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Convorbire cu acad. TIBERIU POPOVICIU,

DE CE RĂPIȚI COPIILOR
BUCURIA SPORTULUI ?

O întrebare adresată proprietarilor și administratorilor 
de baze sportive, antrenorilor marilor cluburi, consiliului 
de educație fizică și sport al Municipiului București.

Proletari din toate -țările, uniți-vă!

Primirea de către tovarășul

Canada
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. împreună Cu tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar 
al C.C tal P.C.R., a primit în 
cursul zilei de joi, delegația 
Partidului Comunist din Canada 
condusă de tovarășul Tim Buck, 
președintele partidului, care face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii William ~
Doing, Maurice Rush și John 
Boyd, membri

Central al Partidului Comunist 
din Canada.

La primire au participat to
varășii Barbu Zaharescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., și An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a avut loc un 
schimb de păreri privind situa
ția internațională, mișcarea co
munistă și muncitorească mondi
ală, dezvoltarea în continuare a 
legăturilor frățești dintre cele 
două partide și a relațiilor mul
tilaterale dintre Republica So
cialistă România și Canada, 
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te — aceea care te face să te 
simți bărbat * — își nota în 
jurnalul său tînărul Ir 

Șerban
Foto : I. CUCU
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directorul Institutului de calcul din Cluj al Academiei tineretului
Beeching, Mei

ai Comitetului
<u53

Institutul de calcul din Cluj 
al Academiei Republicii Soci
aliste România, este un insti
tut de cercetări în domeniul 
matematicii. Tematica se î 
drează într-un ansamblu de 
probleme cu caracter teoretic 
fundamental. O mare parte 
însă din aceste lucrări de stu
dii ■și cercetări au un caracter 
aplicativ în cele mai diverse 
ramuri ale economiei naționa
le. Informații despre cîteva 
din aceste studii care au înce
put să fie aplicate, și ale că
ror rezultate sînt evidente ne 
dă tovarășul academician TI
BERIU POPOVICIU. directo
rul institutului.

— în etapa actuală de dez
voltare a economiei naționale, 
rolul matematicii este tot mai 
mare în toate sectoarele acti
vității productive. Cum vedeți 
această colaborare dintre ma
tematicieni și cei ocupați ne
mijlocit în producție ?

— Nu se poate vorbi de or
ganizarea științifică a produc
ției și muncii fără matema
tică, fără matematicieni, fără 
mașini de calcul.

— Ne găsim aici în fața u- 
nei întrebări destul de difici
le : care este matematica pe 
care o putem aplica azi, sau 
care se impune să fie aplicată 
azi, în vederea rezolvării pro
blemelor ridicate de industrie, 
agricultură, constricții, diferi
te cercetări științifice etc ?

— Răspunsul s-ar putea să 
fie pentru unii cu totul neaș
teptat : pentru abordarea în 
continuare a aplicării mate
maticii în producție trebuie să 
arătăm că sîntem forțați, tot 
mai multr să ne folosim de 
teorii matematice complexe, I 
pentru că și aceste probleme | 
sînt de o complexitate din ce 
în ce mai accentuată. Matema
ticianul este necesar azi în u- 
zină, în elaborarea complica
telor programe de desfășurare I 
a diferitelor faze ale procesu- | 
lui de producție, în programa
rea și urmărirea operativă a | 
acestora, în calcularea renta-1 
bilității, a eficienței economi
ce, în elaborarea și alegerea 
variantelor optime ale planu
rilor de producție ș.a.m.d. Dar 
unde nu este necesară prezen
ța matematicianului ?

