă în 
întregime indicatorii proiectați 
încă din trimestrul II 1966. Dar 
ea continuă să fie nerentabilă, 
j-ă trăiască și în prezent pe „spi
narea" altor unități ale econo
miei. Firește, ne întrebăm, ce a 
contribuit la menținerea unei 
astfel de stări de fapt, ce factori 
au împiedicat atingerea, în ter
menul planificat, a parametrilor 
din proiect ?

— In cursul anului 1966 (o 
jumătate de an — n.a.) și în 
tot anul 1967, ne spune șeful 
fabricii, inginerul Iosif Karda. 
ne-au lipsit buștenii — principala 
materie primă.

Nu ne-a fost greu să aflăm de 
ce au lipsit și de ce continuă 
sa lipsească. E necesar însă să 
ne întoarcem pentru început la 
prevederile proiectului. Cînd s-a 
ales ca „punct geografic" — Co- 
^ăneștiul s-<a prevăzut dezafecta- 
i ea celor două unități similare: 
U.I.L. Comănești (vecină cu 
prima — n.a.) și fabrica de che
restea de la Dărmănești.

în aceste condiții, noua unitate 
urma să se aprovizioneze cu ma
terie primă, în exclusivitate, din 
bazinul Trotușului. In realitate, 
fabrica de cherestea continuă și 
astăzi să se aprovizioneze cu 
bușteni de la distanțe de sute

de kilometri din județele Timiș, 
Hunedoara, Argeș, Brașov etc.

Consecințele acestui mod „in
genios" de aprovizionare se re
flectă în încărcarea nejustificată 
a costurilor de fabricație: in loc 
de 2—3 leUm.c. cit ar fi costat 
transportul materiei prime (dacă 
ar fi fost adusă din bazinul Tro
tușului), cheltuielile sînt de 10 
oji mai mari. In același timp 
consumurile specifice de materii 
prime, în loc să scadă, au crescut,

justificărilor
timp în care nu s-au întreprins 
măsuri energice, judicioase, pen
tru eliminarea anomaliilor exis
tente in aprovizionare și organi
zarea muncii.

ANCHETĂ ECONOMICĂ
față- de cifra indicată în proiect, 
cu 2,1 la sută.

Dacă această situație ar fi apă
rut în primele zile ale punerii în 
funcțiune ar fi existat anumite 
circumstanțe. Conducerea combi
natului se afla în fața unor pro
bleme care nu puteau fi rezolvate 
chiar din primele zile. Dar de 
atunci au trecut doi ani de zile,

Am vrut să ne edificăm asu
pra acestora la forul tutelar — 
Direcția generală a produselor 
finite din lemn (D.G.P.F.L.) din 
Ministerul Economiei Forestiere.

— De ce nu s-au dezafectat 
cele două unități, așa cum pre
vedea proiectul, atunci cînd a 
început să producă noua unitate? 
l-am întrebat pe tovarășul inginer

1CODumitru Nicoară, director gene
ral în sus numita direcție gene
rală.

— Sincer să fiu — ne mărtu
risește dînsul, nu știu. Pe atunci 
nu eram director general. Dar, 
dacă vreți, ne asigură tovarășul 
director, la Direcția tehnică veți 
obține toate detaliile necesare.

Nu pentru a afla unde putem 
găspfbate'\7detaîiile)‘ ne-dnr'âdrfe- 
sav tovarășului director, ci pentru 
a afla măsurile ce s-au luat sau 
ce se vor lua în vederea recupe
rării pierderilor și atingerii para
metrilor !

Conformîndu-ne, totuși, „trimi-

PETRU G. BRATU
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Marți 
Nicolae 
general 
trai al 
Român, 
lui de Stat, împreună cu to
varășii. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre 
ședințele Consiliului de Mi
niștri, și Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Exe- ... ««« vice-

CANALIE

DULCE!
A tăcut o clipă gîndind la 

ce-mi spusese și apoi și-a 
exteriorizat limbajul monolo
gului său interior.

— ...Ce era să-i fac ? L-am 
privit cum îmi zîmbea cu lu
mini sprințare în ochi. L-am 
invitat la masă (mai era un 
Ioc liber !), s-a așezat prin- 
zîndu-și cu gesturi de fe
cioară dungile pantalonilor 
și a început să-mi vorbească 
ca și cum între noi nu se în- 
tîmplase nici o ruptură, ca 
și cum pe noi nu ne despăr
țise nici măcar o vorbă mai 
ingrată. L-am suspectat mi
nute în șir, dar el îmi părea 
din ce în ce mai sincer sau 
poate că citindu-mi în ochi 
resemnarea care mă cotropea 
în fața potopului său de in
formații și bunăvoie,

marșa cu fraze din ce în ce 
mai grase. Zîmbetul fin, mie
ros din colțul gurii îi deve
nea mai gros, mai poltron. 
Juca dublu. Mă mîngîia cu 
vorbe de bătrîn curtean (și 
aeum mă întreb de unde atîta 
școală perfidă la unul dc 28 
de ani ?) si mă lovea, prin- 
tr-o complicitate pe care o 
acceptasem invitîndu-1 să 
Ioc Ia masa mea. în 
aveam mai scump.

_ ?
— Uite, probabil că și 

crezi ca și mine că un om. 
indiferent cine ar fi el. nu 
țî-ar face un rău dacă nu-1 
calei pe bătătură. Sîntem 
amîndoi naivi. Cu cl am fost 
coleg de grupă la facultate. 
N-am avut niciodată ce îm
părți.- După ce am terminat 
facultatea, drumurile ni s-au 
despărțit, cu am primit o re
partizare mai bună decît el; 
așa cel puțin credea el de

V. ARACHELIAN

fa
ce

tu
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dimineață, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Comitetului Cen- 

Partidului Comunist 
președintele Consiliu-

I
Icutiv al C.C. al P.C.R., vice- 

a președinte al Consiliului de 
™ Miniștri, a primit pe tovară- 

I»

șul Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, șeful delega
ției guvernamentale economi
ce a R. D. Vietnam.

La primire a luat parte 
Hoang Tu, ambasadorul R. D 
Vietnam la București.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, au test 
abordate probleme de interes 
pentru ambele țări.

I* 
!•

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

i- Stilul nou pe 
ji „stil vechi" ?
i • Cum încurajează Comitetul ju~

I

Noul oraș Orșova începe să

se contureze

• dețean Olt al U. T. C. inițiativa
organizațiilor sale

A O recunosc și activiștii Co- 
mitetului județean Olt al U.T.C.: 
„N-am reușit încă să atragem 

• toate comunele județului în cir
cuitul activității". Sau : „La în
ceputul activității noastre nu se 
organiza nici măcar o duminică 

_ cultural-sportivă fără prezența 
obișnuința 
Mai mult 
chiar se- 
comunale 
argument 
ei în co- 

„nu

A activistului — iar 
mai există și acum", 
decît ații : cîteodată 
cretarii comitetelor 
U.T.C. invocă drept 
suprem motivul că la __ 
mună nu merge ceva, că „ 
se poate organiza" pentru că... 
așteaptă activistul de la județ. 

Pe scurt, situația este, deci, 
limpede și, mai ales, corect for
mulată. într-o frază cu preten
ție de definiție ea ar putea 
suna astfel: se observă încă 

A destulă inerție din partea comi- 
w tetelor comunale ale județenei 

U.T.C. Olt; inițiativa organiza
țiilor se lasă 'încă așteptată, ca

• un oaspete capricios. Și pînă 
atunci pasivitatea se dă din 
cînd în cînd cîte puțin la o par
te cînd intervin impulsurile de 
sus, de la județ.

Tot activiștii județului sînt 
cei care expun, cu un spirit a- 
nalitio și cu o exigență auto- 

• critică demne de toată lauda, 
consecințele acestei stări de lu-

CONSTRUCȚII NOI
Profil și efigie gălățeană

Foto: O. PLEC AN
In „Orășelul studenților" ieșeni

AVEȚI UN COPIL
Totdeauna procesele, fie civile 

sau penale, în care sînt implicați 
copiii, conțin o notă de drama
tism greu de exprimat în cuvinte. 
La o vîrstă cînd aceștia nu au 
nici dreptul nici puterea de a-și 
apăra singuri interesele, existența 
lor în ceea ce are ea esențial — 
legătura lor cu* părinții — este 
greu pusă la încercare prin 
apariția lor, sau numai a părinți
lor în fața instanței de judecată.

Divorțul părinților, împrejurare 
cu implicații mai mult sau mai 
puțin grave pentru cei doi soți, 
este pentru copil o traumă și un 
dezechilibru de viață. Ultimele 
hotăriri cu privire la reglementa
rea divorțurilor în care au de 
suferit copiii, au urmărit să îm
piedice ușurința cu care erau 
desfăcute unele căsătorii, să 
apere atmosfera de familie nece 
sară creșterii și educării normale 
a acestora. Și, totuși, iresponsabi
litatea își face, din cînd în cînd, 
loc în mentalitatea unor părinți, 
determinîndu-i să-și urmărească 
cu egoism propriile interese, pro
priile avantaje, copilul devenind 
o anexă de a cărui viață și 
liniște nu se ține cont.

Cu dteva zile în urmă, la 
Tribunalul Sectorului 8 din 
Capitală a fost desfăcută căsăto-
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In „Orășelul studenților" din 
cartierul ieșean Tudor Vladimi- 
rescu s-a terminat construcția 
unor cămine confortabile, astfel 
incit, numărul studenților care 
beneficiază de cazare in acest 
complex social se ridică acum 
la 1 600. „Orășelul studenților0 
continuă însă să-și lărgească pe
rimetrul. Alte două cămine se 
află in faza lucrărilor de finisaj 
ca și o noua cantină, la care 
vor servi masa, simultan, 3 000 
de persoane.

Potrivit prevederilor, pînă la 
sfîrșitul anului 1969, aici vor fi 

puse la dispoziția studenților 8 
cămine, cu o capacitate de 3 200 
locuri, un punct sanitar pre
văzut cu toate serviciile medi
cale și diferite unități de deser
vire.

La Iași funcționează acum 24 
de cămine și 8 cantine, în care 
sînt cazați și iau masa majori
tatea studenților din acest vechi 
centru universitar.

cruri: lipsa de continuitate in 
organizarea acțiunilor educati
ve, de atractivitate, de varie
tate.

Dar realitatea, dincolo de a- 
devărurile pe care le cuprinde, 
își are uneori ciudățeniile sale, 
în cazul nostru ciudățenia este 
aceea că, de pildă, cu vreo două 
luni în. urmă, chiar la începu
tul activității sale, aceleași ne
ajunsuri fuseseră semnalate și 
de o brigadă a ziarului nostru 
și cu majoritatea lor se declara 
de acord, cu aceeași atitudine 
fotogenic autocritică, și comite
tul județean U.T.C. In orice caz 
la redacție n-am primit vreun 
răspuns din care să aflăm con
trariul... De atunci și pînă acum 
s-au scurs însă aproape două 
luni. O modificare radicală, de 
o sută optzeci de grade, era de
sigur imposibil de pretins dar, 
oricum, semnele unei alte orien
tări trebuiau să se ivească. în 
locul acestor semne găsim și 
acum, la sediul județenei U.T.C., 
aceleași observații lucide, in
transigente, cu privire la pasi
vitatea unor organizații comu
nale, la activistul — fă.ră-de- 
care-nu-se-poate — observații 
care nu rezolvă deloc starea de 
lucruri, ci doar o explică, o re
latează, o dis-cu-tă.

La Balș s-a organizat nu de
mult o întîlnire cu un scriitor. 
„La cererea lor, tovarășe, ei au 
cerut" — mi se spune, subînțe- 
legîndu-se prin „ei“, tinerii, 
care au, măcar teoretic, drep
tul să-și aleagă singuri acțiunile 
pe care și le doresc. Și la pri
ma vedere nimic nu e mai fi
resc ca tinerii să dorească o în
tîlnire cu un scriitor. însă e 
foarte greu de crezut că au pu
tut să solicite un scriitor a cărui 
operă — așa cum a reieșit din 
investigații — nu o cunoșteau 
deloc. Așadar, ideea inițierii a- 
cestei întîlniri nu aparține tine
rilor, și nici măcar comitetului 
orășenesc Balș al U.T.C. ; izvo-

D. MATALA
(Continuare în pag. a IV-a)

Duminică, pe aeroportul Băneasa:

SPECTACOL
SUB CUPOLA ALBASTRĂ

ria soților Melega Corneliu și 
Melega Rodica printr-un proces 
care a făcut obiectul dosarului 
48. Motivele pe care le-au adus 
cei doi soți unul împotriva celui
lalt au fost, ca în majoritatea 
proceselor în care fiecare vrea ca 
celălalt să fie vinovatul, contra
dictorii. El era nemulțumit de 
comportarea necorespunzătoare a 
soției, de relațiile ei extracon- 
jugale, ea îl acuza de o atitudine 
tiranică, egoistă în familie, de 
preocuparea singulară de a-și 
cumpăra un automobil care îm
piedica buna gospodărire a bu
getului familial. Din conviețui
rea lor se născuse un copil, 
Dan Victor, care însă nu era 
implicat în învinuirile reciproce 
pentru simplul motiv că de 
aproape 3 ani locuia la bunici. 
Existența băiatului s-a făcut însă 
simțită în datoria legală a unuia 
dintre părinți de a-și asuma răs
punderea viitorului lui. Spun 
„datorie legală", pentru că după 
propriile mărturii de celor doi, 
copilul nu constituia o legătură

afectivă, nu era înconjurat și în
grijit cu un real sentiment părin
tesc. Cerind să i se încredințeze 
lui minorul, tatăl subliniază 
imediat, ca nu cumva cineva să-l 
poată bănui de alte intenții: 
„Firește că, drept consecință a 
încredințării copilului, urmează 
să mi se acorde și beneficiul

locațiunii“. Aflăm în continuare, 
dintr-o anchetă socială efectuată 
de asistenta socială Fălămaș 
Viorica, că „Intre părinții firești 
s-a făcut o convenție în scris

GALINA BADULESCU

(Continuare in pag. a lV-a)

Aproape jumătate din co
piii lumii visează să se facă 
marinari. Cealaltă jumătate 
visează să se facă aviatori. Iar 
noi, care nu mai sîntem co
pii, și n-am devenit nici ma
rinari, nici aviatori, poposind 
în dimineața aceasta, aici, pe 
aeroport ne amintim și re
trăim visurile de odinioară și 
ne încearcă parcă un regret. 
De ce nu ne-am făcut avia
tori ? Pentru că, iată, nimic 
nu pare, parcă, mai captivant, 
mai îmbietor, mai darnic în 
satisfacții, decît să zbori. Să 
te desprinzi de pămînt, să te 
înalți în spațiul nemărginit, 
să-i străbați potecile, simțin- 
du-te cuceritor și stăpîn al 
văzduhului.

Se rotesc deasupra noas
tră, a miilor de spectatori 
prezenți acum, de Ziua Avi
ației, la mitingul de pe aero
portul Băneasa, strălucitoare 
siluete argintii. (Cititorul va 
observa că relatarea noastră 
este o anticipație, dar îl invi
tăm duminică pe aeroport să 
retrăiască „pe viu", el însuși, 
această imagine).

Mitingul abia a început. 
Au trecut doar cîteva minute 
de cînd o formație de a- 
vioane, purtînd drapele roșii 
și tricolore, a 'dat semnalul de 
începere. Ne așteaptă încă 
trei ore, încă 180 de minute 
de spectacol. Un spectacol al 
curajului și măiestriei, al 
perseverenței și stăpînirH de

nește admirație, virtuozitatea 
tinerei Nina Vălășanu; para

sine, desfășurată sub cupola 
albastră.

Dar minutele trec în zbor...
Evoluează aviatorii spor

tivi. Planoriști, între care stir-
V. VĂDUVĂ

(Continuare in pag. V-a)
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TRIBUNA CITITORULUI

Rimnicu- 
Ulcea, 

nu 
Rîmnicu- 

Sărat...
In urma apariției articolu

lui „Ce știți despre orașul 
dv ?" în unul din numerele 
recente ale „Scînteii tinere
tului" sîntem în măsură să 
venim cu unele precizări care 
să îndrepte unele inexactități.

Din cele 100 de răspunsuri 
primite de la tinerii rîmni- 
ceni. autorul articolului 
transcrie în mod arbitrar 
răspunsuri, puține la număr, 
care, după opinia noastră, 
sint în bună parte „confec
ționate", așa cum sint con
fecționate și replicile pe care 
le cităm mai jos și care, pro- 
testind, afirmăm că nu ne *- 
parțin :

„Mă suspectați chiar șl pe 
mine ?“ „Ei, asta-i, un oraș 
vechi pe unde, pare-se, a tre
cut chiar Ștefan cel Mare'. 
„Lasă, tovarășe, că doar n-o 
fi Parisul"...

S-au strecurat și unele 
inexactități de ordin științi- 
fic in „biografia* orașului 
Rîmnicu-Sărat, inexactități 
din care cităm ;

„în Rîmnic au trăit și acti
vat, de asemenea, numeroși 
oameni de cultură, printre 
care : Naum Rîmniceanu (au
torul „Adunării Hronologiei 
domnilor țării noastre"), 
Damaschin Rîmniceanul, 
Chesarie Rîmniceanul (care 
a tipărit cunoscutele „Minee 
de la Rîmnic").

Iată, însă, ce spune AL 
Piru despre Damaschin Rîm
niceanul în „Literatura ro
mână veche" pag. 307 :

„Damaschin Rîmniceanul, 
episcop, urmaș al lui Mitro
fan în scaunul eparhiei Bu
zăului (1702—1708) și al lui 
Antim Ivireanu la Rîmnicul 
Vîlcea (1708—1725). A tipărit 
un „Apostol* la Buzău în 
1704 și „învățătura despre 
șapte taine", la Rîmnic în 
1724. A mai tipărit : „Triodul" 
în 1731, „Penticostarul" în 
1743, „Ceaslovul' în 1745 și 
altele, toate la Rțjnnic.

Iar despre Chesarie Rîmni
ceanul, prof. univ. Al. Piru 
spune în lucrarea citată mai 
sus, la pag. 526 :

„Chesarie Halepliu, episcop 
de Rîmnic în 1773—1780... tra
duce și tipărește primele 6 
volume de Minee".

Deci, după cum se înțelege 
limpede, este vorba de orașul 
Rm. Vîlcea, și na de orașul 
nostru.

Că istoria orașului Rm-Să
rat nu este cunoscută încă de 
tați locuitorii, în special de 
tineri, e adevărat. însă vă 
putem informa că în prezent 
se lucrează Ia întocmirea u- 
nei monografii istorice a ora
șului pentru a răspunde ast
fel cerințelor tot mai acute 
ale culturalizării maselor.

Cu salutari tovărășești, 
GHEORGHE PAPUC 
secretar al Comitetului 
Orășenesc Rm. Sărat al 
U.T.C., județul Buzău

MIERCURI, 12 IUNIE 1968

Emisiuni în reluare.
10,00 — Curs de limba franceză (lecțiile 9 și 10).
11.C9 — Curs de limba rusă (lecțiile 9 și 10).
12,00 — T. V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Automa

tizarea" : Eficiența economică a automatizărilor.
17,00 — Telecronica economică.
17.30 — Fotbal : Progresul — Dinamo București (semifinala

Cupei României).
19.15 — Club XX — emisiune pentru tineret î „Trei generații*

Transmisiune de la Suceava din decorul natural al Ce
tății.

19,45 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Confesiunile unor măști. Emisiune muzical-coregrafică.
20.30 — Transfocator : Cazul V.
21,00 — Avanpremiera.
21.15 — Telecinemateca : „Băiatul din Oklahoma".
22,40 — Telejurnalul de noapte.

Na am altă calitate de a 
mă înscrie la o eventuală 
discuție despre muzica ușoa
ră decît aceea de ascultătoa
re obișnuită a emisiunilor de 
la radio și televiziune, ori de 
spectatoare a formațiilor ce 
trec prin orașul nostru.