— Cercetătorii institutului

|„...iar dintre virtuțile muncii 
există una mai presus de toa-

eniul | 
încă- I
li ylrt
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Aștept clipa de răgaz în stare 
să-mi ofere, pentru cîteva minu
te, un dialog despre toate. Fină 
atunci trag cu urechea la vorbe
le care plutesc amestecate cu fă- 
rîmele de pămînt aruncate pe 
margine. Urmăresc atent mișcări-- 
le băieților pînă în clipa aceea a 
detașării în spațiu, cînd retina se 
acoperă în întregime de prive
liștea privită cu prea multă in
sistență. Și, deodată, îmi dau sea
ma că, dacă ar fi să scriu totul 
despre ei mi-ar trebui o frază 
lungă, neîntreruptă, fără început 
ȘL-Jără sfîrșit, singura în stare 
poate ’să reclădească în întregime 
înalta lor temperatură interioară.

Am, dintr-o dată, în față imagi
nea unor fotografii mișcate, cînd 
datorită vitezei de reacție a o- 
biectului, pelicula întîrzie să-l 
absoarbă în întregime, reprodu- 
cînd doar contururi vagi și difu
ze, suficient argumentat artistic,

totuși, pentru sublinierea^ dinami- ® 
cii. lată-l, de pildă, pe cel din- 
tîi — blond, înalt, subțire, cu o- Q 
chelari, cu obrazul întors spre 
maturitate; repetă cînd mai în gg 
glumă, cînd mai în serios: aici " 
n-are importanță cum te chea
mă ; vreau să înțeleg prin asta A 
simbolul particularului greu de " 
orgolii, esențial este să împărtă-

In cea de-a treia zi a vizitei 
sale oficiale în România, pre
ședintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, însoțit de per
soanele oficiale tunisiene, a fost 
oaspetele locuitorilor orașului 
Brașov.

împreună cu înalții oaspeți au 
sosit tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Nicolae 
Șipoș, ambasadorul României în 
Tunisia, general-maior Nicolae 
Negulescu și Tudor Jianu, direc
torul Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Primul obiectiv al vizitei a 
fost cunoscuta Uzină de trac
toare, care, prin produsele sale, 
a dus faima Brașovului în nu-

meroase țări ale lumii. în drum 
spre moderna uzină, reprezen
tanții poporului tunisian au fost 
salutați cu căldură și simpatie 
de numeroși cetățeni. Pe arterele 
principale ale orașului erau ar
borate drapelele de stat ale Ro
mâniei și Tunisiei. Oaspeții sînt 
însoțiți de tovarășii Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului 
popular județean Brașov, Ion 
Mărcuș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Brașov, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat.

în întâmpinare, la intrarea în 
uzină, se aflau reprezentanți ai 
conducerii uzinei, ingineri, teh
nicieni și muncitori.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Primiri de către președintele
șim toți aceeași opinie, comuna, A f ->
unificatoare, stimulatoare: dem
nitatea și ambiția constructorului.

îmi plac aceste cuvinte, rosti- A 
te, poate, întîmplător. De multe 
ori, intuiția poate sesiza cu pre- ... , . . ...
cizie sensuri la care ajungi ade- A Președintele Consiliului de Mi- 
sea numai străbătmd îndelungi W ț0? ,Ghe0^sh?
asociații logice. Fiindcă discuția 
de după aceea a confirmat în- W 
tocmai presupunerile. Constantin 
Herea, Vladimir Grapcev, Con- A 
stantin Bieazu, Ion Deacu, Mari- w 
nel Petre, elevi cu toții la liceul 
nr. 37, alături de alți 70 de co- 
legi, brigadieri pe Șantierul na
țional al muncii voluntar-patrio-

Consiliului do Miniștri

primit joi la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei în " 
Socialistă ~
Manz, în 
definitivă 
noastră.

România, 
legătură cu 
a acestuia

Republica 
Johann 

plecarea 
i din țara

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața delegația de 
specialiști iranieni, condusă de 
ministrul resurselor naturale,

Nasser Golesorkhi, care face o 
.vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
participat Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere, pre
cum și Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului Ia Bucu
rești

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării 
economice dintre România și

Interviu consemnat de 
CIPRIAN ENACHE

Răsfoind nu de mult un tratat 
de orientare și selecție profesio- 

Inală apărut cu trei decenii în 
urmă și confruntînd cu contem
poraneitatea nomenclatorul de 
profesiuni pe care se întemeiâu 

I experimentele și descoperirile a- 
cestui tom respectabil, nu m-am 
putut sustrage unei puternice

Sen Alexandru

senzații de arhaic, de vetust. La 
numai treizeci de ani distanță, în 
secvențaB>de timp a unei generații, . 
am avut impresia, că am pășit 
dintr-o lume într-alta.

într-adevăr, poate că nu există

tensiometru mai sensibil pentru 
ritmurile organismului social de- 
cît listele comparate alp îndelet
nicirilor omenești din diferite 
epoci. Tratatul care mi-a sugerat 
aceste reflecții, de altfel unul din 
cele mai bine plasate în ierarhia 
științifică de specialitate a celui 
de al patrulea deceniu, alcătui^ 
temeinice monografii profesionale 
și preconiza complexe planuri de 
cercetare pentru precizarea pro- ( 
filului și aptitudinilor necesare 
exercitării unor profesiuni ca : îm
pletitor de coșuri, cofetar, vopsi
tor, strungar (în lemn), dogar, ro
tar, potcovar. Agricultorului țăran 
nu i se cerea alte calități decît 
o sănătate satisfăcătoare și o a- 
tenție eficientă. Erau prezenți 
brutarul, aurarul, argintarul, de
sigur bijutierul și ceasornicarul,

<&* $ «4

(Continuare în pag. a lll-a)

modista, croitorul. Timpurile mo
derne erau reprezentate de tele- 
foniști, dactilografi, vatman, șo
fer, mecanic de locomotive, elec
trician și depanator radio. Din a- 
proape o sută meserii citate, mai 
puțin de cincisprezece depășeau 
zona îndeletnicirii manuale, nu
mai cinci intrau în zona aburului 
și cel mult trei în cea a electrici
tății. Era o prospecțiune în lumea 
meșteșugului individual, a atelie
rului, în care procesul de produc
ție se înfăptuia prin intermediul 
unor tehnici simple, iar mîinile 
meșteșugarului jucau rolul prin
cipal. Ce a mai rămas astfel din 
acest album cu poze patriarhale?

’ Ritmurile noii revoluții 
co-științifice care, după al 
război mondial, au împins 
pe fără tranziție omenirea 
electronică s-au reflectat profund

(Continuare în pag. a ll-a)
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tehni- 
doilea 
aproa- 
în era

ION D. DANCEA

I

Căldură, mare !
Foto: C. CIOBOATĂ

Rezultatele 
concursului

pricepeți

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

CONCURENȚA 
MEDIOCRITĂȚII

9

I în atenția parti- 
cipanțiior la

I conairuil public
| pentru ridicarea
I monumentului
i
i

de la biiinbcșli- 
Livczcni

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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ÎNSEMNĂRI DESPRE 

ORCHESTRELE DE 
MUZICĂ UȘOARĂ 

Șl POPULARĂ CARE 
CÎNTĂ ÎN RESTAU-

RANTE Șl BARURI

In familia amplă și ge
neroasă a sunetelor de pe 
litoral, lăsînd deoparte vo
cile de pe plajă (sînt mii 
și diverse), pe lingă țipe
tele vesele ale pescărușilor, 
ai zice că vocile mării, va
lurile, dețin locul unu.

Eroare I Suverană, la 
mare, este fără exagerare 
Măria Sa Muzica Ușoară I

Incepînd cu „Radio-Va- 
canțau, cu formațiile din

marile restaurante și ter- 
minind cu anonimele to- 
nomate, micile tarafuri din 
bodegi, litoralul — ca o 
imensă suprafață de rezo
nanță — este suprasatu
rat de reverberațiile mu

I. GRINEVICI 
AT. TOMA 

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La Casa de cultură a 
Studenților din București 
— Calea Plevnei nr. 61 se 
*flă pentru consultare ma
cheta reliefului defileului 
Bumbești-Livezeni secto
rul Lainici, un set de foto
grafii și harta topografică 
a sectorului respectiv.