Cu toate acestea, am urmă
rit atent, după Festivalul de 
la Brașov, părerile specia
liștilor publicate în ziarele 
„Scinteia", „Scînteia tinere
tului", „Magazin" și „Con
temporanul".

Urmărind emisiunile de 
„varietăți" la televizor m-a 
mirat și revoltat ușurința și 
lipsa de discernămînt cu care 
publicul varietăților aplaudă 
și recheamă pe soliști după 
unele melodii slabe șl inter
pretate cu totul mediocru (ca 
să nu vorbesc de ușurința cu 
care soliștii — auzind cîteva 
aplauze — își reîncep cînte- 
cul). Dar, în toate țările lumii 
se clntă și muzică bună șl 
mai puțin bună. Diferența 
este că cei ce fac muzică 
proastă sau cei ce o cîntă 
prost — o simt pe pielea lor, 

FALSE VALORI
PLĂTITE CU BANI

Șl... APLAUZE

căutîndu-și în final • altă 
meserie. Nu știu care e siste
mul de retribuție pentru în
registrări — presupun însă 
că se plătește destul inter- 
preților. Dar ați văzut cite 
discuri au acum prețul de 2 
lei deoarece nu se vînd ? 
Iar cele ce se vînd de multe 
ori datoresc acest lucru une
ia din melodiile de pe disc.

Se caută efiiciența în eco
nomie, industrie etc. De ce 
nu se caută și aici — tocmai 
pentru ridicarea calității ? Se 
spune că un interpret accep
tă orice melodie — fără dis
cernămînt. Și pare adevărat 
— deoarece înregistrind-o va 
cîștiga banii respectivi — in
diferent dacă discul se vin
de sau nu.

Cred că ar trebui să existe 
un raport între vînzarea 
discurilor și drepturile auto
rilor melodiei și textului si 
interpreților — astfel ca fle
care să primească numai ceea 
ce merită și fiecare să fie e- 
xigent cu ceea ce compune 
sau ceea ce clntă. Un mic 
exemplu : l-am văzut pe Au
relian Andreescu la „Amba
sador" cu un repertoriu va
riat și bogat. Mi-a plăcut. 
Auzindu-1 însă la radio și pe 

TELEVIZIUNE

discuri — am impresia că ac
ceptă melodii proaste, pen
tru că cele bune (destul de 
puține) le iau alții (care nici 
ei nu sînt mai buni din punct 
de vedere al execuției). Poa
te par rău-voitoare, dar am 
ajuns la saturație cu stilul 
Pompiliei Stoian și al lui Dan 
Spătaru — imitat acum și de 
Ion Dican. Oare de ce nu a- 
par înregistrări mai multe cu 
Jean Păunescu, Dorina Dră- 
ghicl, Lila Cristescu sau nu 
sînt invitați mai mulți cîntă- 
reți de operă și artiști dra
matici să interpreteze muzi
că ușoară (Dichiseanu, Car
men Stănescu și mulți pe 
care i-am auzit). Desigur știți 
că mulți din marii interpreți 
francezi sînt sau au fost ar
tiști de teatru — Serge Reg- 
giani, Jacques Brel, Pia Co
lombo, Jacqueline Maillan — 
pentru care music-hall-ul nu 
e o rușine — ci o școală 
complexă de artă.

Gîndul mă duce, de aseme
nea. la sărăcia și chinul de 
nedescrls al prezentatorilor 
noștri, la dicțiunea proastă a 

unor interpreți, la rigiditatea 
S3u gesturile fără rost ale al
tora.

Mulțumesc pentru răbdare.
Cu stimă, C. PETBOȘANU,

Cluj, str. Garibaldi nr. 16
NOTA REDACȚIEI: Intre 

scrisorile care conțin, de a- 
semenea opinii cu privire 
la muzica ușoară am desco
perit si două care, pledind 
în favoarea Margaretei Pu
ia ru. purtau semnături dife
rite. dar care semănau prea 
bine una cu alta ca să nu 
ne punem întrebări asupra 
autenticității persoanelor 
semnatare. Intr-adevăr la o 
verificare din curiozitate 
s-au dovedit simple mistifi
cări, Faptul ne îndeamnă 
să-i rugim pe cititorii ce*e 
Re trimit opiniile lor g res
pecta prtucipiul seriozități 
pentru a se bucura, U rin- 
dul lor. de respectul pe tu
re. sîntem șipuri, și-l do
resc. Cu atit mai mult ca 
cit, după cum se vede chiar 
din opiniile publicate astăzu 
rubrica nu evită nici un fel 
de păreri contradictoriu fie 
chiar în cazul acelora ce cu 
fost făcute în numele redac
ției.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează !a Patria (orele 9; 
12,45 : 15.30 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 13.45 : 16.15 : 18.45 :
21.15) .

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 1630; 18,45; 
21); București (orele 8 ; 10 ;
12,15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19 ; 21.15); 
Feroviar (orele 8.45; 11; 13.15; 
1530 ; 18 : 20.15) ; Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 1» ;
21.15) ; Modern (orele 9 : 1L15 ;
13.30 ; 16.15 : 18.45 ; 21.15).

INIMA NEBUNA- NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45 ; 16.15; 18.45; 21).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Festival (orele 9 :
11,15 : 1330 ; 16 ; 1830 ; 21). 
BOMBA DE LA ORA 18.18

rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11 ; 13,15 : 15.45 : 18,15 : 2030).

EL DORADO

^SPIRITUL DE ECHIPA
la „ Teatrul tineretului" din Piatra Neamț

S-a observat de mai multă 
• vreme că tînărul teatru din 

Piatra Neamț este nu numai 
sediul unor spectacole remar- 

A cabile, care au dat culoare a- 
proape fiecăreia dintre ulti- 
mele stagiuni românești, dar 

9 Și unul din acele puține locuri 
în care s-a închegat o adevă- 

• rată trupă teatrală, bazată pe 
afinități și pe un program es
tetic limpede. A funcționat 

A aici și un privilegiu inițial al 
W teatrului : acela de a fi fost 

înființat relativ recent, pe 
A un loc gol, deci fără servitu

tile altor instituții similare, 
care au preluat colective gata 
constituite (și de obicei nu 
prea fericit constituite). Dar 
privilegiile cele mari au fost 

£ de ordin subiectiv : existența 
unui director cu aptitudini 
ferme de animator și organi- 

ț zator, a unu: secretar literar 
înzestrat cu patima culturii 
și cu ochiul sigur al omului 

Q de teatru, în sfârșit a unui 
climat cultural local care a 
îngăduit teatrului să primeas- f că cu regularitate, în toate 
articulațiile organismului său, 
infuzii de aer proaspăt, ferin- 
du-se astfel de păcatele pro
vincialismului. Titulatura de 

• „teatru al tineretului", adop
tată nu aprioric, ca un pro
gram care va fi sau nu reali- 

£ zat, d la capătul unui efort 
de autodefinire care a durat 
șapte ani, consfințește profilul

CINEMATOGRAFE
rulează la Lumina (orele 8.45 ;
11.15 : 1330 : 16 : 1830 : 20.45) 
Munca (orele 14 • 16 ; 18.15 ;
20.30)

HIROSIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 :
11.15 • 1330 : 16 : 1830 ; 21).

SIDNEY - IN TARA INCAȘI
LOR - BUTANTAN - PORTO 
CARERO - FANTEZII

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 in continuare).

O FATA FERICITA
rulează ia Union (orele 1530 : 
2030). Zilele filmului de de
sene animate (ora 18).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Doina (orele 9 • 10 ; 
dimineața program pentru co
pii ; 1U5; 13.30 • 15.45; 18,15;
20.30) .

FREDDY LOVEȘTE TU INTlIÎ 
rulează la Grivita (orele 9 ;
11.15 ; 1330 ; 16 : 18.15 ; 20,30). 
Melodia (orele 9 . 11.15 ; 13,30 ; 

unei echipe teatrale demne de 
toată stima.

De oe „Teatrul tineretu
lui4' ? Pentru că din cei 17 
actori, 15 sînt absolvenți din 
ultimii ani ai Institutului. 
Pentru că regizorii cu care se 
colaborează în mod curent 
sînt — unii numai spiritual, 
alții și biologic — tineri. Pen
tru că însuși orașul, laolaltă 
cu publicul său, aparțin ace
leiași vîrste. Pentru că, într-un 
corolar firesc, cele mai multe 
piese din repertoriul teatrului

celebrează tinerețea spiritului, 
cu entuziasmul și responsabi
litățile ei, iar transcripțiile lor 
scenice nu-și refuză îndrăz
neala, neprevăzutul, impulsul 
spre nou.

O minuțios gîndită reparti
zare a sarcinilor actoricești o- 
feră fiecărui interpret, și mai 
cu seamă celor proaspăt ve- 
niți de pe băncile Institutului, 
prilejul să-și verifice latențele 
într-un registru amplu, în ro
luri de facturi diferite, în ca
drul unor concepții regizorale 
diverse. Cele cinci spectacole 
— cu șase piese — pe care 
le-am văzut la Piatra Neamț 
scot în evidență, înainte de 
orice, această atenție care se 
acordă aici actorului tînăr, im
perativelor evoluției sale pro
fesionale. De altfel, mulți din
tre actorii care au debutat 
și s-au format de-a lungul a- 
nilor la Piatra Neamț s-au im
pus în zona de vîrf a gene-

• Scena din ^iariștiC de Al. Mirodan 
(sus).

• Elena Caragiu și Mitică Popescu In
de Dario Nicodemi (dreapta).

16 : 1830 ; 20.45). Gloria (orele 
9: 11.15; 1330; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 2030).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la înfrățirea (orele 14; 
16 ; 18 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Buzești (orele 1530 ; 
18).

EA VA RIDE
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16,30 în continuare, 18,45—21).

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Bucegl (orele 18 
în continuare, 16—1830—21) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Unirea (matineu 
ora 1030 ; orele lfr—18,15). 

rației lor, și dacă nu toți sînt 
folosiți — la teatrele bucu- 
reștene unde se află în pre
zent — înitr-un mod cores
punzător posibilităților lor, a- 
ceasta nu pune într-o lumină 
proastă decît conducerea res
pectivelor teatre. Pentru că 
Virgil Ogășanu, Traian Stă
nescu, Ioana Manolescu, Ilea
na Stana Ionescu, Ștefan Ra- 
dof etc. sînt nume pline de 
făgăduințe.

Deci, la Piatra Neamț, spi
rit de echipă înseamnă, în pri-

mul rfnd, grija pentru actorul 
țînăr. Am vazut-o aici pe 
Carmen Galin — aflată în 
primul an de profesie, dar re
marcată încă din anii de stu
dii — parcurgând o gamă de 
patru roluri. In „Melodia a- 
mintirilor" de Leonid Zorin, 
actrița a marcat în chip inte
ligent melancolia unei iubiri 
interzise, agravată și apoi tem
perată de trecerea anilor, fiind 
pe rînd exuberantă și tandră, 
adolescentă stîngace și femeie 
dezinvoltă, incredibil de fier
binte cînd sfidează conven
țiile și îngrozitor de rece cînd 
convențiile o copleșesc. In 
„Vrăjitorul din Oz" — dra
matizare de Eduard Covali 
și Paul Findrihan după Frank 
Baum — Carmen Galin s-a 
jucat frumos, cu credință naivă 
în adevărul jocului; un copil 
răzgîiat și fermecător care 
spune „acum eu eram vrăji
toarea" și devine într-adevăr

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Lira (orele 15—18). 

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Drumul Sării (orele 
16—19,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI!
rulează la Giuleștl (orele 10—
15.30 ; 18—20,30); Floreasca (o- 
rele 9—11,15 ; 13,30—16 ; 18,15—
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI PENTRU CIȚIVA DO
LARI IN PLUS

rulează la Cotrocenl (orele 15 
—19,30).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Volga (orele 9,30; 
13.30; în continuare, 16,15;
18.30 : 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Viitorul (orele 15,30;
18 : 20,30). 

vrăjitoare, prin acea miracu
loasă metamorfoză a jocurilor 
copilăriei. în „Ziariștii", a co
lorat o partitură ingrată 
prmtr-o prezență plină de 
spontaneitate, iar în specta
colul de laborator cu „Dacă 
războiul ar izbucni" de Staffan 
Ross a dat vibrație intensă 
mesajului patetic al tînărului 
autor suedez.

Cu un plus de experiență, 
și cu o aplicație vizibilă către 
expresia comică, Elena Cara- 
giu, altă actriță de vîrf a co-

lectivului din Piatra Neamț» 
joacă cu elegantă dezinvoltu
ră rolul feminin din spirituala 
adaptare-parodie a Zoiei An- 
ghel Stanca după „Duelul" 
de Dario Niccodemi, „musi
cal" în două personaje, care 
pune deopotrivă la încercare 
virtuțile de cîntăreață și dan
satoare ale interpretei. Tot ea 
este Dorothea din „Vrăjitorul 
din Oz", personajul — copil 
prin ochii căruia se naște lu
mea magică a poveștii.

Alți cîțiva actori tineri iz- 
bîndesc deopotrivă în lupta 
pentru varietatea mijloacelor 
de expresie scenică: Mihai 
Dobre (de o bărbăție delicată 
si sobră în melancolica „Me
lodie a întîlnirilor", dar de a 
mare violență tragică în „Dacă 
războiul ar izbucni"), Ion Bog 
(performer al energiei inteli
gente, al mobilității de spirit 
în Cerchez din „Ziariștii", dar 
greoi, leneș și blind în Leul

OSCAR
rulează la Aurora (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,15). 
Arta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17.30 ; 19,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
rulează la Miorița (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CAPCANA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 ; 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR, 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR

rulează la
19,30).

BALUL DE
rulează la
18 ; 20,30).

CAUT O NEVASTA
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 • 20,30).

ASTA-I TOT CE 8-A ÎNTÎM- 
PLAT

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Progresul (orele 
18 ; 20,30). SAMBA (orele

11 ; 15,30). 

Popular (orele 16—

SIMBĂTĂ SEARA 
Vitan (orele 15,30;

I

I
I
I
I

I
I
I
I

cel, laș din „Vrăjitorul din 
Oz"), Mitică Popescu (amorez 
lunatic, fante nebun, dansator 
și cîntăreț în „Duelul", dar 
biet om de paie timid, pîrlit 
și modest în „Vrăjitorul din 
Oz") Constantin Cojocaru, 
Florin Măcelarii, Ion Fiscu- 
teanu, Alexandru Lazăr, Boris 
Petroff, Cornel Nicoară și alții, 
fără a-1 uita pe mai vîrstnicul 
Teodor Danetti care izbutește 
în „Ziariștii" un Tomovici cw 
totul deosebit de interpretă
rile mai vechi — un om ti
morat, complexat și nervos, 
care începe să înțeleagă că 
vremea lui a trecut.

Spiritul acestei echipe tea
trale dinamice și consecvente 
datorează mult cîtOrva regi
zori ale căror nume apar în 
chip frecvent pe afișele din 
Piatra Neamț. „Teatrul tinere
tului" a avut ambiția de a-și 
crea prieteni, și abilitatea de 
a-i păstra și cultiva. Cîștigul 
a fost de ambele părți: pentru 
regizori, care au realizat aici 
unele din cele mai bune mon
tări ale lor, pentru actori, care 
s-au dezvoltat vegheați de 
ochi exigenți. Recenta suită 
de spectacole nu face excepție 
de la acest bun obicei. Ion 
Cojar a gîndit „Ziariștii" ca 
pe un spectacol ofensiv, agi
tatoric și agitat (nu e un joc 
de cuvinte) într-o efervescen
ță care menține și dovedește 
viabilitatea piesei. Spectaco- 
lul-coupĂ cu „Dacă războiul 
ar izbucni* de Staffan Ross 
si „Inamicii" de Dumitru So
lomon, semnat de același re
gizor, este o demonstrație a’ 
absurdității războiului, conce
pută în termeni severi, cu1 
franchețe, cu rigoare tragică ; 
desenul spectacolului este 
geometric, zgîrcit cu nuan
țele, și tocmai de aceea emo
ția se conservă pură. Dar reu
șita cea mare a lui Ion Cojai 
este „Vrăjitorul din Oz", ima
ginat de regizor, împreună cu 
scenograful arh. Vladimir Po
pov, ca joaca unor copii în
tr-un pod înțesat cu lucruri 
vechi, tn care, rfnd pe rfnd, 
vechiturile prăfuite, mîncate 
de rugină sau de molii se ani
mă și se transformă în per
sonaje ale basmului, însufle
țite de fantezia fierbinte a 
copiilor. Totul se petrece la 
limita dintre joc și vis, dintre 
imaginație și feerie, și toate 
compartimentele spectacolu
lui se acordă foarte precis în 
această tonalitate ambiguă, 
atît de adecvată universului 
infantil.

Celelalte două spectacole a- 
parțin acelui excelent regizor- 
pedagog care este Zoe Anghel- 
— Stanca. Ea a oferit celor 
două cupluri din „Melodia în- 
tîlnirilor" și „Duelul" prilejul 
unor mici recitaluri actoricești 
în ambianța unor reprezenta
ții structurate cu limpezime. 
Tristețea delicată a primului 
spectacol, ironia voioasă a ce
lui de-al doilea definesc două 
din coordonatele spirituale ale 
unui regizor plin de fantezie 
și sensibilitate, ale cărui cali
tăți ies în evidență mai ales 
în munca cu acțorii tineri.

Pictorul scenograf al tea
trului, Mihai Mădescu, se află, 
de asemenea, la începutul ac
tivității sale și contribuția sa 
la climatul general al teatru
lui nu este de fel neglijabilă : 
decorurile sale au respirație 
și lărgime, sînt dinamice și 
funcționale, încadrîndu-se în 
atmosfera de laborator teatral 
care dă specificul actualei sta
giuni a „Teatrului tineretului* 
din Piatra Neamț. O stagiune 
exemplară prin cîteva din rea
lizările ei, dar mai ales prin 
semnificația ei esențială : acea 
că o echipă teatrală se cons
truiește pe baza unor idealuri 
estetice comune, urmărite cu 
pasiune și perseverență colec
tivă.

SEBASTIAN COSTIN

HARALAMB ZINCĂ

CJCt+ll
doctorului

KING
- ROMAN -

Mihal Miraiu, vameș In portul Constanta, «osește tn Bucu
rești pentru a-și petrece concediul, tntr-una din alte dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mntă cer
cetările in Constanța. Descoperă curînd cadavrul lui Mlrolu. Șl 
constată că se găsește in fata unei crime și nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a lui Mîroiu.

— O să vedem dacă erau sau nu de ananas. Interveni Roman. 
Răspunde de unde Ie luai ?

— Din străinătate... Cînd ajungeam in portul..., mă prezentam 
la un băcan din rada portului... Mă cunoștea : îmi dădea trei 
cutii de jumătate de kilogram de ananas...

— Miroiu controla cargoul ?

- 97 -

— De obicei, eL..
— Răsplata de la cine o primeai ?
— Fie de la Miroiu, în lei... fie de la băcanul din I..., în vtiută. 
Roman își cercetă ceasul de mînă, constată că se apropie ora

de întîlnire cu Luiza Urseanu. Bine înțeles, dacă Jul Brynner 
Jr.“ avea să se țină de cuvînt și să-i facă trampa...

— Și c*2 numărul ăsta de telefon ce e ?
— Mi l-a lăsat Tom...
— Pentru ce ?
— Azi dimineață, după ce m-am despărțit de dînsul, ml-a zis 

ceva... ce trebuie să fac. dar am uitat
— Vreo parolă ?
— Am uitat., mi-a dat după... dar am uitat.. înțelegeți ? După 

...gemu marinarul Mi-a zis ceva... Doamne, ce cap am ! ?
Roman luă hîrtiuța și o cercetă meditativ. „Să-1 pun să sune... 

nu, nu, îl cred... a uitat., e verosimiL.. emoția după săvîrșirea 
crimei... Să aflăm mai întîi al cui e numărul de telefon.