în urma studierii cote
lor reliefului s-a ajuns la 
concluzia că macheta mo
numentului prezentată la 
concurs poate fi executată 
la o scară variind între 
1/10 și 1/30 (la latitudinea 
concurentului).

Concurenții pot prezen
ta macheta — patinată cu 
materialul din care pro
pun a fi executat monu
mentul.

i
I
I
I
I
I
I

Trecerea trenului a înăbușit 
zgomotul provocat de spargerea 
geamului. Momentul a fost bine 
ales. Un trup mlădios a intrat în 
hala din piața 1 Mai, din Cluj. 
Cu o bucată de sîrmă îndoită a 
scos din dispozitivul de închidere 
al magazinului de produse me- 
talorchimice cuiul cu ajutorul 
căruia era asigurat oblonul. în- 
tr-o sacoșă introduse la repezeală 
mărunțișul (cam 250 lei), 20 de 
baterii de lanternă și 40 de 
becuri. în mod asemănător, a in
trat încă în cîteva unități ală
turate.

A ieșit prin același geam spart 
al halei. A fost imediat încon
jurat de trei... »

Cine a executat spargerea la 
hala amintită și la alte cîteva 
unități comerciale aflate în a- 
propiere ?

Lucrurile s-au lămurit mai tîr- 
ziu. La Timișoara au fost reți
nuți Pal Stefan Gheorghe, Iosif 
Ionaș, Mihai Nycoș și Iosif Bo- 
roș. Pal este autorul planului 
spargerii și executantul ei. Iden
titatea „eroilor" noștri a putut fi 
stabilită ușor. îi trăda vîrsta, iar 
pe mina stingă a hainei se cu
noștea încă locul matricolei șco
lare. Toți erau elevi în clasele a 
Vl-a și a VH-a ale Școlii gene-

NU POATE FI
PREVĂZUT CEASUL
RÂU AL AVENTURII?

rate nr. 7 și ale Liceului nr. 12 
din Cluj.

Locuiau pe aceeași stradă șt, 
firește, se jucaseră de multe ori 
„de-a hoții și vardiștii", comen
taseră împreună filmele și cărțile 
de aventuri, își imaginaseră că
lătorii fantastice pe nesfîrșite 
mări. In toate aceste jocuri ale 
imaginației ei erau eroii, cinstiți, 
puternici, frumoși, îndrăzneți, ca
lități care stau atît de bine unui 
tînăr. De ce au acceptat atunci 
să fie altfel de „eroi" ? De ce 
și-au pervertit primele tendințe ? 
Cum poate fi explicată falsa lor 
aventură P, Școlarii cuminți care

se jucau, poate zilnic, „de-a 
roii" au fost în stare la „un mo
ment dat“ să comită o spargere. 
Este mai greu de explicat de ce 
au ales dintre bine și rău, a 
doua posibilitate. Mamele fiecă
ruia dintre ei nu au servicii, deci 
puteau să-i supravegheze mai 
mult de o jumătate de zi. Restul 
timpului și-l petreceau la școală. 
O scuză pentru ei ar fi vîrsta 
(14—15 ani), perioadă a unei 
sensibile receptivități — la tot 
ceea ce captează interesul — pe
rioada conturării scopurilor, a 
manifestării preferințelor, a dez-

voltării discernamîntului. Lipsa 
de supraveghere din partea fa
miliei și a școlii nu explică actul 
antisocial al celor patru minori. 
Supraveghere nu înseamnă men
ținerea sub observație continuă 
a copilului. Așa ceva nici nu este 
posibil și nu este nici indicat. 
Ei au timpul lor care le apar
ține și îl pot folosi în voie. în 
acest caz, sînt ușor semnalabile 
lacunele educației primite în fa
milie și în școală. în mod prac
tic, școlile amintite au format 
puține convingeri morale elevi
lor amintiți.