Se ridică și plecă urmărit de privirile neliniștite ale marinaru
lui ; lui Rășcan j îi șopti să se intereseze urgent, la Telefoane, 
cărui abonat i s-a repartizat numărul 1-236. Rășcanu ieși din în
căpere.

— Zii, nu știi al cui e telefonul 7
— Nu știu... _
— De cînd îl cunoști pe Tom 7
— De trei ani.
— Locuiește în Constanța 7
— Așa cred...
— Nu ești sigur ?
— Niciodată nu l-am întîlnit în plimbările mele prin Constanța.
— Adresa băcanului din I... el ți-a dat-o ?
— Da...
— Dă-mi semnalmentele lui Tom...
Jugănaru își încruntă fruntea transpirată, apoi și-o șterse cu 

două degete. Se vedea de departe că încerca să-și adune cuvin
tele.

— E un bărbat care arată cam la 50 de ani... e bine... ca un 
marinar... Cred că a fost marinar... Știți, are un mers legănat, 
marinăresc...

— Adică 7
— Merge cu picioarele puțin rășchirate... E mal înalt decît 

mine... brunet... Cînd te uiți în ochii lui, nu zici că-i om rău...
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dar •- • rău... • tare rău~. șuieri Jugănaru cuprins de o furie 
oarbă.

— Altceva n-ai mai observat la dînsul 7
— Nu...
— Cum era îmbrăcat azi dimineață 7
— Foarte elegant.. De cîte ori m-am întîlnit cu el, era foarte 

elegant.
— Azi dimineață cum era îmbrăcat 7
— Pantaloni albi, haină albastră... papion negru la cămașă 

albă...
Rășcanu reveni și îi puse pe masă un bilețel : „E vorba de un 

telefon public instalat pe strada St.., la numărul 18. Roman își 
ridică ochii de pe hîrtiuță și se uită scrutător la arestat :

— Și zii așa, nu vrei să-mi spui parola ?
— Mi-e tot una de-acum înainte, mărturisi el cu toată sinceri

tatea. De ce n-aș spune-o 7 ! Da-am uitat-o... Prin ce am trecut 
azi dimineață, n-am mai trecut niciodată...

Roman îl crezu, deși continua să-1 iscodească bănuitor. Aresta
tul nu se mai ferea de privirile lui. Se studiară așa un timp, 
apoi căpitanul se ridică de la birou. îl rugă pe Rășcanu să con
ducă interogatorul iar înainte de a ieși se adresă marinarului :

— Să povestești tovarășului locotenent cum l-ați asasinat pe 
Miroiu... Auzi, Jugănarule ? I Totul să povestești... nimic să nu-ți 
scape...

Jugănaru clătină afirmativ din capul său mare cu urechile a- 
prinse ca jarul.

2. ;;
Comandantul Regiunii îl aștepta surîzător. >
Uite, tovarășe căpitan, ți-am pregătit o cafea... O meriți... 

Am ascultat din biroul meu tot... Te rog, bea... Roman se așeză 
în fața ceșcuței împinsă de colonel, spunînd :

— Aș fi continuat, dar așa cum știți, la orele opt am o 
„trampă".

— Crezi că Luiza Urseanu o să vină la întîlnire ?
— Dacă nu vine, va., fi nevoie s-o găsim. Sînt convins că 

Luiza Urseanu știe ceva... dacă nu chiar totul...
— Da, zise colonelul cercetîndu-și ceșcuța golită de cafea. 

Părea hotărît să-și ghicească. Ai dat de urma unei bande de 
contrabandiști.. Tom... Tom... Nu figurează pe listele noastre. 
O să-1 sfătuiesc pe Rășcanu să-i arate lui Jugănaru albumul... 
infractorilor; Poate recunoaște pe cineva.
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— N-ar fl rău... Să vedem ce o «ă ne mai dezvăluie 51 Luiza 
Urseanu... îmi permiteți să plec ?

— Aștept vești de la dumneata, tovarășe căpitan... Ai numărul 
meu de telefon de acasă ? Se ridică și Ii întinse mina. Peste 
jumătate de oră voi vorbi cu maiorul Suharu la telefon.. Do
rești să-i comunici ceva ?

— Mulțumesc, deocamdată nimic tn piue tată de ceea ce știți 
și dumneavoastră. Să trălți I

Zece minute mal tlrziu. Roman se postă lingă statuia lui 
Ovidiu. Dintr-un cer pur. coborau blind, mingîietor. vălurile 
amurgului. De la restaurantul „Caviar" se auzea un „Tonomat" 
care mistuia fără contenire discuri Italiene. Mesele din stradă 
ale restaurantului fuseseră ocupate din vreme. Un miros de 
pește prăjit plutea în văzduh, înțepîndu-ți nările. Roman 
așteaptă calm, cu mîinlle la spate, urmărind ca pe un spectacol 
interesant, scurgerea trecătorilor... încerca să și-o imagineze 
pe Lulza Urseanu, dar nu izbutea decît să-și amintească de por
tretul suedezei, expus pe pereții Salonului internațional de fo
tografii artistice.

Minutarele ceasului de pe frontispiciul clădirii Sfatului Popu
lar arătau orele 20. Roman se uită și mai atent în juru-i. 
Poate, poate îl va descoperi în mulțimea trecătorilor pe „Jul 
Brynner". Zadarnic. Fără să vrea, își aminti de scrisul Luizei 
Urseanu — mina ei caligrafiase litere mari, greoaie, de parcă 
și-ar fi pierdut obișnuința. încercă să se consoleze spunîndu-și 
că așa-zisul sfert de oră academic devenise un bun al tuturor.

Amurgul se făcu și mai dens. Se Întuneca cu repeziciune. 
Pe cer, o mină nevăzută răsuci un comutator și se aprinseră 
cîteva stele. Roman le urmări pîlpîirea, apoi își spuse că nu 
pentru asta se găsea acolo și începu din nou să-1 caute pe 
„Jul Brynner". Refuză să-și îndrepte privirile spre ceas : știa 
că minutarele înaintau încet, dar sigur, marcind fără milă 
scurgerea timpului. Curînd își pierdu si ultima speranță. își 
zise că n-ar fi rău să se gîndească la un nou plan de acțiune, 
cînd, deodată îl zări pe ..Jul Brynner" călca legănat, cu umerii 
împinși înainte, parcă gata de harță : purta, ca și în ajun 
aceiași pantaloni de cowboy, aceeași cămașă cadrilată cu mi- 
necile scurte, deschisă pe piept pînă la catarama curelei... Venea 
spre dînsul cu mîinlle vîrîte numai ne jumătate în cele două 
buzunare, fixate prea în fată pe pantaloni. Pe Roman îl încercă 
risul dar se stăpîni. de teamă să nu strice totul.

(Urmare în numărul nostru de SIMBATA)
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FELICITĂRI!

acest titlu, scrisoarea elevei Mariana Petrescu dincu

Ursitoare de POP CRISTIAN

(Premiul I la Expoziția Națională de artă plastică 
a elevilor din licee, școli profesionale și tehnice)

Nn cumva. Expoziția na
țională de artă plastică a e- 
levifor din licee, șeoli profe
sionale și tehnice, care s-a 
deschis duminică, e prima 
expoziție de asemenea am
ploare, a elevilor, din în
treaga istorie a României 
moderne ? Sună grozav de 
pretențios întrebarea noastră, 
dar nici în ultimii cincispre
zece ani (după cite știm noi), 
și nici în ultimii patruzeci 
(după cite își amintesc pă
rinții), • expoziție asemănă
toare n-a mai avut loc.

Gindiți-vă: • expoziție a 
elevikjr, la deschiderea că
reia participă conducători de 
partid și de stat, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu! 
Gindiți-vă : aproape 5M de 
lucrări (alese din peste 3 •••), 
în cea mai frumoasă sală de 
expoziție din Bueurești! Și
— să nu uitam — nu cinci 
sute de lucrări oarecari, ci 
creații autentice, unele din
tre ele semnalînd adevărate 
vocații.

E o deosebită bucurie pen
tru noi, redactorii Paginii e- 
levului. ocazia de a le ura 
din toată inima succes cole
gilor noștri : celor 120 de 
premianți și menționați, ce
lorlalți expozanți (precum și 
pictorilor elevi nereprezen- 
tați în expoziție). încercăm 
eu toții să desenam portretul
— cu lumini și cu umbre — 
al adolescenței noastre. Și 
vom reuși ; nu se poate să nu 
reușim.

MOLDOVA, LITORALUL,
BRAȘOVUL...

printre degete, iar eu 
gust din plin.

vreau s-o

Dan Năstase

Of! Această vacanță — zisă 
mare — și deocamdată atît de 
greoaie, atît de lentă... Pășește a- 
gale, abia se apropie, pentru ca, 
o dată ajunsă la noi, să zboare 
cu viteză supersonică.

Aștept această vacanță, care 
acum mi se pare „mare" și în

VAD EU !

Vacanța, vacanța... De o treme 
numai asta aud! Parcă ar fi ul
tima vacanță din istorie! Toată 
lumea cîntă, își face socoteli, sare 
în sus de bucurie, ba unii au în
ceput să joace și șotronul pe mo

principiu! Sedentarism! Parcă ai 
fi la băi! Se mănîncă zdravăn, se 
doarme bine, te îngrași nițel, te 
bate un pic vântul, aprinzi toată 
ziua-bună ziua un foc de gă- 
teje, pe care le găsești la tot 
pasul, și-l stingi (sau nici nu-l 
mai stingi!) și cu asta ai terminat! 
Ce tabără mai e asta ? Eu vreau 
activitate, alergătură ! In excur
sii nici atît; se vizitează cutare 
muzeu, cutare fabrică, de parcă 
s-ar merge la plimbare! Și ni-

balansoare, somn la plajă sau în 
apă pe saltele, iar la masă mo- 
țăială pînă vine desertul... Și la 
munte ? Nimerești vreo vreme 
ploioasă și... stai în cabană și 
lîncezești! Cînd ai putea să-ți 
bați capul cu ceva interesant.

Plic-ti-sea-lă I Plictiseală cura
tă !

Bine, bine, dar atunci ce să 
fac ? Să stau degeaba ? Tocmai 
eu? Imposibil! Trebuie să fac 
ceva; altfel parcă văd că încep

FĂRĂ PLANURI

Patru răspunsuri la întrebarea:

In pagina noastră din 3 mai a apărut, i
Mizil. Cităm din scrisoare :

„Aonm eîteva săptămîni prietena mea Nuța 
a venit la mine.

— Ce mai faci, Mariana ?
— Bine, Nuța ! Tu ?
— Am venit să-mi dai și 

de lecturi suplimentare.
— TLldau.
Trec cîteva zile. și eu mă 

stomatită. Clipe grele pentru 
pentru mine. O săptttmînă nu m-am dus

...Și răspunsurile au venit. în număr

mie caietul tău

școală. Vine zi de si • colegă și-mi arată lec- ț 
țiile. Dar după plecarea acestei colege rămîn 
tot singura, en durerile mele. Știu și eu că 
am o bună prietenă, pe Nuța, care locuiește “ 
la vreo cîteva case de mine. Aștept zi de zi, 
ceas de ceas, să vină. Dar ea nu s-a ivit 
pînă în ziua de astăzi, cu toate că știa că 
bolnavă. Ce s-a întîmplat cu Nuța ? Ce 
spun cînd am să mă întilnesc cu ea ?

Aștept răspunsurile voastre".
neașteptat de mare. Neașteptat la prima vedere, 
afecțiune pentru ceilalți, a înstrăinării de colectiv, 
unor elevi din București și Constanta :

răstimpul căreia aș vrea să plec 
pe șantier, apoi să trec prin 
Moldova, să mă prăjesc la soa
rele litoralului, să revăd Brașo
vul și — în sfîrșit — să am timp 
pentru Biblioteca Centrală, fără 
să fiu nevoit să chiulesc de la 
fizică sau de la chimie.

Această vacanță o aștept cu e- 
moție, cu toate darurile ei, pen
tru care știm cui se cuvine să-i 
mulțumim. Vacanța ! Are o deo
sebită dibăcie de a se strecura

zaicul coridorului... Oameni în 
toată firea! Și să-i văd eu cînd 
or să intre cu adevărat în vacan
ță ! Nu tu sculat de dimineață, 
nu tu înghesuială în 34, nu tu 
program zilnic, nu un „șeptic" 
„pe sub mînă" la chimie, nici mă
car un 3. A.șa, un fel de hoină
reală fără rost...

Eu nu mă bucur! De ce să 
mă bucur ? Ce să fac în vacanță? 
O să mă plictisesc trei luni în
cheiate, asta o să fac!

In tabără nu mă duc! Din

meni nu notează nimic, și nimeni 
nu-l ascultă pe ghid, pentru că 
toți sînt plictisiți de explicații și 
de notițe și toată lumea s-a sătu
rat de creioane. Nu mai găsești 
așa ceva, nici sa dai cu tunul! 
Vrea omul să-și facă un plan de 
muncă pe a doua zi și n-are de 
la cine să împrumute un stilou 
și o bucată de hîrtie.

La mare ? Păi acolo nimeni nu 
face altceva decît să se odihneas
că : somn noaptea, somn după 
amiază, somn seara pe faleză în

sa mă plictisesc! Dai ce ? Mda, 
pînă una, alta, mă apuc să joc șo
tron și mă mai gîndesc între 
timp. Parcă auzeam că se pri
mesc înscrieri pentru tabăra 
aceea... Ori în excursia cu școa
la... Ori pe șantier... Și dacă nu, 
poate la mare, la munte...

In sfîrșit, văd eu !
Ce ți-e și cu vacanțele astea! 

Nu v-am spus eu ? îți pun atîtea 
probleme...!

Tiberiu Mihail

(

nici

de 
si 
la

îmbolnăvesc 
părinții mei

...Și răspunsurile au venit. în număr mare, 
dar explicabil : problema egoismului, a lipsei de 
îl preocupă pe multi. Iată fragmente din scrisorile

EU, EU, EU

ANDREI MOLDOVEANU

discuție liberă; acum totul se 
desfășoară corect și egal.

Iar elevul „nostru" e fericit 
A fost ca întotdeauna, remarcat...

ȘI CEILALȚI

de șah (Pioni). Ochii de fată și ochii de 
felină (Paralelă), silueta neclintită a 
castelului și zborul disperat al păsării 
(Neliniște), pisica neagră pe fondul i- 
maculat de zăpadă (Conștiința), sint 
contraste cu mare putere ideatică.

Fotografiile lui Florin Paraschiv a- 
parțin domeniului poeziei. Este o poe
zie captată în nuanțe de gri ce evocă 
transparența aerului. Nuanțele se di
zolvă parcă în albul hîrtiei (Există o 
lume de gînduri), cîntă o toamnă ba- 
coviană, (Relief gri), fixează impresio
nist o pulsație a naturii (Ploaie cu 
soare) sau evocă pictura lui Turner (Im
presie).

Drumul lui Florin Paraschiv este dru
mul neîncetatelor căutări, al încercă
rilor, al experiențelor, al găsirii unui 
limbaj propriu. Și chiar dacă mai fo
losește și procedee formale stereotipe, 
cum ar fi urmele lăsate de faruri în 
noapte (Carte poștală), creația sa pul
sează de tinerețe și prospețime.

Mergeți să vedeți expoziția tînărului 
fotograf (elev in clasa a X-a, Liceul „I. 
L. Caragiale", București), la Casa de 
cultură a sectorului 1.

IURA BALANESCU

/

■■ 4

I ■ ai

Sîntem prieteni 
«au nu ?

Așa cum ne prezintă Mariana 
cazul ei, destul ae sumar și privit 
numai la suprafață, totul pare 
clar: Nuța este prietena necre
dincioasă care din lipsă de devo
tament își uită tovarășa în sufe
rință. Gestul e condamnabil, 
desigur, și nici unul dintre noi 
nu va căuta pentru Nuța cir
cumstanțe atenuante. Povestirea 
Marianei frage de la bun început 
aceste concluzii. Rămîne însă 
ceva sub semnul întrebării. De 
ce nu ne spune Mariana ce fel 
de prietenă este ea cu Nuța și 
ce înțelege prin prietenie ? De ce 
nu ne spune cum poate fi prieten 
cineva cu alt ins, cînd acceptă 
să-i dea caietul de leoturi, fără 
nici o încercare de a-i explica 
ineficiența copiatului ? De ce nu 
ne spune Mariana de ce nu a a- 
jutat-o pe Nuța să-și facă singu
ră rezumatele și s-a mulțumit 
doar să-i răspundă „binevoitor” : 
„Ți-1 dau !“

Dacă i-ar fi fost prietenă, Nuța 
nu ar fi uitat-o pe Mariana în 
timpul bolii, chiar dacă ea ar 
fi refuzat-o, atunci, cu caietul. 
Dar Nuța nu-i este decît colegă 
(așa lasă să se înțeleagă povesti
rea) și atunci de ce să-i pretin
dem să respecte niște obligații 
pe care nu le are ? Atunci de 
ce se mai întreabă Mariana: „Ce 
s-a întîmplat cu Nuța" ? Nu s-a 
întîmplat nimic.

Ce să-i spui, Nuței, „cînd ai 
să te întîlnești cu ea" ? Nimic, 
sau, poate, doar atît :

— îmi pare rău, Nuta, că nu 
ai trecut pe la mine. Hai să 
învățăm ce e aceea prietenie și 
să nu ne mai jucăm cu cuvintele.

DOINA BERCHINA

Să lețlm în evidență 
cu orice preț?

Am să mă îndepărtez puțin 
de scrisoarea Marianei, pentru a 
spune cîteva cuvinte despre e- 
goism. O realitate a societății 
noastre contemporane este că 
reușita în viață depinde din 
ce în ce mai mult de pre
gătirea profesională. Este a- 
devărat că această reușită 
comportă o selectare. Cei ce po-

sedă volumul cel mai mare de 
cunoștințe — este clar — vor 
avea cele mai mari șanse. Por
nind de la premizele de mai sus, 
e normal ca noțiunea de concurs, 
ba chiar de concurența, să apară 
destul de devreme în conștiința 
elevului. Efectul pozitiv (de alt
minteri intenționat urmărit) este 
că mare parte dintre noi deve
nim conștienți de necesitatea 
eforturilor ce trebuie depuse. 
Pe de altă parte există și un 
efect negativ, la care țin să mă 
refer. La unii elevi, (și din păcate 
mai ales la elevii buni), concu
rența devine o lege de viață, 
nu un scop al activității indivi
duale. Expresia acestui fapt este 
egoismul, individualismul și — 
mai tîrziu — separarea de colec
tiv. Tot ceea ce interesează pe un 
elev din această categorie (dacă 
oamenii pot fi categorisiți) este 
afirmarea ; afirmarea care devine 
scop. Acțiunile converg în reali
zarea acestui scop; el vrea să fie 
remarcat, să obțină toate votu
rile corpului didactic, chiar cu 
riscul de a _ __
restul colectivului.

Cam aoeasta este, pe scurt, 
evoluția pe care au luat-o eveni
mentele într-o clasă a liceului 
nostru. Cu ocazia unei analize 
a disciplinei, făcută în această 
clasă, un elev din categoria celor 
schițați sumar mai sus este însăr
cinat să facă un referat. Un amă
nunt, care mai tîrziu avea să 
devină important, a fost și vestea 
că la ora respectivă va participa 
direcțiunea școlii. Neavînd de ce 
se teme (un elev model...) și 
dorind cu orice preț să se re
marce în fața unui asemenea 
auditoriu, prin poziția sa critică 
față de atitudinea clasei, elevul 
face un referat în care învinuiește 
pe o tovarășă profesoară de „to
lerare a indisciplinei". Realitatea 
era că elevii o iubeau foarte mult 
pe tovarășa profesoară respectivă 
(afecțiune, de altminteri, reci
procă), iar așa-zisa „indisciplină" 
provenea din discuțiile libere (în 
adevăratul sens al cuvîntului) 
care se nășteau în timpul orei, 
discuții cît se poate de intere
sante.