Infractorii au rămas necunos- 
cuți în școală — elevi nu prea 
grozavi la învățătură, care tre
buie ajutați să promoveze. Nu
mai descoperirea spargerilor a 
dezvăluit școlilor adevăratul lo* 
proces educațional. Posibilitatea 
aleasă a alimentării setei de a- 
ventură a fost cea mai comodă 
și mai banală. Dar faptul că. 
n-au ales aventura cărții, să zi
cem — mult mai palpitantă — 
indică mai mulți vinovați. Puși 
in fața unui fapt împlinit, pă
rinții l-au primit cu uimire. Nu-l

IOAN KUSU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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CALIFICATIVUL „PRO

F M0VAT“SE ACORDĂ ȘI
DEFICIENȚELOR PRACTICII?
Două fragmente dintr-un in

terviu acordat presei cu cîtva 
timp în'urmă, de către prof, 
univ. Gheorghe Buzdugan, di
rector general în Ministerul 
învățământului, edifică, în e- 
sență, asupra scopului și me
todicii primului stagiu de 
practică în producție pe care 
cei ce se pregătesc să devină 
ingineri sînt chemați să-1 efec
tueze, după al doilea an de 
studii ;

„Studenții din anul II vor 
efectua vizite de documentare 
la 2-3 întreprinderi, pe o peri
oadă de maxim două săptă- 
mini, in scopul cunoașterii as
pectelor principale ale pro
ducției și pentru a fi ajutați 
în însușirea disciplinelor de 
specialitate care urmează să 
fie predate în anii următori...

... „La sfîrșitul acestor vizi
te, ei vor redacta cite un refe
rat in care vor releva proble
mele mai importante pe care 
le-au reținut".

Asemenea prevederi au fosil 
integrate anul acesta, împre
ună cu altele, ca îmbunătățiri, 
în sistemul de norme prin care 
se reglementează cadrul des
fășurării practicii în produc
ție — activitate didactică de 
vitală importanță printre 
componentele viitoarei profe
siuni. S-a considerat, deci, 
prin analiza experienței* ante
rioare, că un program astfel 
structurat prezintă avantaje 
sub aspectul eficacității, in- 
trucit fructifică mai util pen
tru formația profesională a 
studenților — practicanți. cele 
6 ore de activitate zilnică în 
uzină. Dar aceasta este ade
vărat numai într-un anumit 
cadru organizatoric-metodio 
adecvat în ce privește îndru
marea și controlul activității 
fiecărui student.

Fără îndoială, volumul și 
varietatea cunoștințelor pro
fesionale. randamentul prac
ticii scade mult atunci cînd, 
în loc să se documenteze 
în două uzine — datorită unei 
acțiuni organizatorice inope
rante — practicanții au fost 
repartizați, pentru întreaga 
perioada de practică, într-o 
singură întreprindere. E cazul 
celor 30 de studenți ai Facul
tății de energetică din Bucu
rești, care se află și în cea 
de a doua săptămînă de prac
tică tot la Uzina „Grivița 
roșie". însă și exagerarea în 
extrema cealaltă conferă prac
ticii o accentuată doză de su
perficialitate, lasă drumul 
deschis formalismului și co
modității. Un grup de 30 de 
studenți ai Facultăți de teh
nologia construcțiilor de ma
șini au efectuat prima jumă
tate a stagiului de practică 
vizitînd succesiv, cîte o zi sau 
două, Uzinele „23 August" și 
„Republica”, Fabrica de ma
șini unelte și agregate și Uzina 
de pompe. Firesc, ziua de prac
tică s-a rezumat pentru ei la 
un itinerar de 2-3 ore prin 
uzină, care numai cu îngădu
ință poate fi numit „DOCU
MENTARE". Explicabil, a- 
junși 'conform programului 
inițial pentru alte șase zile 
de activitate în Uzina „Grivi
ța roșie", au trebuit să se 
cadreze în alte exigențe — 
fapt adevăratelor exigențe 
și să accepte rapid ideea 
pentru promovarea în anul
niversitar următor au de in-

tocmit un referat, care cere 
muncă, eforturi de documenta
re și redactare, desen tehnic. 
S-a terminat astfel cu „turis
mul”.