Descurajată de un asemenea 
vot de blam (pe care l-a socotit 
— pe nedrept — venit din partea 
întregii clase), tovarășa profe
soară a renunțat la orice fel de

Of! Falsul altruism...*

__ lacuc» cniar cu 
se desolidariza de

Am citit cu atenție scrisoarea 
Marianei Petrescu din Mizil și 
sînt dator să spun, de la început, A 
că atitudinea Nuței m-a supărat, 
dar nu m-a mirat deloc. Lipsa 
de colegialitate, ca manifestare ț 
a bătrânului și rezistentului 
egoism uman, se manifestă de 
multe, de foarte multe ori, luînd V 
înfățișări din cele mai diferite. 
Uneori, egoismul se prezintă 
mascat. Lingvistic, altruismul este " 
antonimul egoismului. Și pentru 
că egoismul este ceva „urît", iar ț 
altruismul ceva „frumos", ne 
vrem altruiști.

Intre două fete: „Vai, dragă, 
ce mai faci ? Am auzit că... Nici 
nu știi cît mă bucur pentru tine, a 
Dar să nu uiți cumva ce te-am W 
rugat!"

Frumos : participare sufleteas- £ 
că. Altruism.

Intre doi băieți: „Am auzit 
că ai niște muzică nouă!" Și după 
cîteva minute, umplute de cir
cumstanță, cu cîteva cuvinte 
oarecari: „Știi că m-a invitat W 
Gică pe la el. Nu vii și tu cu 
magnetofonul ?" £

Generozitate. Să se bucure și w 
alții. Altruism.

Ne-am cam obișnuit să luăm 
drept egoism numai povestirea, 
nițel biblică, de abecedar: Ionel V 
avea două mere ; s-a dus să le 
mănînoe singur în spatele casei; a 
mai tîrziu a venit surioara lui; ™ 
i-a spus că are și ea două mere; 
„Nu vrei și tu imul, Ionel ?“ etc., A 
etc.

O fi numai acesta egoismul ?
Ne place să nu fim de acord cu W 

egoismul altora. Și o spunem fru
mos și argumentat. Iar noi — A 
noi, de mmte ori, jucăm teatru. 
Rolul preferat: altruismul. Rolul 
unui personaj parfumat, cu era- " 
vată și floare la butonieră și mai 
ales nespus de amabil, dar în w 
fond indiferent. Cumplit, îngro
zitor de indiferent Sau chiar do- £ 
ritor

— Stai nițel, domnule ! Opreș- £ 
te-te. Nu înșeli pe nimeni !

Alb, negru și gri, toate nuanțele po
sibile și imposibile de gri, iată cu ce 
lucrează tinărul fotograf Florin Paras- 
chiv. Dominînd timpul, obiectivele fo
tografice și pelicula, supunind lumina 
și filtrind întunericul, artistul — să-mi 
fie permis să-l numesc astfel — reușeș
te să creeze lucrul cel mai important în 
artă, un univers propriu.

E un univers vesel sau trist, duios și 
spiritual, naiv sau cu acorduri neaștep
tat de profunde, un univers de senti
mente prinse in capcana bromurii de 
argint.

E un univers al simbolului, al deta
liului transfigurat in simbol, cristalizat 
in structura și glasul specific plasticii. 
Dantela unui vechi felinar de fier for
jat (Simetrie), linia sinuoasă a unui o- 
braz plasticizat de granulația vizibilă, 
un țurțure picurind timp transparent 
(Clepsidra naturii), curgerea unui robi 
net (Se spală în familie) sint izolate din 
natura înconjurătoare, recreate pentru 
a deveni artă.

Florin Paraschiv vehiculează idei 
prin reale metafore plastice. Noblețea 
unor vechi scaune de lemn aliniate in 
formațiune de atac pe pardoseala rit-

în numărul 1 al revistei 
„Noi", editată în frumoase con
diții grafice de elevii Liceului 
„Emil Racoviță" din București, 
se publică o. inteligentă anchetă

indiferent. Cumplit, îngro-

să profite.

ALEXANDRU MATEESCU

ALB, NEGRU Șl GRI

socială : Simțim nevoia să fim 
originali ?

Autorii, un profesor — Nico- 
lae I. Nicolae — și un elev — 
Ionescu Vlad — au chestionat 
350 de elevi ai școlii, din cla
sele IX—XI, au grupat răspun
surile pe categorii și, prin 
exemplificări abundente, au 
reușit să creioneze o stare de 
spirit. întrebarea care a făcut 
obiectul anchetei a permis ca 
să se evite teoretizările inutile, 
provocînd în rîndul elevilor 
gustul de a se confesa.

Cîteva răspunsuri: „Visăm să 
devenim „figuri", dar n-avem 
al treilea ochi pentru a vedea

Colectivul de redactori ai „Paginii elevului"
Iolanda Bulencea (liceul nr. 30), Tudor Dimitriu (liceul 

„Dr. Petru Groza"), Rodica Dumitrescu (liceul nr. 24), Ga
briel Georgescu (liceul nr. 15), Alexandru Mateescu (li
ceul „I. L. Caragiale"), Ileana Murgescu (liceul „Dr. Pe
tru Groza"), Dan Năstase (liceul „Dr. Petru Groza"), Irina 
Neicu (liceul nr. 39), Gabriela Nicolau (liceul „Ion Ne- 
culce"), Ioana Pâunică (liceul nr. 30), Dorin Rachmuth (li
ceul „I. L. Caragiale"), Lida Răutu (liceul „Dr Petru Gro
za"), Virginia Stoica (liceul nr. 30). Mircea Stoicescu (li
ceul „Matei Basarab"), Adriana Stoichițoiu (liceul „Matei 
Basarab"), Doina Uricaru (liceul nr. 32).

Pagină realizată de FLORIN MUGUR.

cit sîntem de comuni tocmai 
prin această tendință de a fi 
originali". (Profir Iulian, clasa 
a Xl-a D).

„Există tineri care, avînd un 
bagaj minim de cunoștințe sau 
de aptitudini înnăscute, devin 
mîndri de aceasta, îngîmfați. 
subapreciind pe cei din jurul 
lor, cărora Ie lipsesc aptitudinile 
respective și crezînd că sînt ori
ginali. E o originalitate din lip
să de concurență, de care n-ai 
de ce să te fudulești". (Broștică 
Ioana, clasa a IX-a C).

„Original poți fi cu plete, cu 
pantaloni in picățele, cuvinte 
vulgare, dar și cu o carte citită, 
cu audierea unei simfonii sau 
cu vizionarea unei piese de tea
tru". (Popa Alexandru, clasa a 
X-a D).

Iată și cazul unui elev care a 
avut o „criză de originalitate" 
de un fel deosebit: „Ieșind de 
la un film cu Fantomas, m-am 
simțit cu un strat suplimentar 
de mușchi în brațe și, pentru că 
doi băieți din troleibuz discutau 
cam tare, le-am cerut cu un ton 
nu prea cuvenit să trcă din 
gură. Ei s-au uitat la mine 
foarte lung și au discutat mai 
departe. Atunci m-am sculat și 
l-am lovit pe unul din ei. L-am 
lovit destul de puternic, deoa
rece a căzut pe scaunul din 
spate. Apoi eu, ca un viteaz, 
umflîndu-mi pieptul, am trecut 
prin troleibuz sub privirile de-

7
zaprobatoare ale călătorilor. 
Abia acasă mi-am dat seama ca 
am făcut o prostie". (Un băiat 
din clasa a X-a D).$

Le dorim colaboratorilor în
drăzneți și pasionați ai revistei 
„Noi" tot atîta cutezanță și 
prospețime și în elaborarea nu
merelor viitoare !

★
Publicam într-un 

trecut o informație 
cercul de cibernetică 
Liceul nr. 15 din București. 
Inițiativa ni s-a părut nu 
numai interesantă, dar și ne
așteptat de îndrăzneață. 
Ne-am luat inima în dinți și 
am încercat să deslușim cîteva 
din „tainele zeilor" (evident 
acelea care nu conțin prea 
multe cifre și formule). Solu
ția s o scurtă convorbire, în 
„Olimp", cu tovarășul profe
sor N. Stănescu, conducăto
rul cercului.

La început a fost o în- 
tîlnire. Unul din foștii elevi 
ai tovarășului Stănescu, pro
fesorul universitar Edmond 
Nicolau, le-a vorbit tinerilor 
despre cibernetică, despre a- 
plicațiile ei. De aici pînă la 
înființarea cercului nu mai 
era mult i scînteia fusese a- 
prinsă.

număr 
despre 
de la

Nu-mi prea fac planuri. Ies 
întotdeauna aiurea : acum cinci 
ani, în vacanță, voiam să-mi fao 
o căruță, acum patru ani, o plu
tă, acum trei, o cocioabă de brad, 
acum doi, un arc mare, iar anul 
trecut, să citesc o mie de cărți. 
N-am făcut nimic, în afară de 
arc. De aceea n-am chef să-mi 
fac iar planuri. Doar n-are im
portanță unde mă duc: vreau 
numai să umblu desculță, să mă- 
nînc cu mîna și să nu mă oblige 
nimeni să desenez hărți, cînd am 
chef să scriu poezii. Trăiască va
canța !

Ștefana Berceanu

VINE!

Ura! Vine vacanța!
Nu, nu merge! Banală, formu

la de început. UraI Plec la mare 
și fac cozonaci, (evident, din ni
sip).

Deci, să admitem că am intrat 
în subiect. Proiecte pentru vacan
ță ? Desigur I Multe, prea multe. 
Adică nu, nu merge: cuvîntul 
„proiect" e mult prea pretențios 
și de obicei rămîne doar proiect 
(din păcate, nu numai în cazul 
meu).

Nu cred că îmi voi organiza pe 
zile sau ore „activitățile" din va
canță (asta ar mai lipsi!)

Poate că într-o zi voi avea 
chef să joc șotron sau să sar coar
da, iar peste două minute să mă 
apuc să citesc din Omar Khayam. 
De ce nu ?

Insă, într-adevăr, captivant va fi 
atunci cînd voi privi, poate ore 
întregi, la mersul, la mîinlle și la 
rîsul oamenilor. De ce n-aș dese
na într-o zi numai frunți și co
paci, iar într-alta numai mîint și 
lut ?

Maia Damadian

Necunoscutul
și-a lăsat fraza

neterminată-.
Era întuneric beznă. Ploaia 

deasă nu te lăsa să vezi nici 
la doi pași. Vintnl șuiera trist 
printre copacii de pe marginea 
drumului. Mihai observă o um
bră care se strecura printre tu
fișuri. încordat, gata 
așteptă ca umbra să 
pie. Deodată...

...Stați o clipă, că 
chiar așa ! Bineînțeles, acesta 
e tabloul pe care noi, cititori 
de romane polițiste și amatori 

de aventuri senzaționale, ni-1 
imaginăm cînd auzim despre o 
astfel de întîmplare. Se pare 
însă, că de data aceasta, senza
ționale n-au fost decît puterea 
de stăpînire și luciditatea cole
gului nostru Jurcă Mihai, din 
clasa a VIII-a a Școlii generale 
Vărădia, județul Caras — Seve
rin.

Tovarășul PETRE HLADCHI 
BUCOVINEANU, care ne-a in
format despre fapta de curaj a 
colegului nostru, ne scrie că Mi
hai Jurcă e un elev foarte bun, 
totdeauna gaia să dea o mină 
de ajutor celor din jur.

Intr-o zi, se întorcea din lo
calitatea Greoni, la Vărădia. 
Drumul era aproape pustiu. 
Cînd a ajuns în dreptul pescă
riei, aflată între cele două lo
calități, a zărit un om. La în
ceput s-a bucurat să găsească 
un tovarăș de drum. Omul s-a 
apropiat de el și a început să-i 
pună întrebări despre localită
țile de lîngă graniță, interesîn- 
du-se cum ar putea ajunge mai 
direct acolo. „Nu știu a răs
puns Mihai, dar mă interesez la 
șoferul care trece I". Necunoscu
tul și-a lăsat fraza neterminată 
și a dat să se ascundă, pentru a 
nu fi văzut de șofer. A revenit 
repede, încercînd să glumească. 
Fusese insă de-ajuns. Mihai și-a 
dat seama că bărbatul voia să 
se strecoare, să scape de urmă
rire. Trebuia să ia cît mai re
pede o hotărîre. I-a răspuns e- 
vaziv la întrebarea despre co
munele învecinate ; apoi, ajuns 
în sat, s-a grăbit să anunțe or
ganele competente. Datorită spi
ritului de observație și curaju
lui său a fost posibilă prinderea 
unui infractor periculos.

te luptă, 
se apro-

n-a fost

în prima perioadă a acti
vității cercului a fost creată 
o bază teoretică. Referatele 
prezentate la ședințele pe
riodice ale cercului au în
cercat să elucideze o serie de 
probleme fundamentale care 
stau în fața unor viitori ci- 
bemeticieni. Rezultatele, însă, 
nu s-au văzut decît atunci 
cînd au fost construiți, pe baza 
studiilor teoretice anterioare, 
primii operatori: „și“, „ori", 

i“. Proiecte de viitor: o- 
tranzistori- 

propozițiilor

„nu1 
peratorii logici 
zați și studiul 
cu ajutorul lor.

Și un paradox. Majoritatea 
membrilor cercului sînt fete. 
Paradox aparent, pentru că 
la liceul nr. 15 numărul ele
velor este mult mai mare 
decît al elevilor. Așa că se a- 
nunță o generație de ciber- 
neticiene.

Și pentru câ tot vorbim 
despre viitor, i-am întrebat 
pe membrii cercului, ce facul
tate doresc să urmeze. Răs
punsul unanim : „Dacă se în
ființează, facultatea de ciber
netică. Dacă nu, electronica 
sau automatica !". (Cristian 
Dumitrescu).
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Ultimul examen al studenției

PRIMUL MARE EXAMEN
Peste puțin timp, încheierea 

sesiunii examenelor de stat va 
marca momentul in care o 
nouă și entuziastă generație 
de absolvenți va păși pe por
țile „Almei Mater" către 
timpul vast al activității crea
toare. Mii și mii de tineri din 
15 orașe centre universitare se 
vor alătura puternicului de
tașament al intelectualității 
românești, chemat să contri
buie la înfăptuirea nobilelor 
și însuflețitoarelor obiective 
puse în fața întregului nostru 
popor la Congresul al lX-lea 
dl Partidului Comunist Ro
mân. O generație se pregăteș
te de drum... Promoția 1968 1

Facultatea de istorie. Aproa
pe 60 de absolvenți trăiesc e- 
moțiile din preajma celei mai 
importante verificări a anilor 
de studenție — examenul de 
diplomă. Vor trece in curind 
„marea probă" a studiilor din 
facultate, pentru susținerea 
căreia cu succes s-au pregă
tit an de an, zi de zi, cu gin- 
dul că aceasta, mai ales, dă 
măsura calității învățăturii, 
certificatul competenței cu 
care vor începe să-și exercite 
profesiunea. Cu succes, fără 
îndoială. Notele, adunate de-a 
lungul sesiunilor, sînt o bună 
bază pentru asemenea afirma
ție. Statistic vorbind, pentru 
circa 90 la sută din absolvenți 
media generală a notelor este 
între 7 și 10. Cu toții, mărtu
risit, vin către examenul aces
ta cu lucrări îndelung și atent 
elaborate, care să facă încă 
odată dovada unei temeinice 
pregătiri, îndemînarea în tra
tarea unei teme, utiliztnd cu 
spirit critic activ o bogată bi
bliografie, inter pretînd-o su
perior științific. Chiar și cei 
mai buni — Ion Stanciu (9,76), 
Teodor Popescu (9,43), Ion Si- 
mion și Adrian Platon (9,30)

DE SPECIALIST
Iți concentrează în mod deo
sebit eforturile de studiu pen
tru a putea cîștiga fără surpri
ze „duelul" de la dezbaterea 
științifică la care ii va solicita 
comisia cu prilejul susținerii 
lucrării de diplomă. Noile 
condiții de desfășurare a exa
menului de stat — arătau cei 
patru — implică pentru ori
care absolvent al facultății 
noastre un plus de responsa
bilitate, o minuțioasă pregă
tire pentru acest complex co
locviu de specialitate ce are 
acum ca punct de plecare toc
mai problemele abordate în 
lucrarea de diplomă".

Dună cum se știe, zilele a- 
cestea, ziarele au publicat co
municatul Ministerului lnvă- 
țămintului in legătură cu a- 
plicarea măsurilor de îmbună
tățire a sistemului susținerii 
examenului de stat din sectoa
rele universitar-medical, eco
nomic fi agronomic. începind 
cu sesiunea iunie 1968. In a- 
ceste sectoare examenul de 
stat va consta din susținerea 
lucrării de diplomă in fața u- 
nei comisii care va aprecia 
capacitatea absolventului de a 
se informa, de a analiza, sin
tetiza și interpreta științific 
tema tratată în lucrare. In 
mod analog, adecvat specifi
cului, se va organiza exame
nul de stat în învățămîntul 
superior artistic. In învăță
mîntul superior pedagogic, 
examenul de stat va consta 
din susținerea examenelor la 
obiectul de profil.

Ca și celelalte hotărîri —

AVEȚI UN COPIL
DE VINZARE?

(Urmare din pag. I) 

prin care mama minorului accepta 
încredințarea lui tatălui, în 
schimbul sumei de 7 500 lei și a 
unei camere de 12 m p". Exacti
tatea cu care s-a întocmit con
tractul" între cei doi părinți nu 
poate împurpura de rușine htr- 
tia. Totul a fost prevăzut in 
clauze precise, suma de bani care 
absolvea mama de calitatea ei 
de mamă, de sentimentele ei, de 
îndatoririle firești, iar tatăl deve
nea... fericitul posesor al unui 
contract locativ! Unde era, In 
acest timp, copilul ? Nici spațiul, 
nici banii nu fuseseră ceruți pen
tru el, poate așa ar fi existat 
o circumstanță atenuantă a aces-

★

tui penibil tirg, Dan-Victor 
continuă să locuiască la bunicii 
săi, să fie îngrijit și educat de 
aceștia, cu toate ci salariul 
tatălui, (inginer proiectant la 
I.P.RÂN.), locuința rămasă in 
urma desfacerii căsătoriei (ur. 
(xpartament pe Calea Gnviței 
316), i-a? fi permis să poarte 
singur răspunde-ea vieții copilu
lui. Dar egoismul de care soția 
și-a acuzat soțul, a fost mai pu
ternic, aAt la unul ât si la celâ- 
Udt dintre vărinți. „Vîndut" ca 
un obiect de schimb, copilul a 
rămas, totuși, străin și de tatăl 
și de mama sa, care figurează 
cu aceste nume doar în actul său 
de naștere.

’ • ★★

Mariana Stoica, în virstă de 
8 ani, a fost amînată un an de 
la școală datorită unei „întîrzierț 
în dezvoltarea neuropsihică". 
Expertiza medicală efectuată 
(nr. 214) a descoperit insă că 
fetița, normală din punct de 
vedere al dezvoltării psihice, 
suferă de o traumă afectivă pu
ternică, ca urmare a situației 
speciale pe care i-au creat-o pă
rinții. Soții Stoica s-au despărțit 
acum patru ani, iar fetița a fost 
încredințată tatălui împreună, 
bineînțeles, cu beneficiul locuin
ței. Judecătorii își amintesc că 
mama fetiței, Cioana Florentina, 
laborantă la Fabrica de medica
mente, este una dintre puținele 
femei care n-au cerut recurs în 
urma desfacerii căsătoriei pentru 
reîncredințarea fiicei ei. Mulțu
mită că a scăpat de o grifă, ea 
și-a întemeiat o altă familie, ur- 
mînd să plătească o derizorie 
pensie alimentară de 200 lei pen
tru întreținerea copilului. Au 
trecut patru ani. După patru ani, 
mama și-a reamintit de fiica ei 
și a deschis, prin dosarul 
102611968 la Tribunalul Sectoru
lui 8, un proces de retncredin- 
țare. Patru ani de zile fetița a 
locuit la tatăl ei, șofer la O.N.T., 
care-și formase și el o altă 
familie. Prelungită mult după 
desfacerea căsătoriei, dușmănia 
dintre cei doi părinți ai Marianei 
s-a repercutat asupra ei. Tatăl îi 
interzicea să-și vadă mama, in- 
stigînd fetița împotriva ei, 
izolînd-o de ceilalți copii, distru- 
gindu-i personalitatea printr-o 
supraveghere obositoare. între
bată de ce plînge cînd își vede 
mama, fetița inhibată, obsedată 
de amenințările tatălui și ale ma
mei ei vitrege nu putea răspunde 
decît atît: „să mă lase în pace I 
nu vreau s-o văd". Înăbușirea 
unor sentimente firești pentru 
mama ei se pare că n-a fost 
rezultatul numai al educației 
familiei în care a crescut, ci și al 
indiferenței mamei. Recăsătorită 
imediat după divorț, Cioana 
Florentina a avut condiții favo
rabile pentru a-și relua fiica, cu 
atît mai mult cu cît oricine re
cunoaște rolul mamei în dezvol
tarea normală a unei fete de 
vîrsta Marianei. Intr-un tîrziu, 
atunci cînd rămînerea copilului 
în familia tatălui devenise im
posibilă, cînd atmosfera și con
dițiile educative periclitau sănă
tatea lui psihică, mama „și-a 
amintit" că este răspunzătoare de 
fiica ei.

Auzeam, în unele discuții, 
persoane care apărau dreptul 
părinților la „viața personală", 
care pledau pentru desfacerea 
unor căsnicii cu copii atunci cînd 
legătura între soți pare definitiv 
întreruptă. „E neomenos, spun 
unii, ca doi oameni tineri (pă
rinții) să-ți sacrifice fericirea și 
întreaga viață numai pentru că 
au un copil". Dar e mai omenos

privind posibilitatea recrutării 
cadrelor de cercetători direct 
dintre absolvenți și in legă
tură cu limitarea numărului 
de examene la opt, in actuala 
sesiune — noua măsură, veni
tă să traducă in viață preve
derile Directivelor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, 
cu privire la dezvoltarea in- 
vățămintuhii, și ale Legii în- 
vățămintului, adoptată la re
centa sesiune a Marii Adunări , 
Naționale — a fost primită cu ■ 
satisfacție fi recunoștință în : 
facultățL „Prilejul de a putea , 
dovedi calitatea cunoștințelor ' 
de specialitate, seriozitatea e- j 
fortului științific depus pentru 
întocmirea lucrării mi-1 do- ' 
ream foarte mult, arăta stu- : 
den ta Adriana Pascu. de la i 
Facultatea de matematici-me- ' 
canică. In noile condiții de I 
desfășurare a examenului de j 
stat, fiind vorba de o amplă i 
discuție asupra temei alese — 
„Mecanica firelor extensibile" | 
— examenul va circumscrie, 
obligatoriu în profunzime, ] 
problemele specialității me»e 
în vechiul sistem, exame
nul m-ar fi solicitat la 
o verificare a unor cunoștința 
de mecanică din anii II și III. 
pentru care, la urma -urmelor, 
am fost atunci întrebată, iar 
sondarea cunoștințelor de 
strictă specialitate ar fi rămas 
ma! de suprafață".

— Noua modalitate de sus
ținere a examenului — na 
spunea Petru Șerdinescu, ab
solvent al Facultății de geolo- 
gie-geografie. mi se pare deo
sebit de utilă mai ales prin 
accentul pe care îl pune pe 
sondarea capacității viitorului 
specialist pe baza unui text 
foarte semnificativ în acest 
sens — lucrarea de diplomă, 
care este o sinteză complexă 
a cunoștințelor dar și a apti
tudinilor de cercetător. Mă 
bucur de posibilitatea pe care 
o am acum pentru a-mi proba 
ideile științifice, soluțiile pro
puse în lucrarea ..Regimul 
climatic al Dobroeei". într-o 
discuție, într-un fel colegială, 
cu cadrele didactice de spe- 
cialitate. In fața comisiei am 
ocazia să receptez sucestiHe 
de îmbunătățire a lucrării în 
viitor, sau de adfncire a unor 
aspecte noL prinse acum doar 

i taneertia-’. De aceea, pentru 
susținere m-arc pregătit cu • 
minuțioasă lectură a biblio
grafiei. Si mai atesc îr.că «i 
în aceste zile, pfnă Ia exa
men*

„Aștept susținerea lucrării de 
diplomă ca pe o probă com
plexă, de adîncă verificare a 
nivelului pregătirii mele de 
specialitate, dar mai ales ca 
probă a măsurii în 'are pot 
gîndi creator" — ne spunea Se
bastian Sdranx, de la Facul
tatea de matematică-mecanică

.. Sînt emoționante ți tncăr 
cate de semnificații tntîlnirile 
cu absolvenții, în aceste zile 
în care gtndurile tuturor se 
îndreaptă către momentul atît 
de apropiat al exercitării pro
fesiei. Nerăbdarea H domină 
atotputernică, pentru că știu 
că pregătirea lor este necesară 
fi folositoare într-un grad 
înalt. Răspunderea devine e- 
gală cu a fi necesar, a fi util, 
a munci cu abnegație, price
pere și pasiune. Și nu poate 
fi mindrie, nu pot fi satisfac
ții mai mari dectt acelea care 
izvorăsc din nobilul sentiment 
al răspunderii față de munca 
proprie, pusă total în slujba 
cauzei înalte a socialismului, 
a propășirii patriei.

(începutul in nr. 5926)
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invers, (Ănd viața și liniștea și 
viitorul echilibrat al copilului sini 
sacrificate pe altarul egoismului 
a doi oameni P E drept că sînt 
destule cazuri cînd, despărțiți, 
părinții continuă să poarte grija 
copiilor rămași fie la un părinte, 
fie la celălalt, incerând să facă 
cit mai puțin sesizabilă despăr
țirea lor, împărțindu-și cu gene
rozitate afecțiunea. E inuman să 
sacrifici fericirea a doi oameni, 
dar e cu atît mai inuman să nu 
ai curajul, în momentul în care 
dintr-un divorț rămîn copii, să-ți 
asumi răspunderea viitorului lor, 
să nu poți garanta, prin senti
mentele paterne, prin atitudinea 
corectă și cinstită atît față de 
calitatea ta de om cît și față de 
copil, creșterea yi dezvoltarea 
lui într-o atmosferă normală. 
Traumatizați sufletește, dezechili
brați psihic, acești copii care au 
constituit obiectul unor inumane 
tranzacții între părinți, ale unor 
inumane manifestări de egoism, 
nu vor putea păstra o imagine 
prea luminoasă a celor care le-au 
dat viață. Nu numai în fața legii 
ar trebui să răspundă acești pă
rinți, ci in fața propriei lor con
științe.

dulce!

cu Și

Ștrandurile n-au vani 
tatea concurentei? m

de amatori, carnavaluri, seri 
de dans etc.
• Ar fi binevenită orga

nizarea în ștranduri a prac
ticării gimnasticii medicale 
și a gimnasticii de înviorare, 
sub conducerea unor cadre 
calificate.

ori. 
s-a

Parcurgem sub soarele torid 
de amiază plajele tivite de tru
puri umane ale ștrandurilor Flo
reasca I și Floreasca II. Aglo
merația atinge imposibilul. Pre
tutindeni, grupuri de tineri joa
că fotbal, volei, aruncînd aiurea 
mingile care, ca un făcut, nu 
ating niciodată ținta propusă, ci 
capetele pașnicilor cetățeni în
tinși la soare.

Cîțiva amatori de «porturi 
nautice au transformat marginea 
unui bazin în trambulină și exe
cută de acolo sărituri în apă. 
Dar adîncimea lacului este aici 
mică, improprie săriturilor și, a- 
deseori, temerarii apar la supra
față cu zgîrieturi pe obraz.

Pe un copac, un întreprinză
tor, văzînd nepăsarea I.C.A.B.- 
ului pentru activitățile de cul
tură fizică și sport, a agățat un 
panou publicitar : „predau lecții 
de înot" (vezi fotografia).

Iarba, soarele, apa, le-a dat 
natura, I.C.AB.-ul le-a împrej
muit cu garduri înalte și a pus 
supraveghetori. Mă rog, natura 
a dat materia primă, iar cel ce 
o prelucrează investește muncă 
fi. deci, se cuvine să încaseze 
bani pentru asta. Dar unde e 
munca I.C.A.B.-ului ? In afară 
de vestiare, bufete și curățenia 
de rigoare, peisajul ștrandurilor 
e sărac. Oare ar fi atît de greu 
să se apeleze la fantezie ? Fără 
i ave* pretenția epuizării vas- 
telor posibilități pe care le ofe
ră ștrandurile bucureștene ne 
-err-’tem să sugerăm cîteva po-

• Să fie organizate cursuri 
de înot la ștranduri.

• In incinta ștrandurilor, 
un a sorii de sport sau pentru 
jacurile eu mingea să aibă 
la dispoziție terenuri și apa
rate pentru gimnastică, așa 
m ae găsesc la ..Ștrandul 
tiaeretclni". administrat de 
către C.X.I.F.S. (în spatele 
ștrandurilor Floreasca I șl 
Floreasca II există vaste te
renuri sportive, ale nu știu 
euL urstii fu fiecare dumini
că. Oare ele nu ar putea fi 
folosite pentru «copul amin
tit. aalel ea tinerii să nu 
mai joace fotbal pe spațiile 
destinate plajei ?>.

• Fosesurfi de autovehicu
le n-ar avea nimic împotrivă 
dacă pe lingă biletul de In
trare ar plăti o sumă cores
punzătoare parcării civilizate 
și sunraverheate a mașinilor.

• Nu este, credem, inspi
rată nici măsura închiderii 
ștrandurilor la apusul soare
lui ; e păcat ea orașul să 
piardă la orele plăcute ale 
răcoarei nocturne importan
te reserve de aer curat și o- 
xigenat- Aici s-ar putea or
ganiza spectacole cinemato
grafice. spectacole de estra
dă. spectacole ale formațiilor

1NTÎRZIEREA „SALVĂRII'

A FOST... SALVATA

O tânără, la ștrandul Floreas
ca I, s-a accidentat, căzînd de 
pe stăvilar (mă rog, nu discu
tăm acum actele imprudente ale 
celor veniți la ștrand). La cabi
netul medical al ștrandului, ex
celent dotat, medicul i-a dat în
grijirile cuvenite, dar cazul ne
cesita internarea în spital și aju
tor competent de urgență. Deci, 
telefon la Salvare, la orele 12,00. 
Pînă la 14,40 accidentata a ră
mas însă pe patul postului de 
prim ajutor, în timp ce afară o 
mulțime penibil de indiscretă 
privea pe ferestre, prin gaura 
cheii. Salvarea a venit abia la 
orele 14,40; brancardierii au 
transportat accidentata în vehi
culul alb și au pornit. La poartă 
însă, altă problemă E poarta 
încuiată. Altă alergătură după 
chei. Și, în fine, după alte mi
nute pierdute, mașina Salvării 
pornește spre spital.

în cazul semnalat cele două 
ore și patruzeci de minute de 
așteptare a accidentatei pînă la 
sosirea Salvării n-au avut o 
consecință fatală. Dar ce se în
tîmpla în cazul cînd pentru sal
varea unei vieți erau importante 
nu numai minutele, ci și secun
dele ? Iată de ce ne-am amintit 
versurile lui M. R. Paraschives- 
cu : ,,Și cînd a sosit salvarea, din 
el mai ardea țigarea..."

La mersul de melc al mașini
lor salvării trebuie adăugată încă 
o observație privind asistenta 
medicală de urgență în ștran
duri și anume amplasarea punc
telor de prim ajutor. La majo
ritatea ștrandurilor ele sînt am
plasate departe de apă, astfel în- 
cît în cazul unui înecat se pier- 

cu transportul
cît în cazul unui 
de timp prețios

acestuia. De cele mai multe 
conducerea ștrandurilor 
mulțumit să elibereze una din- 
tre încăperile administrative ca- 9 
re a fost transformată ad-hoc în 
cabinet medical. Este evident £ 
că s-ar fi cuvenit ca pentru a- 
cest scop să se construiască o 
cabană corespunzătoare, cît mai 
aproape de locul în care se pre
supune că se produc acci
dentele.

• După ultima coborîre de cor
tină și după ce aplauzele pără
sesc definitiv sala, începe de

9 un nou spectacol. Momen
tele acestea din culise aduc cu

_ agitația artiștilor ambulanți de 
9 pe vremuri, care se grăbeau să 

îngrămădească tot ce fusese re- 
a cuzită strălucitoare în baloturi, 
™ pentru a le încărca în căruțe și 

a pomi, în miez de noapte, mai 9 departe. Așa și acum : tinerii, 
care cu cîteva clipe înainte pă- 
reau că nu se vor mai dezlipi

9 niciodată din scenă, își dezbra
că acum costumele și le pun 

a grijulii unul peste altul. Trebuie 
" să le dea înapoi de unde le-au

„ADRISANT CUNOSCUT" -

AȘTEPTAM MASURILE

O altă problemă deschisă, mai W 
ales duminica, o constituie 
transportul în comun spre și a 
dinspre ștranduri. Nu credem că W 
este obligatoriu ca înainte de 
baia răcoritoare a ștrandului, £ 
oamenii să facă o baie de aburi 
în tramvaie sau autobuze. Se 
impun măsuri deosebite mai a- 9 
Ies în privința transportului spre 
ștrandurile îndepărtate ca Mo- A 
goșoaia, Tei, Snagov etc. “

Ceea ce îl frapează pe bucu- _ 
reșteanul care locuiește în noile 9 
cartiere este faptul că edilii o- 
rașului nu s-au gîndit la reali- gfe 
zarea unor ștranduri artificiale " 
cu bazine de înot în Balta Albă, 
Drumul Taberei, Pajura, sau în 
alte mari cartiere ale orașului, 
în această privință un cuvînt îl 
pot avea și tinerii, organizațiile 9 
U.T.C., prin organizarea unor a 
vaste acțiuni de muncă patrioti- 
că în colaborare cu organele 
primăriei municipiului București. w

Vara a sosit și, o dată cu ea, £ 
și „conflictele" caniculare, pe 
care organizatorii odihnei noas- 
tre duminicale — indiferent că 
se numesc I.C.A.B., I.T.B., Sal- 
vare, foruri sportive — sânt da
tori să le rezolve oportun. £

V. CONSTANTINESCU
ATANASIE TOMA

luat cu împrumut: „Ca să ni 
le mai dea și altădată". Chita
rele electrice, și bateria, și saxo
fonul — nu, saxofonul nu e ne
voie I — sînt puse sub braț și 
înapoiate proprietarului. Sînt 
obiecte de inventar și poate 
pică vreun control acum, la 
12 noaptea ! Apoi, tinerii se duc 
și ei la casele lor, fluierînd agale 
pe străzile pustii și gîndindu-se, 
poate, că iar nu le-a spus in- 

9 structorul unde vor avea viitoa
rea repetiție. Poate pentru că 
nici el nu știa..."

9 Cam așa se petrec lucrurile cu 
Ansamblul tineretului din Cra-

• iova de aproape șase luni de 
zile. De șase luni numai pentru 
că numai de atunci există an
samblul. N^a știut comitetul mu
nicipal U.T.C. la ce se înhamă, 
că poate ar fi renunțat bucuros 
la idee. Mul ți chiar de atunci 
s-au ridicat împotrivă și au vo
ciferat, și au gesticulat dar pro
babil tocmai această împotri
vire i-a îndîrjit pe organizatori. 
Au reușit chiar să dea vreo 
12 spectacole. Bune, frumoase, 
aplaudate, bisate. Dar îndîrji- 
rea durează de șase luni și a în
ceput să dea semne de oboseală. 
Nimic de zis, pe bună drep
tate : pentru fiecare repetiție 
trebuie să se ceară sala de gim
nastică a unei alte școli, după 
fiecare spectacol trebuie înapo- 

.. . . . I-
Entuziasmul
nu tine loc

STILUL NOU
(Urmare din pag. I) 

z J ei este undeva mai sus : la 
județ. Sau : în cîteva comune a 
început un ciclu de conferințe 
pe teme ale educației ateist- 
științifice. Prima dintre aceste 
conferințe s-a și ținut La Tes- 
lui, de pildă, ea a fost chiar 
prevăzută cu toată exactitatea 
și în programul de activități, cu 
dată, cu loc, cu numele confe
rențiarului, pentru simplul mo
tiv că programul însuși fusese 
întocmit după ținerea conferin
ței. Dar despre celelalte două, 
care trebuie să continue ciclul, 
nu se mai pomenește nici un 
cuvînt, pentru că în comună nu 
se putea ști dinainte cînd anu
me se va întîmpla. Asta le-o 
va spune, la timpul potrivit, ju
dețul. O spune, de altfel, și se
cretarul comitetului comunal : 
„Cînd voi lua legătura cu to
varășul prim-secretar... Să ve
dem, dînsul...". Ceea ce ne edi
fică, iarăși, asupra adevăratu
lui organizator.

In alte cîteva comune au avut 
loc niște „seri ale tinerilor că
sătoriți", în altele, din contră, 
„seri ale tinerilor necăsătoriți“. 
Lăsînd la o parte faptul că în
săși denumirea acestor acțiuni 
trăda un autor comun, un sin
gur cap care le gîndise, mi-am 
zis că poate modul lor de or-

rul

ganizare fusese cît de cît perso
nal. Dar nu : „Am pus pe se
cretarii comitetelor comunale 
să scoată situația cu cei căsăto
riți anul trecut și i-am chemat 
apoi la o reuniune". Prin urma
re tot noi, „de sus"... Și te iz
bește grija pentru cel mai mic 
amănunt, grija cu care s-a ur
mărit ca o comună să nu apară 
cumva de două ori, la două ca
pitole diferite. O singură dată e 
de-ajuns. Să nu se poată spune 
că n-au fost antrenate măcar 
majoritatea.

Dar, dacă ne gîndim bine, toc
mai grija aceasta, atitudinea 
protectoare șl puțin cam apăsă
toare este cea care înăbușă de 
fapt Inițiativa comitetelor co
munale U.T.C. și o transformă 
în pasivitate. Cei care, în cu
vintele lor "----- x
deschis și __ __  _
chiar că așa și pe dincolo, 
cînd e vorba să treacă la fapte 
fac tocmai pe dos : se străduiesc 
parcă cu bună știință să încu
rajeze lipsa de personalitate a 
organizațiilor lor. Să fim bine 
înțeleși : cele cîteva exemple 
de mai sus nu sînt în realițate 
numai cîteva și nici nu sînt 
simple exemple. Mai sînt încă 
multe dovezi care trădează un 
mod de a gîndi, o concepție bine 
instalată la comitetul județean 
U.T.C., un stil de muncă de care

ferme declară 
cu îngrijorare

„STIL VECHI“?
nu se poate scăpa numai prin 
simpla sa repudiere. Mai sînt 
necesare și unele eforturi prac
tice și acestea sînt, *ără îndoia
lă, mai greu de făcut dar și ab
solut indispensabile pentru 
schimbarea dorită și de activul 
comitetului județean.

S-a spus, de pildă, ca un re
proș adus criticii făcute de zia
rul nostru, că neajunsurile ară
tate, deși reale, i*« fi
puse pe seama județului pentru 
că județul era abia -----
Ele existau dinainte, 
mult, și rămăseseră 
nuare, ca obiceiurile 
făcut multă vreme 
vechi". Nimic mai adevărat.

Această optică ciudată, a aș
teptării își are rădăcinile în 
timp. Nu comitetul județean 
este vinovat de existența ei. 
Dar se face mai vinovat pentru 
că o promovează mai departe, 
o continuă, o în-cu-ra-jează. 
Pentru că o „combate" tot cu a- 
celeași procedee. In loc de a 
stimula prin toate torțele safe 
inițiativele locale, de a le crea 
climatul favorabil încolțirii, el 
se ambiționează să dirijeze to
tul singur, să „cuprindă" toate 
comunele, să demonstreze parcă 
cu orice, chip că nu „se poate" 
decît dacă pune mîna activistul 
județului. Ambiția comitetului 
județean U.T.C. seamănă cu

nu puteau fi 
’ ’ * i

constituit 
mal de 
în conti- 
care s-au 

pe „stil

aceea a comitetelor comunale : 
„Nimic fără să știm și noi“. 
Or, la județ cerințele sînt, to
tuși, mai mari...