In concepția organizatorică 
asupra practicii 
feratul este un 
deoarece acesta 
revelator, într-o 
tară, angajează, direct interese
le de studiu, eforturile și res
ponsabilitatea fiecărui student 
față de activitatea în produc
ție. Cadrele didactice sînt o- 
bligate să califice, favorabil 
sau nu, pe baza acestui refe
rat, valoarea, seriozitatea acti
vității studenților în timpul 
practicii. Dar care anume pro
bleme, aspecte ale procesului 
de producție pot constitui teme 
de referat ? S-au făcut puține 
precizări metodice, esențial 
este considerat rolul, pricepe
rea cadrului didactic îndrumă
tor. Pentru studenții Facultă
ții de tehnologia construcții
lor de mașini, la Uzina „Gri
vița roșie", cele 6 zile de 
practică sînt repartizate ast
fel ! prezentarea de ansamblu 
a întreprinderii (specific de 
producție, utilare) de către un 
specialist din conducere, vizi
tarea, instructaj de protecția 
muncii i cîte o zi, în raport de

anului II, re- 
punct cheie, 
concentrează 
imagine uni-

obiectivele principale din pro
gramă, documentare în cinci 
dintre secțiile productive (mo- 
delărie, turnătorie, forjă, ca- 
zangerie, prelucrări mecani
ce). Cadrul didactic -îndrumă
tor — asistent Gheorghe Calea
— consideră că cel mai in
structiv pentru practicanți 
este ca tema referatului să fie 
dată numai din secțiile prelu
crătoare. In consecință, au 
fost repartizate studenților 
un număr de teme privind 
descrierea procesului tehnolo
gic de prelucrare prin așchie- 
rea unor piese (levier pentru 
vagon cisternă, planșă sudată, 
corp-robinet etc) cerîndu-li-se 
totodată și urmărirea semi-fa- 
bribatului. Dar, un asemenea 
mod exclusivist de a proceda 
prezintă cel puțin două deza
vantaje i nu solicită cu egală 
exigență studenții in legătură 
cu activitatea tuturor secțiilor 
în care au avut practică de 
documentare; inventarul de 
piese ce pot fi date in studiu 
este limitat, aceeași temă fiind 
reluată de către 3-4 practi
canți.

Atunci ce trebuie să fie — 
în lipsa caietului de practică
— referatul, pentru a da o 
imagine exactă asupra serio
zității preocupărilor de docu-

mentare ale studenților ? Nu 
este oare util ca practicanții 
să fie solicitați în acest sens 
în cadrul fiecăreia din cele 
două — trei perioade (în două 
— trei uzine diferite) in care 
se desfășoară practica de do- 
cițrnehtare ? N-ar fi mai peda
gogic ca valoarea referatelor 
să fie apreciată prin note, de 
la 1 la 10, și nu doar cu cali
ficativul „promovat" sau „ne
promovat", prin discuții și re
comandări făcute autorilor 
„la text"?

Neîndoielnic, diferitele ex
periențe și inițiative din a-
ceastă ediție a practicii anu- _ 
lui II se cer atent analizate, " 
în fiecare facultate, nu numai 
pentru a formula răspunsurile an 
potrivite la întrebările de mai ® 
sus, ci mai ales pentru a pre
ciza un ansamblu riguros de ■■ 
norme ținînd de metodica re- ■ 
feratului de practică. Acest 
referat poate deveni un pre- m 
țios exercițiu de lucrare știin- ■ 
țifică, prin care studenții să 
fie determinați să deprindă și ■■ 
mai bine rigorile, tehnica re- «i 
dactării unei comunicări de 
specialitate — și pe baza m 
consultării unei succinte bi- ■■ 
bliografii.

ION TRONAC

în
de

că
u-

SALVAREA
POATE FUNCȚIONA

Concert...

• 10,00 — Curs de limba en
gleză.

• 11,00 — TV pentru specia
liști.

• 17,30 — TV pentru elevi.
• 18.00 — Drumuri și popa

suri — emisiune turistică.
• 18,30 — Curs de limba spa

niolă.
• 19,00 — La porțile cunoaș

terii — emisiune pentru ti
neret.