La Caracal. Ștefan Fugaciu, 
secretarul comitetului orășe
nesc U.T.C. ne spunea că tre- 
buiseră să renunțe uneori Ia 
prevederile propriului program 
de activități fiindcă trebuiau 
cuprinse acțiunile din programul 
județului. Or, inițiativele orga
nizațiilor trebuie completate, ri
dicate la un nivel superior de 
inițiativele județului, și nicide
cum substituite prin alte acțiuni 
care nu sînt ale lor. Numai că 
județul continuă să pășească și 
acum tot ca la început: cu stîn- 
gul. Adică într-un singur pi
cior. Chiar și atunci cînd se de
pășește faza acțiunilor „mici", 
destinate unei singure comune 
și se trece la cele „mari", în ci
clu, în lanț, în desfășurare, care 
creează „un circuit" de activi
tăți. Deși acestea sînt făcute cu 
inteția, mărturisită chiar, de a 
imprima „o anumită obișnuință 
comunelor să organizeze și ele", 
singurul lucru care se realizea
ză este că, după terminarea lor, 
se așează aceeași neclintită li
niște. Firesc de altfel : acțiunile 
ample, cu număr mare de forțe 
organizatorice și participant, nu 
pot înlocui calendarul zilnic al 
activității, continuitatea deci. In

iate costumele și instrumentele, 
toate costumele și toate instru- 

a mentele. „Ca să ni le mai dea 
și altă dată". S-au făcut repeti
ții chiar și în sediul comitetu- 

£ lui U.T.C. S-au tras la o parte 
mese și scaune și — hai, înce
pem, băieți ? Dar la un moment 

£ dat ți se face lehamite de ase
menea repetiții. Instructorii ar
tistici sînt și ei oameni și e de 
ajuns că satisfacțiile sînt mai 
mult de natură sufletească : 
car condițiile de lucru să le fie 
asigurate. Există, desigur, mai 
există încă, și entuziasm, și 
bunăvoință, și dorință de afir
mare — însă trebuie să recu
noaștem că entuziasmul nu ține 

£ loc de repetiții-
Ansamblul continuă cu încă- 

pățînare să se strecoare printre 
Scilla și Carybda. Vocile răgu
șite de la început au devenit a- M cum mai ademenitoare și caută 
să tragă spuza pe turta lor: 
„Transferă-1 pe lîngă mine", „Ba 

O transferă-1 pe lîngă mine'. Dar 
s-ar mai numi atunci Ansam- 

• blul TINERETULUI? Da, tot 
ce se poate, însă n-ar mai avea 
decît numele al său. Acum are 

£ totul, chiar dacă la capitolul 
„bază materială" nu are nimic. 
Sau aproape, pentru că are to- 9 tuși un saxofon și o trompetă 
ale sale. Numai ale sale. Cu sa- 

• xofonul, cu trompeta și cu tine
rețea sa, ansamblul a cucerit 
scenele și sălile Craiovei. Am 

• văzut și eu unul din spectacole.
Am rămas pur și simplu îndră
gostit de atunci. De formația de 

£ dansuri, care umpluse cu ritmul 
ei nu numai scena, ci parcă în- 
treaga sală ; de cei trei chitariști, 

9 ca §i de baterist; de perechile 
care au făcut o adevărată de- 

• monstrație de dans modem ; de
cor, de întregul cor, ca și de 
fiecare interpret care se mișca 

9 în razele reflectorului cu o de
zinvoltură de profesionist.

• Oamenii pe care i-am văzut la 
lucru într-o seara pot rămîne în 
ansamblu cel puțin patru ani de 
A acum încolo. Iar între timp vor 

w crește alții și le vor lua locul 
sau vor urca alături de ei... dacă 

9 va ma’ trăi ansamblul pînă a- 
tunci. Pentru că celelalte voci, 

9 care erau bidîrjite la început, 
și-au mai schimbat și ele tonul.

9 Sînt mai sceptice acum : 
teamă că va trebui să

£ țăm ansamblul-... Să-1 
‘ tăm ? Da, de ce nu, e și

o
Dar des- 
prea ușor, 
pe care o

plus, la acestea nu se mai poa
te spune nici măcar că au izvo- 
rît din consultarea tinerilor. Ti
nerii nu cer asemenea „festivi
tăți" cu zgomot și lume multă, 
ci ceva mai intim și mai apro
piat de ei.

Realizarea profundă a unei a- 
semenea consultări, făcută cu 
aceeași limpezime și sinceritate 
cu care ne-a obișnuit Comitetul 
județean Olt al U.T.C., ar fi fost 
o sursă de alimentare a iniția
tivei, o posibilitate ca acțiunile 
să și țîșnească, nu doar să se 
reverse. Dar aici adevărul că ti
nerii trebuie să devină organi- 
istorii propriilor lor activități A este Craiova. Mor pe drum atî- 
pifp mal mult un nrinciniu teo- tea formații ale căminelor cultu

rale pentru că nu are cine să se 
ocupe de ele. Nu cred că la 
Craiova se poate întîmpla ca 
într-un sat oarecare. Aici are 
cine să-i dea o mînă de ajutor 
ansamblului, mai ales că nici 
nu-i trebuie atît de multe En
tuziasm există încă, tinerețea îi 
aparține prin 

E chiar atît 
rat restul ?

este mai mult un principiu teo- 
retic. „Ei au cerut, tovarășe" 
este de fapt o expresie care a 
pătruns doar în fondu 1 princi- W 
pal de cuvinte. E un fel de tic* 
verbal, îndeosebi al secretarului a 
cu propaganda Gheorghe Baciu. W 
Cu ajutorul acestui tic, activiștii 
comitetului județean U.T.C. se 
amețesc cu apă chioară. Altfel nu 9 
se explică de ce pe agenda de 
lucru a activității U.T.C. de la 
Olt figurează mai mult cîteva 9 
acțiuni sau inițiative ale jude
țului și lipsește ceea ce este 9 
esențial — preocuparea pentru 
stimularea inițiativei comunelor, £ 
a organizațiilor U.T.C.

o idee, așa cum tot 
fost și înființarea lui. 
ființarea ar fi un gest 
nu pe măsura puterii
au atîția factori si un oraș cum

„Ni-e 
desfiin- 
desfiin- 
aceasta 
idee a

definiție.
de greu de procu-

M. DUMITRU
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Printre numeroasele tradiții ale 
instituției superioare de învăță- 
mint militar ce poartă numele 
marelui revoluționar Nicolae 
Bălcescu se numără și ziua șco
lii. Această sărbătoare are loc în 
fiecare an, la 11 iunie, ca o fe
ricită coincidență cu aniversarea 
izbucnirii revoluției din 1848 în 
Țara Românească.

Anul acesta sărbătorirea „zilei 
școlii* se înscrie în ansamblul 
manifestărilor care au loc în în
treaga țară cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică. și consti
tuie un emoționant omagiu adus 
revoluției și reprezentanților ei. 
Ca o dublă semnificație se ani
versează tot acum 48 de ani de 
existență a școlii, timp în care 
aici au învățat să-și iubească pa
tria și poporul, s-o apere cu bra
țe de neînfrînt, nenumărate pro
moții de cadre militare. Sărbă
toarea a început printr-o mare 
adunare festivă. Intr-o aliniere 
perfectă, în uniformele lor stră
lucitoare, elevii Școlii militare 
superioare, împreună cu ofițerii 
și comandanții lor au format în 
curtea școlii un uriaș careu. 
Alături de ei se află cadrele di
dactice ale școlii, delegați ai ce
lorlalte unități de învățămînt 
militar din țară, pionieri și șco
lari. Din partea Comitetului ju
dețean al U.T.C. participă pri
mul secretar.

Trupa ia poziția drepți. La 
tribună urcă reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Ministerului Forțelor Ar- 

, generali și ofițeri superiori, 
de asemenea prezenți, un 
de generali în rezervă, pur

tători ai gloriei de care s-a aco
perit armata noastră in războiul 
pentru eliberarea patriei. Despre 
importanta și semnificația eveni-

MILITAR
mentului vorbește general maiot 
Spirea Stănescu, comandantul 
școlii. Se trece, printre altele, în 
revistă, un scurt istoric al învă- 
țămintului militar din țara noas
tră. Piatra de temelie a fost 
pusă prin procura domnească o 
lui Bibescu Vodă la 13 iunie 
1847. De atunci el a cunoscut o 
continuă dezvoltare și moderni
zare, o îmbogățire ascendentă a 
tradițiilor în pregătirea militară 
și politică în care școala superioa
ră „Nicolae Bălcescu" se regă
sește la loc de frunte. Elevii săi 
sint demni continuatori ai a- 
cestor tradiții, model de disci
plină militară și pregătire profe
sională. în numele lor a vorbit 
elevul Valerian Paraschivan. „în 
aceste clipe, spunea el, ne în
dreptăm cu profundă recunoș
tință gîndurile noastre spre în
cercatul conducător, Partidul
Comunist Român, și-i aducem
prinos de recunoștință pentru 
condițiile minunate în care trăim 
și ne pregătim".

în uratele prelungi ale celor 
prezenți a fost citită apoi tele
grama adresată cu acest prilej 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se arăta printre altele: 
„In adunarea activului de partid 
al școlii, am dezbătut recent do
cumentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—25 aprilie 1968. Expri* 
mîndu-ne totala noastră adeziu
ne față ’ de hotărîrile yi masurile 
adoptate de plenară, acordul nos
tru deplin cu politica internă și 
externă a partidului, vă raportăm, 
tovarășe secretar general, că sîn
tem hotărîți să îndeplinim fără

șovăire hotărîrile partidului și 
guvernului, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a asigura 
forțelor noastre armate cadre te
meinic pregătite, care să ducă 
mai departe tradițiile militare 
moștenite de la glorioșii noștri 
înaintași, să contribuim la conti
nua întărire a capacității de a- 
părare a țării, să întreținem tot 
timpul aprins în sufletul nostru 
și al subordonaților, focul sacru 
al dragostei față de patria noas
tră scumpă, Republica Socialistă 
România''.

La bustul lui Nicolae Bălcescu 
ridicat în incinta unității, au fost 
depuse apoi coroane de flori 
după care în apropierea statuii 
s-a desfășurat un reușit meda
lion poetic. Au fost apoi inter
pretate cîntecele patriotice „Pre- 
sărați pe-a lor morminte", „Eroi 
au fost eroi sint încă", „Deștep
tarea României" etc, de 
corul școlii, și recitate po 
„Bălcescu trăind", „Graiul 
mului", „Era entuziasmului" 
altele. Bogatul program al acti
vităților culturale a mai cuprins 
o sesiune de comunicări pe tema 
Revoluției de la 1848 și ședința 
festivă a cenaclului literar al 
școlii. După amiază, în sala spor
turilor și pe terenurile sportive 
ale orașului s-au desfășurat pa
sionante competiții de volei și 
handbal, asistate de un public 
numeros. Ziua școlii superioare 
militare „Nicolae Bălcescu 
încheiat în jurul fi 
ră înălțat în prind 
orașului.

i

Proiectul Codului Penal
al Republicii Socialiste România 
in discuția Comisiei juridice 

a Marii Adunări Naționale
In cadrul sesiunii a 10-a a 

Marii Adunări Naționale, Co
misia juridică întrunită sub 
președinția prof. univ. Traian 
Ionașcu își desfășoară lucră
rile cu privire la Proiectul 
Codului Penal al Republicii

Organizația U.T.C. de la Li
ceul „Ion Neculce" din Capi
tală și-a sporit rîndurile. Co
mitetul U.T.C: discută o nouă 
cerere de intrare în organizație

Socialiste România care ur? 
mează să fie dezbătut în ac
tuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale.

In ședințele din 10 și 11 iu
nie, ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu a dat explicațiile ce
rute de deputății care au par
ticipat la discuții.

. Lucrările Comisiei juridice 
continuă.

(Agerpres)

SPECTACOL SUB CUPOLA
ALBASTRĂ

(Urmare din pag. I)

șutiștii cu salturile lor indivi
duale sau în grup, cu ateri
zări la punct fix, cu deschi
deri întârziate ale parașutei 
— totul cu o precizie dobîn- 
dită cu prețul unor îndelungi 
și stăruitoare eforturi, dai 
mai cu seamă printr-o dărui
re totală acestui sport al cu
rajului.

Chiar dacă pe Gheorghe 
lancu, maestru emerit al 

t sportului, multiplu campion 
național, l-am mai văzut în 
atâtea grinduri, îi vom urmări 
și acum cu aceeași admirație 
aterizările la punct fix, în 
care deține recordul mon
dial absolut.

Și piloții sportivi, li vom 
însoți cu privirea în evoluții
le lor de înaltă acrobație și 
vom încerca să deslușim se
cretele acelei supuneri depli
ne a aparatelor de zbor ajun
se, în cazul lui Ștefan Calotă, 
maestru emerit al sportului, și 
al celorlalți aviatori sportivi, 
să alcătuiască acolo în văz
duh, împreună cu cel ce le 
comandă, o singură ființă.

Și din nou rodul unei 
munci îndelungate, de ani de 
stăruință și continuă nemul
țumire 
ma în 
citeva 
că cei
aviației utilitare 
demonstrație nu execută lo-

de sine, se va consu- 
fața ochilor noștri în 
minute doar. Numai 
cîțiva reprezentanți ai 

la această

pinguri, tonouri sau carusele, 
ci exerciții de virtuozitate 
practică, acte de tot atâta cu
raj și măiestrie, pe care le să- 
vîrșesc la locul lor de muncă 
în slujba ogoarelor, a sănătă
ții oamenilor.

CU Săgeată argintie, un su
personic cu două reactoare, 
ce se înscrie ca un futger pe 
verticală, încadrat de altele 
patru, deschide cea de a 
doua parte a programului, 
consacrată aviației militare.

Avioane școala, avioane de 
luptă, aparate modeme din 
înzestrarea forțelor noastre 
aeriene se întrec în a dovedi 
curajul și bărbăția, gradul 
înalt de perfecțiune la care 
au ajuns destoinicii apărători 
ai granițelor patriei.

Și captivați, și fascinați de 
impresionantele acrobații ae
riene ale reactoarelor între 
care unul, dar nu știm care, 
este condus de locotenent 
colonelul Dumitru Tache, ale 
cărui zboruri de pînă acum, 
acoperă de peste cinci ori 
distanța PĂM1NT—LUNĂ, ne 
vom gîndi cu satisfacție la 
faptul că tradițiile aripilor ro
mânești se continuă astăzi 
prin nume și fapte demne de 
cele ale înaintașilor'.

Și cînd cei 200 de parașu- 
tiști vor împînzi cerul la sfîr
șitul spectacolului aviatic de 
la Băneasa, vom înțelege cit 
de repede pot trece 180 de 
minute. Și, contaminați parcă 
de curajul celor pe care i-am 
admirat, vom încerca fără în
doială, aceeași dorință care 
ne-a înflăcărat imaginația co
pilăriei: SĂ ZBURĂM/

cinci

OLĂNEȘTI. Complexul de 
deservire

LAL ROMULUS

Școala profesională „1 No
iembrie" din Craiova a fă
cut, duminică, bilanțul a 
două decenii de activitate. 
20 de ani in viața unei școli 
înseamnă mult, foarte mult. 
Pentru școala profesională 
„7 Noiembrie" înseamnă, sin
tetic, 20 de promoții trimise 
spre producție — peste 6 000 
de oameni formați în diverse 
meserii. îi găsim pretutin
deni în țară, în. diverse uzi
ne, nu numai la Uzina „7 
Noiembrie" din Craiova, pe 
lingă care s-au format în a- 
nii uceniciei. Unii au urcat 
și alte trepte ale învățămîn- 
tului, ale perfecționării pro
fesionale. Bunăoară, actualul 
inginer Gheonea Chirea, 
maiștrii Predoaica Virgil, Pă- 
trașcu Hanibal, Ghiță Oprea

La două 
decenii de 
activitate

și alții. Maistrul instructor 
Bălnțoin Marin instruiește 
de peste cinci ani, elevi- 
strnngari și lucrează în ace
lași atelier cu fostul său 
maistru, cu care se sfătuiește 
azi ca pe vremea cînd era 
ucenic. Strungari și lăcătuși, 
montatori, turnători, formeri 
și electricieni, forjori și ma- 
trițeri, sculeri — acestea sînt 
meseriile în care școala a 
pregătit mii de cadre. An de 
an, numărul absolvenților a 
crescut, condițiile de studii 
și practică profesională au 
fost îmbunătățite simțitor. 
Rezultatele obținute de foștii 
elevi ai școlii în producție 
stau mărturie pentru recu
noștința pe care aceștia o 
poartă școlii.

Evenimentul aniversării 
școlii a fost sărbătorit cum 
se cuvine : elevii. îndrumați 
de cadrele didactice, i-au 
consacrat o sesiune științifi
că a cercurilor cu lucrări 
realizate de ei de-a lungul 
anului școlar, precum și o 
festivitate întrunind 
talentele artistice

PREDULESCU 
controlor tehnic 
„7 Noiembrie"

__  toate 
ale școlii.
PETRE 

la Uzina 
Crai oca

Italia a ciștigat Cupa Europei cu

și un gol de 10 milioane

INFORMAȚII

ROMÂNCELE CAMPI
OANE MONDIALE Selecțio
nata feminină de popice a Ro
mâniei a repurtat aseară la Linz 
un strălucit succes cucerind din 
nou titlul mondial. In lupta pen
tru obținerea medaliilor de am 
la cea de-a 7-a ediție a acestei 
competiții sportivele românce, 
Florica Neguțoiu (452), Ținea
Balaban (374), Crista Szocs
(450), Elena Trandafir (415),
Margareta Szemani (421) și Cor
nelia Moldoveanu (394) s-au
comportat remarcabil, ocupînd 
primul loc în clasamentul final, 
cu un total de 2 506 puncte.

SEMIFINALELE „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA FOTBAL. As
tăzi în Capitală, pe stadionul „23 
August" cu începere de la ora 
17,30 se întîlnesc formațiile 
bucureștene Progresul și Dinamo.

A doua semifinală are loc la 
Cluj între Rapid București și Va
gonul Arad.

UN MARE TURNEU INTER
NAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 
începe mîine la Sinaia. Participă 
maestre internaționale și maestre 
din 10 țări. Printre concurente 
se află șahiste binecunoscute ca 
Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.), 
Tereza Stadler (Iugoslavia), Wal
traud Novarra (R.D.G.), Jana 
Malipetrova (Cehoslovacia), A- 
lexandra Nicolau și Elisabeta 
Polihroniade (România).

EUSEBIO VA FI OPERAT 
DE MENISC. Celebrul jucă
tor al echipei portughe
ze Benfica, Eusebio, a fost 
internat în spitalul „Santa Lucas" 
din Lisabona unde va fi operat 
de menise. Eusebio a fost acci
dentat la 14 aprilie în meciul cu 
echipa Sanjuanense.

TURNEUL ECHIPEI F. C. 
SANTOS IN EUROPA. Echipa 
braziliană de fotbal F. C. SAN
TOS, aflată în umeu în Italia, a 
jucat cu formația Cagliari. Fotba
liștii brazilieni au terminat învin
gători cu scorul de 2—1 (0—1).
Au marcat Toninho (2) și respec
tiv Greatti.

CAPACITĂȚILE DE PROIECTARE
(Urmare din pag. I)

terii", am mers și la Direcția 
tehnică, unde stăm de vorbă cu 
inginerul Eugen Cazacu, șeful 
serviciului tehnic.

— Studiul privind dezafecta
rea, comentează dînsul, nu s-a 
mai aplicat deoarece era nevoie 
și de producția acestor două uni
tăți existente. (Care vasăzică, una 
se prevede în proiect și alta se 
întâmplă în realitate).

Dacă cele două unități simi
lare au continuat, totuși să pro
ducă era necesar ca factorii răs
punzători și, în primul rînd, Mi
nisterul Economiei Forestiere să 
studieze posibilitatea atingerii pa
rametrilor în noile condiții date 
sau să efectueze o nouă reconsi
derare a parametrilor proiectați, 
să revină asupra datelor inițiale 
aprobate prin studiul tehnico-e- 
conomic. Trebuia să asigure — 
prin Direcția generală de apro- 
vizionare-desfacere (direcțje pe 
care o tutelează ministerul însuși) 
— o repartizare rațională a ma
teriei prime la toate subunitățile 
fără excepție. Deși a trecut atîta 
timp se constată însă că anoma

liile existente în întreaga activi
tate productivă a noii unități 
persistă Cu încăpățînare, dove
dind lipsa unor preocupări per
manente, eficiente din partea 
factorilor vizați, fragilitatea și 
inoportunitatea măsurilor între
prinse pînă în prezent.

★
Un alt obiectiv la care atin

gerea parametrilor proiectați a 
devenit o problemă ce se discută 
de mai mulți ani este și Combi
natul chimic — Borzești.

De la 1 aprilie 1965, și, respec
tiv, 1 martie 1964 — date care 
marchează intrarea în funcțiune 
a instalațiilor de tricloretilenă și 
p.v.c.-emulsie, și pînă în prezent, 
respectivele unități n-au produs 
niciodată la nivelul indicatorilor 
proiectați.

O precizare, mai înainte de 
toate, se impune și aici. In pro
iect este prevăzută fabricarea a 
două sortimente de policlorură 
de vinii: emulsie și suspensie.

Directorul tehnic al combina
tului, inginerul Teodor Haș, „jus
tifica" pierderile de producție la 
emulsie prin aceea că în prezent

,^e cere la export mai multă 
suspensie".

Ceea ce este adevărat. Dar, tot 
atît de adevărat este și faptul că 
în proiect sînt prevăzute două 
sortimente pentru care s-au sta
bilit un grafic de atingere a pa
rametrilor proiectați. Atunci, de 
ce nu se respectă sortimentele 
prevăzute inițial P Nu se respectă 
pentru că de la data întocmirii 
studiului tehnico-economic și 
pînă în prezent lucrurile „s-au 
schimbat" : a devenit mai „ren
tabilă" policlorură de vinii — 
suspensie. Foarte bine. Dar ar fi 
foarte bine, dacă la p.v.c. — e- 
mulsie nu s-ar mai înregistra, 
an de an, pierderi mari de valori 
materiale și bănești. Amintim că 
pînă în prezent pierderile se ci
frează la .o valoare apropiată de... 
120 000000 lei!

Optica conducerii combinatu
lui și a forului tutelar, Ministerul 
Industriei Chimice, se pare că este 
aceasta : „producem ceea ce este 
rentabil pentru că oricum, pierde
rile se recuperează per total". 
Ceea ce, evident, nu poate scuti 
— sub nici un motiv — conduce
rile combinatului, M.I.Ch. pro

Un gol din ofsaid, și cu un 
ol legendar semnat de Anastasi 
m gol de 10 milioane, scriu 
iarele), Italia a intrat în posesia 

Cupei Europei. Și Roma tră
iește, de luni seara, o sărbătoare 
pe care o așteaptă de 30 de ani. 
Coroane de bucurie au făcut din 
fiecare pin un pom de crăciun — 
luminile au ars toată noaptea și 
continuă să ardă și acum în 
plină zi. Meciul, cu excepția fazei 
ciufulite în urma căreia Riva 
a înscris un gol, a fost tot timpul 
sub controlul Squadrei Azzura. 
Iugoslavii, epuizați și nervoși (dl 
Dienst, arbitrul elvețian, are de 
ce să fie mulțumit), au evoluat, 
de data aceasta, cu o caligrafie 
încilcită, somnoroasă, sortită si
gur pieirii. Sîmbăta neagră pe 
care le-a dat-o domnul Dienst 
le-a retezat genunchii pentru 
multă vreme. La al doilea meci, 
Valcareggi, devenit acum idolul 
Italiei, a fost de 100 de ori mai 
inspirat decît Mitici. El a adus 
în cîmp 6 jucători noi, pe cînd 
Mitici numai unul.

Dar ceea ce nu ați văzut dv. 
în țară, ceea ce a uimit presa 
străină, a fost publicul. Publicul 
rău din timpul meciului și publi
cul în delir de la sfîrșitul partidei. 
In clipa când arbitrul spaniol 
Ortâz (și el a făcut un frumos ca
dou gazdelor) a fluierat sfîrșitul 
partidei, mii de oameni au i- 
nundat terenul. Și atunci am a- 
sistat la unul din cele mai pi
torești spectacole. Acești „tifoși" 
ajunși în clipa bucuriei s-au re
pezit asupra barelor, s-au atârnat 
ciorchine de ele ca să le rupă și 
le-au rupt, și le-au împărțit între 
ei, țandără cu țandără, ca niște 
hagii moderni. Pe terenul de joc, 
spectatori au început miuțe, sute

Corespondență 
telefonică
transmisă

de FĂNUȘ NEAGU

de miuțe cu mingi colorate , cu 
șepci, cu perne, cu cămăși făcute 
mototol, cu pantofi azvîrliți din 
picioare. Am văzut oameni întin- 
zîndu-se cu disperare să pună 
mîna pe tricoul lui Fachetti sau 
pe tricoul lui Mazzola — și pot 
să spun că jucătorii italieni au 
scăpat ca prin minune cu coas
tele întregi. Pe teren, în timp ce 
unii trăgeau de bare să le rupă și 
alții fluturau steaguri și pancarte, 
z^ce marinari s-au întins pe iarbă 
ca pe nisipurile din Napoli și 
și-au dat' jos vestoanele și au fă
cut plajă la lună. Fete frumoase, 
fete care nu-ți surîd pe stradă, 
au rupt din pădurea de dafini 
din jur brațe de caprifoi și au 
așternut covor de flori în calea 
lai Domenghini și a lui Anastasi. 
Poliția, care s-a chinuit tot tim
pul ca să-i scape teferi pe jucă
torii italieni, s-a molipsit de la 
acești „tifoși" fanatici și, la rîn- 
dul ei, s-a repezit să pună mîna 
pe tricoul lui Zoff și De Siti, Era 
un amestec clocotitor de militari 
și hoți — pentru că trebuie să 
vă spun că pungașii de buzunare 
au operat cu mult spor în acest 
campionat al Europei. Cifra lor 
de afaceri, cifra reală, nu este cu
noscută în întregime pînă în a- 
cest moment. Știu însă că poliția

a arestat la Napoli, în jur de 30 
de hoți, iar la Roma, pînă la 
pauză, 12.

Noaptea târziu, cînd autobu
zele presei au pornit spre cen
trul orașului, ele au intrat intr-un 
fluviu de urlete și de claxoane. 
In piața Barberini din centrul 
Romei, lîngă via miliardarilor, 
am fost blocați între mii de ma
șini și nu am putut ieși pînă la 
ara 2,30 dimineața. Toată lumea 
striga și cinta, toată lumea se 
simțea datoare să bată cu pumnii 
în claxoane. Acest spectacol l-a 
egalat și l-a întrecut pe cel de 
acum doi ani cînd echipa Lazzio 
a învins Napoli pe stadionul Cento 
MUla și 60000 de napolitani au 
împins, către stărzile principale 
ale orașului, peste 10 000 de asini 
împodobiți cu ramuri negre, semn 
al doliului. Azi toate ziarele scriu: 
Italia a triumfat. Iar octogenarul 
Posi, fost mare jucător al Squa
drei Azzura, acum, ziarist, vărsa 
lacrimi curate pe umărul lui 
Mazzola și al lui Domenghini, 
îngerul Italiei.

Singur, mister fotbal (Bobtj 
Charlton) declara din Londra, 
avînd dinainte un pocal din evul 
mediu plin de bere cu spumă 
deasă, că cei mai buni „sîntem 
tot noi, englezii, Italia va simți 
aceasta cu prima ocazie".

Cupa de argint (nu fac nici un 
apropo la moneda de 10 franci, 
de la Napoli) se află, după păre
rea mea, în mîini foarte bune. 
Cei 11 gladiatori ai Squadrei 
Azzura își merită triumfurile or
ganizate în cinstea lor, merită 
premiile fabuloase — și mă ală
tur șirului de 300 de gazetari, fe- I 
licitându-i din toată inima. Un | 
gînd de dragoste și pentru Iu
goslavia, o mare învinsă.

Marți la amiază au părăsit 
Capitala tovarășii Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al Partidului 
Comunist Italian, și Carlo Gal- 
luzzi, membru al Direcțiunii, 
șeful Secției externe a P.C. Ita
lian, care au făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

★

Marți dimineața a plecat spre 
Helsinki o delegație a P.C.R., 
condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va face o vizită în 
Finlanda, la invitația Partidului 
Social-Democrat.

Din delegație fac parte Ion 
Pas, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, și Aldea Militam, ' 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Maxim Berghianu. 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., loan Cîrcei și 
Ludovic Fazekaș, membri ai C C. 
al P.C.R., Mihnea Gheorghiu și 
Ion Teoreanu, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
Cu începere de la 15 iunie, 

întreprinderea de transporturi 
aeriene române „Tarom“, va e- 
fectua curse aeriene directe pe 
ruta Constanța — Cluj — Con
stanța. Avionul care decolează 
din Constanța la ora 16,45, va 
sosi la Cluj la ora 18,30. După 
o escală de 25 minute, la ora 
18,55 are loc întoarcerea spre 
Constanța, unde avionul sosește 
la ora 20,40.

Liceul agricol Drăgășani funcționează cu următoarele spe
cialități în anul școlar 1968/1969

— horticultura — 36 locuri
— contabilitate și merceologie agricolă — 160 locuri

Se primesc absolvenți a 7 și 8 clase elementare din toate 
județele țării, în vîrstă de 17 ani împliniți în cursul anului 
1968.

Înscrierile se fac între 1—16 iunie 1968 
reri însoțită de următoarele acte :

pe baza unei ce-

— certificat de naștere — copie
— diploma de 7 sau 8 clase elementare
— certificat de sănătate

— original

la obiectele : 
și oral.

Examenul se ține între 18—27 iunie 1968,
— limba română și matematică — scris .
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul șco

lii din Drăgășani str. M. Kogălniceanu nr. 5, telefon 333.

iectantul — IPROCHIM, de pa
gubele aduse economiei naționale, 
ae numeroasele defecțiuni yi 
erori de proiectare — asupra că
rora nu ne mai propunem să ne 
oprim. Totuși, vom arăta că, 
urmare a deficiențelor constatate, 
a insuficientei preocupări a fac
torilor răspunzători de rentabili
zarea acestui produs, consumul 
specific de tetracloretan și aceti- 
lenă este cu 0,13 kg/tonă și, res
pectiv (valoric), 4 573 lei/tonă mai 
mare decît cifra prevăzută în 
proiect.

★
Am analizat în articolul de față 

două importante unități indus
triale al căror profil, evident, este 
diferit. Ceea ce le aseamănă, ceea 
ce le „unește", de mai mulți ani, 
rezidă doar într-un singur ele
ment : impasul în care se află. 
Este timpul ca acesta să fie eli
minat fără întârziere. De aceea, 
tuturor factorilor răspunzători —• 
întreprindere, proiectant, minister 
— le revine sarcina de a respecta 
întocmai sarcinile trasate de con
ducerea de partid și de stat pri
vind intrarea în funcțiune, la 
timp, a tuturor capacităților de 
producție, atingerea, în între
gime, a indicatorilor tehnico-e- 
conomici proiectați. Se impune, 
de asemenea, recuperarea inte
grală a pierderilor constatate la 
cele două unități la care ne-am 
referit în rîndurile de mai sus.

Turneul 
in Capitală 
al Teatrului 
„Matei Millo" 

din Timișoara
Teatrul „MATEI MIL

LO" din Timișoara anunță 
prezența sa în Capitală cu 
comedia lui Victor Ion Po
pa : TACHE, IANKE și 
KADlR, într-un turneu ju
biliar —- prilejuit de cei 
douăzeci și cinci de ani de 
activitate teatrală a inter
pretului lui Ianke, artistul 
emerit Gheorghe Leahu — 
în zilele de vineri 14 iu
nie, orele 20, pe scena Tea
trului de Comedie, sîmbă- 
tă 15 iunie și duminică 16 
iunie, orele 20 pe scena 
Parcului 23 August. Bilete
le se pun în vînzare la ca
sieria Teatrului Muzical 
„Constantin Tănase".

(Agerpres)

Un film cu CATHERINE DENEUVE și FRANQOISE 
DORLEAC.
Scenariul, dialoguri, regia : JACQUES DEMY
Muzica : MICHEL LEGRAND

LICEUL AGRICOL NR. 2 CRAIOVA 
str. Brestei nr. 97

telefon 14 28

ANUNȚ
Concursul de admitere din 17—27 iunie 1968, pentru spe

cialitățile — îmbunătățiri funciare și Culturi irigate.
Se primesc absolvenți ai școlii generale din toată tara bă

ieți și fete, în vîrstă pînă ia 18 ani.
Candidații vor prezenta la înscriere in perioada 1—16 

iunie a.c. următoarele acte ;

— cerere
— certificat de naștere și copie
— certificat de absolvirea școlii generale
— certificat medical
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 

radiologie pulmonar.

Obiectele de examen : româna și matematica.



P«st
Rachete

ale forțelor
Intervenfia șefului delegației patriotice

romane
GENEVA 11 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Conferința Generală a 
Organizației internaționale a 
muncii a continuat marți în șe
dință plenară, discuțiile asupra 
raportului directorului general al 
O.I.M., David A. Morse.

în cuvîntarea sa, șeful dele
gației române, Petre Blaj o viei, 
ministrul muncii, a arătat că te
ma abordată de directorul gene
ral în raportul său, și anume, 
drepturile omului, marchează a- 
portul pozitiv al O.I.M. în ex
tinderea și asigurarea libertăților 
și drepturilor omului, precum și 
direcțiile activității sale viitoare.

Experiența multor țări, printre 
care și a României, ne-a convins 
— a arătat vorbitorul — că pen
tru a obține o îmbunătățire sub
stanțială în extinderea și asigu
rarea drepturilor omului cores
punzător posibilităților și cerin
țelor civilizației* sînt necesare 
măsuri radicale menite să acțio
neze asupra cauzelor care gene
rează sau mențin inegalitățile și 
nedreptățile, care împiedică rea
lizarea progresului uman.

Delegația română consideră că, 
alături de eliberarea politică, in
dependența economică reprezintă 
un imperativ de stringentă ac-

Afacerea

Contergan

in fața

justiției
în sala cazinoului din lo

calitatea Alsdorf, lîngă A- 
achen, se desfășoară, de mai 
bine de două săptămîni, unul 
din cele mai mari și mai 
complicate procese din ulti
mul timp, care, după cum se 
apreciază, va intra în isto
rie. Obiectul acestei acțiuni 
judiciare care va dura, pro
babil, doi ani este constituit 
de cazul somniferului „Con
tergan", considerat drept 
„cea mal mare catastrofă 
farmaceutică a secolului".

Faptele sînt cunoscute : Ia 
1 septembrie 1957, firma 
vest-germană „Chemie Griî- 
nenthal" a lansat pe piață 
acest medicament, fabricat pe 
bază de talidomidă, înregis- 
trînd un mare succes comer
cial. Pînă Ia stoparea pro
ducției, la 26 noiembrie 1961, 
firma realizase vînzări ale 
medicamentului în valoare 
de peste 6 milioane dolari.

Or, între 1958 $1 1962 s-au 
născut numai în R. F. a Ger
maniei peste 4 000 de copii, 
reprezentând grave malfor
mații congenitale, în special 
atnafiieri ale picioarelor și 
mai ales ale brațelor, prove
nite, conform concluziilor u- 
nor medici specialiști, din fo
losirea de către viitoarele 
mame a acestui medicament 
în timpul sarcinei.

Cîteva cifre vor 
sperăm, o imagine 
amploarea acestui 
Actul acuzării cuprinde 972 
pagini. Cei nouă acuzați, 
membri ai conducerii științi
fice și tehnice a firmei „Che
mie Grunenthal", sînt apă
rați de 18 avacațl. 300 de fa
milii, în care s-au născut 
victime ale talidomidei, s-au 
constituit parte civilă, iar în 
ce privește martorii, numai 
procuratura a citat un număr 
de 352. majoritatea medici și 
specialiști în farmacologie. 
Dosarul procesului totalizea
ză 750 000 de pagini de do
cumente. referate și depozi
ții, strînse în cei șase ani de 
pregătire, iar prezența presei 
interne și internaționale la 
proces variază între 100 și 
200 de ziariști.

Firma producătoare este a- 
cuzată de încălcarea legii cu 
privire la medicamente, care 
avertizează împotriva lansă
rii pe piață a unor medica
mente capabile să producă 
efecte secundare nocive, a- 
dică lipsă de scrupule în rea
lizarea, lansarea și vînzarea 
unui medicament periculos 
vînzarea stimulată printr-o 
reclamă masivă și necugeta
tă. do continuarea vînzării 
chiar după ce efectele noci
ve ale medicamentului înce
puseră să apară și de refuzul 
de a permite un control al 
medicamentelor care să ga
ranteze o mai mare secu
ritate.

Acuzată este însă nu nu
mai linsa de scrupule a aces
tei firme în goana ei după 
profit, ci o întreagă societa
te, care permite o asemenea 
abdicare de la legile grijii 
pentru om. Căci legea cu pri
vire la medicamente, a cărei 
caducitate a fost demon
strată clar de tragedia victi
melor Conterganului, este 
încă în vigoare.

tualitate pentru vaste regiuni ale 
globului.

Vorbitorul a înfățișat progre
sul social-economic al României, 
preocuparea guvernului român 
de a forma cadre medii și supe
rioare corespunzătoare nevoilor 
economiei, științei și culturii. In 
procesul dezvoltării generale a 
țării, nu numai că a fost posi
bilă lichidarea șomajului, dar s-au 
creat condiții pentru creșterea 
continuă a gradului de folosire a 
forței de muncă cu influențe po
zitive asupra structurii populației 
active, în special pe seama redu
cerii acesteia în agricultură, pre
cum și a atragerii în număr spo
rit a femeilor la activitatea so
cială.

în continuare, șeful delegației 
române a relevat că cooperarea 
în cadrul sau în afara organiza
țiilor internaționale, pentru pro
movarea și asigurarea drepturilor 
omului este serios stînjenită de 
cercurile imperialiste care duc o 
politică flagrant inumană, de a- 
tentate fățișe la adresa libertății, 
independenței, păcii și progresu
lui popoarelor așa cum se în- 
tîmplă de pildă, în Vietnam. De
legația română condamnă aceas
tă politică și sprijină cu fermi
tate lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii, 
lupta tuturor popoarelor pentru 
apărarea ființei lor naționale, 
pentru abolirea colonialismului și 
neocolonialismului, a tuturor for
melor de discriminare rasială, 
împotriva încălcării brutale a 
drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului.

România — a spus în înche
iere vorbitorul — consecventă 
principiilor pe care le promovea
ză în politica sa externă, este 
gata să-și aducă în continuare 
contribuția la schimburile inter
naționale de valori materiale și 
spirituale, pe cale bilaterală sau 
multilaterală, inclusiv prin inter
mediul organizațiilor Interna
ționale.

Declarațiile lui

Willy Brandt

mijloci, 
despre 
proces.