• 19,30 — Telejurnalul de 
seară.

• 20,00 — Actualitatea în a- 
gricultură.

• 20,30 — Studioul muzical.
• 21,00 — Reflector.
• 21,15 — Film artistic : .,0- 

mul cu ricșa" — producție 
a studiourilor japoneze.

• 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

Șl FĂRĂ OCHELARII 
BIROC RAȚIEI

CĂRȚI CARE

VĂ INTERESEAZĂ:

Cinci secole
dc război secret *

Profesiuni contemporane
(Urmare din pag. I)

și în structura profesiunilor. Unele 
au dispărut, altele au suferit o 
restructurare fundamentală. Pro- 
cesul de producție a devenit re
zultatul unei complexe inteligen
țe colective care a simțit nevoia 
unor organe noi de cercetare, in< 
formare și execuție, dotate cu 
mari răspunderi și supuse unor 
severe exigențe. în nici o profe
siune nu se mai poate rămîne la 
aproximativ, la imediat. Profesia 
modernă are cultul amănuntului, 
al calitativului, ai analizei și sin
tezei, o viziune structurală a rea
lității pe care este chemată s-o 
multiplice, iar deplasarea exigen
țelor spre vîrf se resimte ia toate 
nivelurile competenței și califică
rii. Visul iui Taylor de a secționa, 
în cadrul procesului de producție, 
gîndirea ae acțiunea cu uneltele, 
cerind muncitorilor : „nu vă pier
deți timpul afectat producției 
gîndind, alții sînt plătiți să o 
facă" — pare a fi rămas nereali
zat în condițiile producției mo
deme. Operatorul de la tabloul 
de comandă, elementul esențial al 
industriei contemporane, adeseori 
cadru cu pregătire medie, trebuie 
dimpotrivă să gîndească intens, 
adecvat și rapid, execuția deve
nind în aceste condiții ea însăși 
o muncă de creație. Specializarea 
operatorului, capacitatea sa de a 
solicita, înregistra și decodifica 
informația și de a lua decizii co
respunzătoare, creează cadrelor 
din eșalonul tehnic superior posi
bilitatea de a se dedica în mai 
mare măsură muncii de concepție 
de a căuta în sferele limpezi și 
reci ale abstracției hrana trebui
toare' arborelui veșnic verde al 
vieții.

Revoluția tehnico-științifică a 
timpului nostru este în primul 
rînd o revoluție instrumentală. 
Omul născut ca „homo faber" 
ființă care făurește, care-și fău
rește propriile-i unelte, a conti
nuat să o facă de-a lungul între
gii sale existențe. Adeseori mode
lul care i-a inspirat creația instru-

mentală a fost propriul său corp. 
Cîte instrumente n-au fost făcute 
după modelul palmei sau pumnu
lui pentru a apuca sau lovi, 
transferînd astfel asupra . pietrei 
sau lemnului funcțiile organului 
omenesc ? Astăzi, omul a izbutit 
să-și imite creierul, să-și modele
ze gîndirea, să reproducă opera
țiile logice cu o capacitate de 
performanță care lasă mult în 
urmă virtuțile originalului. Astfel 
s-au născut profesiuni noi ce asi
gură construcția agregatelor, cu
legerea și prelucrarea informației, 
transmiterea ei și decizia. Revolu
ția instrumentală a făcut posibilă 
revoluția cibernetică pe care o 
trăim și care are efecte hotărîtoa- 
re asupra evoluției profesiunilor. 
Aceasta a determinat alt fenomen 
interesant: pătrunderea laborato
rului în uzină, a teoriei în viața 
de toate zilele a modului de gîn- 
dire și de expresie științific în 
practică. Ceea ce nu era într-un 
trecut nu prea îndepărtat, decît 
o specializare îngustă de labora
tor devine adeseori pe haita pro
fesiunilor contemporane un terito
riu cu o populație densă. Această 
osmoză permanentă a elementu
lui teoretic fundamental cu cel 
aplicat modifica și structura pro
fesiunii.