BAZIL ȘTEFAN

asupra
Saigonului
In urma atacurilor succesi

ve declanșate de unități ale 
Frontului Național de Elibera
re asupra Saigonului, autorită
țile militare americano-saigo- 
neze au intrat in derută. A- 
gsnția France Presse transmi
te că, numai în zece minute, 
în diferite puncte ale capita
lei sud-vietnameze au explo
dat 30 de rachete de 122 mili
metri. Pentru a face față a- 
cestei situații, întăriri ale ame
ricanilor și regimului de la 
Saigon se îndreaptă spre ca
pitală pentru a consolida sis
temul defensiv. Comandamen
tul american încearcă să cree
ze o centură de protecție, 
„centura rachetelor" („Rocket 
belt"). Dar, după cum consi
deră corespondenții agențiilor 
de presă, în ciuda tuturor 
măsurilor instituite pînă acum 
de Comandamentul america- 
no-saigonez, de la 5 mai for
țele F.N.E. au declanșat nu 
mai puțin de 25 de bombarda
mente asupra Saigonului. Po
trivit informațiilor din sursă 
americană bateriile de rache
te ale patrioților Sînt amplasa
te pe o rază de 10 
în jurul capitalei.

Nici cordonul de 
din jurul marii baze
ne de la Da Nang nu a repre
zentat o piedică pentru pa- 
trioți, care au atacat cu efica
citate, în nenumărate rînduri, 
pozițiile inamice.

kilometri

protecție 
america-

într-o cuvîntare rostită ieri la 
Asociația austriacă de politică 
externă și relații internaționale, 
Willy Brandt, ministrul vest- 
german al afacerilor externe, a 
vorbit despre politica Germaniei 
occidentale față de țările din 
Europa răsăriteană. El a reafir
mat dorința guvernului său de a 
îmbunătăți relațiile bilaterale cu 
țările socialiste, subliniind în 
această privință importanța pe 
care o acordă relațiilor cu Uniu
nea Sovietică. O reconciliere cu 
Polonia ar avea o „importanță 
istorică", a declarat ministrul de 
externe vest-german. In legătură 
cu aceasta, Willy Brandt s-a re
ferit la frontiera Oder-Neisse, a- 
rătînd că Germania occidentală 
„respectă frontierele actuale". El 
a reafirmat însă, totodată, teza 
guvernului său, după care o ase
menea recunoaștere ar avea ca
racterul unei măsuri tranzitorii, 
condiționate de „un proces caie 
să ducă la un tratat de pace".

Atacurile succesive ale forțelor patriotice au transformat capitala sud-vietnameză într-un 
de front. In fotografie, tanc american în misiune de luptă într-unul din cartierele Saigonului

Demonstrații țărănești

Proteste împotriva consecințelor intrării 
în vigoare a Piefii comune agricole
Pe măsură ce se apropie data prevăzuta pentru intrarea în vi

goare a Pieței comune agricole — 30 iunie — în Italia se in
tensifică acțiunile de protest împotriva 
asupra dezvoltării agriculturii țării.

consecințelor acesteia

în orașul Modena a avut loc 
luni o demonstrație la care au 
participat cîteva mii de țărani. 
Demonstranții au format o co
loană ce 
rașului. 
vendicat, 
italieni, 
în parlament

a străbătut centrul o- 
Demonstranții au re- 
în numele țăranilor 
discutarea imediată 

acordurilor

ale Pieței 
unui preț

agricole 
fixarea 
garantat pentru lapte,

comune, 
minim 

fonduri
publice pentru gospodăriile ță
rănești individuale și asociate 
în vederea ridicării nivelului 
creșterii animalelor, restructura
rea rețelei de distribuție, stabi- 
lindu-se un raport direct 
producător și consumator.

Imagine din Stockholm

Condiții și oferte
Acordul privind ba

zele militare america
ne care se află în Spa
nia reprezintă subiec
tul discuțiilor pe care 
părțile spaniolă și a- 
mericană doresc să le 
înceapă luna aceasta. 
După toate aprecieri
le ele se vor prelungi 
pînă în toamnă întru- 
cît în jurul problemei 
acordului gravitează 
altele la fel de impor
tante pentru evoluția 
pe mai departe a re
lațiilor politice și eco
nomic spaniolo-ame- 
ricane. în orice caz a- 
ceste discuții vor tre
bui încheiate pînă Ia 
26 septembrie cînd a- 
cordul privind bazele 
militare dintre cele 
două țări expiră.

Trebuie spus de la 
bun început ca atît 
Spania cît și S.U.A. au 
căzut de acord, ca în 
principiu să prelun
gească acordul privi
tor Ia bazele militare 
americane care se gă
sesc pe teritoriul spa
niol, Mai concret, este 
vorba despre existența 
celor trei baze milita-

re aeriene ale S.U.A. 
de la Torrejon de Ar- 
doz, lingă Madrid, Ma
ron de la Frontera în 
sudul Spaniei, Sarago
ssa în nord, despre 
baza de submarine nu
cleare din portul Rota 
de lîngă Cadiz, precum 
și despre cei cincispre
zece mii de militari a- 
mericani. Prin urmare, 
S U.A. dispune în a- 
ceastă țară de un vast 
dispozitiv militar.

Importanța eviden
tă a punctelor strate
gice de de harta Spa
niei pentru S.U.A. și 
N.A.T.O. nu a scăpat 
din vedere autorități
lor spaniole. Neanga
jată oficial in N.A.T.O. 
dar antrenată, 
în dispozitivul 
bloc militar 
Spania dorește 
ridicat pentru 
riul pe care-1 pune la 
dispoziție și înlesniri
le pe care le face pen
tru staționarea bazelor 
americane. Condițiile 
pe care le ridică gu
vernul Spaniol nu re
prezintă un semn al 
tendinței de indepen-

practic, 
acestui 

agresiv, 
un preț 

terito-

necesare sta-

dență sau dezangaja
re din partea Madridu
lui ci, mai degrabă, 
ele se aliniază la e- 
forturile pe care a- 
cesta le face pentru a 
dobîndi avantaje eco
nomice
bilizării economiei ță
rii și implicit consoli
dării poziției regimu
lui în fața amenință
rii grave și permanen
te a opoziției. S.U.A. 
ripostează cererilor 
spaniole căutând să 
obțină prelungirea a- 
cordului privitor la 
bazele militare fără a 
face prea multe noi 
concesii, fără a plăti 
un preț suplimentar 
prea mare.

Cu ce se vor solda 
discuțiile spaniolo-a- 
mericane privitoare la 
prelungirea . acordului 
asupra rămînerii ba
zelor militare ameri
cane în Spania ? în 
astfel de cazuri, expe
riența practicii relații
lor de acest tip din
tre țările occidentale 
indică posibilitatea a- 
jungerii la un compro-

mis : Spaniei îi vor fi 
satisfăcute parte din 
condițiile cu care a 
venit la masa discu
țiilor (probabil o u- 
șurare a restricțiilor 
impuse la importul de 
capital american și un 
oarecare sprijin diplo
matic în copflictul cu 
Londra pe tema Gibral- 
tarului și, eventual, 
încheierea „acordului 
de apărare mutuală"
solicitat de Madrid. 
S.U.A. vor obține, pro
babil, o extindere a ba
zelor ce le posedă pe 
teritoriul spaniol, e- 
ventual insula Albo- 
ran din Mediterana, la 
150 de kilometri de 
coasta spaniolă, care 
a trezit în ultimul timp 
un interes deosebit la 
Pentagon și unde se 
proiectează instalarea 
unui post de observa
ție militar american a- 
supra coastei 
de nord.

în orice caz 
Iile se anunță 
tate.

Tn sala teatrului de come
die din orașul Belo Horizonte 
(capitala statului Minas Ge
rais) a avut loc deschiderea 
stagiunii cu prezentarea pie
sei „O scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale O nu
meroasă asistență a aplaudat 
îndelung la scenă deschisă 
colectivul de interpreți ai 
teatrului, consacri nd suc
cesul spectacolului.

Africii

tîrguie- 
dispu»

DOINA TOPOR

MOSCOVA 11. — Cores
pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite: în ca
drul unei festivități care a 
avut loc la Universitatea din 
Leningrad, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., 
a oferit în dar universității, 
din partea Ambasadei româ
ne la Moscova, cărți româ
nești. Cele 330 de volume dă
ruite universității leningrăde- 
ne sînt lucrări ale savanților 
și specialiștilor români în do
meniile fizicii, chimiei, mate
maticii, medicinei, economiei, 
științelor tehnice, istoriei, fi
lologiei etc.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai rectoratului, 
decani ai facultăților, condu
cătorii unor institute științifi
ce din cadrul universității, 
profesori.

în numele celor 20 000 de 
cadre didactice și studenți ai 
acestei importante instituții de 
învățămînt superior, care va 
împlini în curînd 150 de ani 
de existență, prorectorul uni
versității din Leningrad, N. 
Beleaev, a exprimat mulțu
miri pentru darul primit din 
partea ambasadei române.

Sesiunea Camerei 
Populare a R.D.C.
Camera Populară a R. D. 

Germane a aprobat marți, Jupă 
două zile de dezbateri, mai mul
te legi. Unele dintre acestea, a- 
rată agenția A.D.N., sînt o con
secință a aprobării de către 
Bundestagul vest-german a le
gislației excepționale. Printre al
tele, guvernul a fost împuterni
cit să introducă obligativitatea 
pașapoartelor și vizelor în trans
portul de tranzit și călătoriile 
dintre Berlinul occidental și 
R. F. a Germaniei. Camera Po
pulară a aprobat, de asemenea, 
perceperea unei taxe de la în
treprinderile vest-germane și 
vest-berlineze pentru serviciile 
în domeniul transportului pe șo
selele și căile navale ale R. D. 
Germane.

Au fost adoptate de asemenea 
măsuri privind economia națio
nală a R. D. Germane.

• POLITICA COMERCIALA 
a Statelor Unite față de țările 
Europei răsăritene nu a reușit 
să țină pasul cu necesitățile 
vremii, și Statele Unite sînt. lip
site în prezent de flexibilitate 
în a răspunde împrejurărilor a- 
flate în schimbarea rapidă, a

Concluziile anchetei 
în cazul Sejna

PRAGA 11 (Agerpres). — Pre
zidiul guvernului R. S. Ceho
slovace a dat publicității comu
nicatul cu privire la concluziile 
anchetei întreprinse în cazul 
Sejna. Ancheta a arătat că fuga 
generalului Sejna în străinătate 
s-a datorat în primul rînd faptu
lui că el s-a temut că va fi tras 
la răspundere penala pentru dela
pidarea avutului obștesc. După 
cum reiese din comunicat, prin 
diferite afaceri ilicite, Sejna și-a 
însușit suma de 513.816 coroane. 
Potrivit comunicatului, Sejna 
și-a putut ascunde într-o oare
care măsură viața imorală, grație 
legăturilor personale cu fostul 
prim secretar al C.C. al P.C.C. 
A. Novotny. Știind prea bine că 
orice slăbire a sistemului puterii

personale va însemna slăbirea sau 
pierderea propriei sale poziții, a 
arătat ancheta, în perioada ple
narei C.C. al P.C.C. din ianuarie, 
cînd a fost înlăturat A. Novotny, 
Sejna a desfășurat o activitate 
excepțional de intensă pentru 
menținerea regimului puterii per
sonale.

în cursul cercetărilor nu au fost 
obținute dovezi care să ateste că 
Sejna ar fi fost agentul vreunui 
serviciu de spionaj dușman și că 
acesta i-ar fi organizat fuga peste 
hotare.

După cum se arată în comu
nicat, prin fuga Iui Sejna în străi
nătate, Cehoslovaciei i s-au adus 
prejudicii, întrucît el cunoaște o 
serie de fapte privitoare la capa
citatea de apărare a țării, ținute 
în cel mai strict secret.

Simplă 
presimțire ?
• Dezvăluirile avocatului Mark Laae

• Fire aseuuse leagă asasinatele 
de ia Dallas și Los Angeles

Șocul provocat de asasinatul de Ia Los Angeles este departe de 
a fi amortizat Dar, după atenuarea valului copleșitor al emoției 
își face loc mai insistent întrebarea : misterul care învăluie încă 
crima de Ia Dallas va învălui și pe cea de o tragică asemănare de 
la hotelul Ambasador ? E o asociere și o întrebare foarte fireas
că fiindcă puțini sînt cunoscătorii scenei politice și sociale ameri
cane care înlătură ipoteza că fire ascunse leagă cele două asasi
nate — ur.ul în Texas, altul în California.

Simplă ipoteză ? Ieri, presa americană publica declarațiile avo
catului Mark Lane, autorul cunoscutei cărți de mare succes „Ju
decata pripită", declarații a căror valoare și semnificație nu poate 
scăpa nimănui. Mark Lane dezvăluie că, cu două luni înainte de 
moartea tragică, Robert Kennedy îi spusese, într-o convorbire, 
judecătorului Jim Garrison : „Pistoalele sînt acelea care mă vor 
(despărți de Casa Albă“. Figură de stil într-o conversație cu un 
prieten ? Presimțire ? Nimic din toate acestea. O lucidă apre
ciere a unor pericole reale pe care tânărul candidat la președinție 
le evalua în deplină cunoștință de cauză. Concluzia aceasta se 
impune dacă luăm cunoștință de un alt amănunt al dezvăluirilor 
avocatului Lan©: în convorbirea amintită cu Garrison, Robert 
Kennedy spunea că este de acord cu concluziile acestuia potrivit 
cărora fratele său a fost victima unui complot, că nu are nimic 
împotrivă ca aprecierea respectivă să fie Tăcută publică și că 
„dacă va deveni președinte îi va pedepsi pe vinovății crimei de 
la Dallas.

Asasinatul din Los Angeles a urmărit sa prevină orice risipire 
a misterului care înconjoară pînă acum crima de la Dallas ? 
E posibil să se fi urmărit și un asemenea obiectiv. Dar, dincolo 
de dezvăluirile avocatului Lane, multe alte fire și mai puternice 
leagă asasinatele din Texas și California. Cei doi Kennedy au 
reprezentat fiecare în parte tendințele raționale, moderate care 
se dezvoltă în America zilelor noastre. Mina care a manevrat a- 
sasinii trebuie căutată, evident, logic, în rîndurile acelor cercuri 
influente care* se opun ideilor ide moderație, pace. Vor fi acfy i 
pe banca acuzării marii vinovați care stau în spatele asasinatekp 
ce au zguduit America și lumea ? Vor fi dale în vileag resortu
rile intime ce au declanșat pistoalele care „i-au despărțit'* pe cei 
doi Kennedy de Casa Albă ? Anii care au trecut de la împușcă
turile din Dallas nu lasă multe speranțe în acest sens. Noile îm
pușcături de la Los Angeles constituie, într-un fel, un indiciu că 
inspiratorii Dallasului sînt activi și puternici.

EfrL RUCĂR

Reluarea campaniei 
electorale in S. U. A.

• Ofensiva lui Nelson Rockefeller
Campania electorală din S.U.A. — întreruptă după asa

sinarea senatorului Robert Kennedy, pretendent la candida
tura Partidului democrat la președinție — este treptat reluată.

Guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, a ho- 
tărît să apară într-o emisiune la 
televiziune retransmisă pe întreg 
teritoriul Statelor Unite, care va 
constitui punctul de plecare a 
unei largi campanii îndreptate 
împotriva fostului vicepreședinte, 
Richard Nixon. Acesta din ur
mă, participînd la alegerile pre
liminare desfășurate pînă în pre
zent, și-a asigurat votul a 392 
de delegați la convenția națio
nală a republicanilor, care va ho
tărî asupra candidatului partidu
lui la președinție (pentru obține
rea candidaturii sînt necesare 667 
de voturi). Rockefeller nu dispune 
decît de 77 de voturi, dar acest 
decalaj nu indică raportul real 
de forțe dintre cei doi preten- 
denți la candidatura republica
nă, deoarece guvernatorul New 
York-ului a intrat cu anumite e- 
zitări în lupta electorală și pînă 
în prezent nu și-a desfășurat 
campania cu maximă intensitate.

La democrați, senatorul Eugene 
McCarthy a anunțat că își vfl 
relua campania electorală joi, 
printr-o cuvîntare ce o va rosti 
la New York. Hubert Humphrey, 
vicepreședintele S.U.A., a decla
rat că își va relua campania 
peste cîteva săptămîni, dar „ma
șina" sa electorală a început deja

să funcționeze. Marea întrebare 
care se pune la democrați este 
de a ști ce se va întîmpla cu 
voturile celor aproximativ 400 de 
delegați la convenția democrată, 
care s-au angajat să voteze îu 
favoarea senatorului Kennedy! 
Persoanele apropiate defunctului 
senator subliniază că este prema
tur să se facil previziuni în acest 
sens. Observatorii consideră însă 
că aceste voturi nu vor reveni în 
mod automat senatorului Eugene 
McCarthy, cu toqte că s-a situat 
pe o poziție apropiată de cea a 
lui Robert Kennedy. In acest 
sens, se menționează că atacurile 
personale lansate de McCarthy 
împotriva senatorului Kennedy în 
cursul campaniei electorale nu 
vor fi uitate și există posibilita
tea ca delegații care au fost fa
vorabili senatorului Kennedy să 
se alăture vicepreședintelui Hum
phrey, cu condiția ca acesta să-și 
modifice atitudinea față de răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam.

De menționat că la convenția 
Partidului democrat sînt nece
sare 1132 de voturi pentru obți
nerea învestiturii. După ultimele 
alegeri preliminare, cele din Ca
lifornia, pretendenții la candida
tură dispuneau de următorul nu
măr de voturi : Humphrey : 561, 
Kennedy : 393 și McCarthy : 255.

sc ut IC -t
declarat secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, în cadrul 
dezbaterilor din Comisia buge
tară a Camerei Reprezentanți
lor, legate de politica comercială 
a S.U.A.
• DUPĂ UN TURNEU între

prins în Algeria și Tunisia, An
samblul de cîntece și dansuri al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România și-a început 
seria de spectacole în R.A.U. 
Duminică seara, artiștii români 
au fost îndelung aplaudați de 
peste 3 000 de spectatori din im
portantul centru al industriei 
textile, orașul El Cheich, situat 
în Delta Kafr.

Alarmă

la Groote Shuur
• UNELE SIMPTOME de în- 

răutățire a stării sănătății dr. 
Blaiberg au determinat trans
portarea acestuia la o secție spe
cială a spitalului Groote Shuur, 
anunță un buletin medical sem
nat de medicii curanți ai pa
cientului cu inima grefată. Dr. 
Philip Blaiberg, căruia i-a fost 
transplantată inima la începutul 
acestui an, se află de cîteva 
săptămîni internat la spitalul 
Groote Shuur din Capetown 
pentru a fi supus unor examene 
medicale. Buletinul medical nu 
furnizează nici un detaliu refe
ritor la Jiatura simptomelor care 
au determinat o ușoară înrău
tățire a sănătății sale.

o Mariano Rumor, secretarul 
Partidului Democrat Creștin, 
însărcinat luni de șeful statu
lui cu misiunea de a încerca să 
soluționeze criza de guvern, 
nu a reușit să convingă con
ducerea Partidului Socialist U- 
nificat să participe la o coaliție 
de centru-stînga. După o întâl
nire de aproape patru ore între 
Rumor și liderii socialiști nu a 
intervenit nici o schimbare în 
poziția celor două părți. Eșecul 
încercării lui Rumor de a re
face coaliția de centru-stînga 
lasă drept unică soluție posibi
lă a crizei constituirea unui 
guvern ,,monocolor“, compus 
numai din miniștri democrați- 
creștini, care să obțină spriji
nul parlamentar al socialiștilor 
în schimbul unor reforme pe 
care aceștia le solicită.

• FIDEL CASTRO, prim-se- 
cretar al C.C. al P. O. din Cuba, 
prim-ministru al Cubei, a rostit, 
în fața absolvenților din două 
școli tehnice agricole, o cuvin»» 
tare în care s-a referit la ne<' 
voile sporite de cadre de spe* 
cialiști datorită dezvoltării im
petuoase a agriculturii țării. Ia 
prezent, a spus el. In Cuba eo 
xistă 47 de Instituții de învăță* 
mint speciale, în care învață 3$ 
de mii de oameni. In curînd, îifl 
fiecare an, școlile vor fl absol* 
vite de mii de specialiști d<» 
care tara are nevoie.
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