Dar știința contemporană a 
descoperit că cele mai fertile do
menii de cunoaștere sînt cele li
mitrofe diferitelor științe. Norbert 
Wiener, părintele ciberneticii, a- 
firmă că acestea „no mans lan
duri" tari ale nimănui de 1a ho
tarele științelor particulare, locuri 
neutre de întîlnire ale reprezen
tanților unor discipline învecinate 
oferă cele mai favorabile condiții 
nașterii unor noi științe. De altfel, 
însăși apariția ciberneticii la lea
gănul căreia au stat matemati
cieni, fizicieni, ingineri, biologi și 
psihologi dovedește adevărul a- 
cestei afirmații. îmbinîndu-și do
meniile de acțiune și metodele de 
cercetare, definind teme și tehnici 
comune, aceste „simbioze de ști
ințe" au deschis căi noi cunoaște
rii umane și ca un corolar au de-

terminat nașterea unor noi profe
siuni. Așa au apărut chimiști fi
zicieni, chîmiști biologi, și biofizi- 
cianul, ca și electrofiziologul (e- 
logi, lingviști, matematicieni, psi- 
hosociologi, pedagogi terapeuți și 
psihologi clinicieni).

Profesiuni noi și pasionante își 
așteaptă solicitanți. Matematicia
nul, fizicianul, autornaticianul, 
energeticianul, electronistul, dar 
și programatorul de calculatoare 
electronice, biochi mistui și biofi- 
zicianul ca și electrofiziologul (e- 
lectroencefalografistul și electro- 
miografistul), chimistul fizician și 
radiochimistul, metrologul, dar și 
inginerul geodez, sau geologul fi
zician, economistul în accepția sa 
modernă, ca și merceologul, socio
logul, ca și asistentul social, psiho
logul practician (psiholog clini
cian, psihotehnician, psiholog șco
lar) logopedul, ca și documentaris
tul și fără îndoială numeroși alți 
specialiști ale căror profesiuni 
apar uneori sub ochii noștri, vor 
fi din ce în ce mai solicitați con
ferind o personalitate nroprie 
profesiologiei contemporane.

Și acest proces continuă. Astăzi 
pilotul cosmonaut este încă un ex
perimentator, mîine va fi un pro
fesionist și o dată cu el vor pă
trunde în perimetrul practicii cu
rente numeroase alte profesiuni 
cosmice pe care încă nici ou le 
bănuim. Energia atomică abia 
fiășește peste pragul laboratoare- 
or, dar atunci cînd imperativul 

utilizării ei în scopuri pașnice va 
fi definitiv acceptat pretutindeni 
și i se va cere să-și țină promisiu
nile pentru viață și nu împotriva 
ei, vor apare desigur numeroase 
profesiuni „atomice"... Și tot ast
fel nici în medicină sau în peda
gogie, domenii tradiționale, crea
ția de noi profesiuni nu și-a spus 
ultimul cuvînt, dacă ar fi să ne 
referim numai la transplantul de 
organe pentru prima sau la învă- 
țămîntul programat pentru cea
laltă. Și ce noi profesiuni se vor 
naște din explorarea peșterilor 
sau adâncului mărilor ?

O orientare profesională mo
dernă nu poate face abstracție de 
cunoașterea profundă sub aspect 
economic, social și îndeosebi 
tehnic, biologic și psihologic a 
profesiunilor contemporane. Ti
nerii cărora le bate viața la ușa 
trebuie să fie cît mai multilateral 
informați asupra structurii și ce
rințelor acestor profesiuni. Alcă
tuirea unor profesiograme ale 
profesiunilor contemporane este 
primul pas prin care organizăm 
o orientare profesională eficientă» 
metodologia de investigare psiho
logică neputînd fi construită de- 
cît pe baza acestdr monografii 
profesionale.

Pasionanta epopee a gîndirii și 
acțiunii pe care o scriu vremurile 
noastre își va găsi astfel în dife
ritele ei sectoare cei mai potriviți 
eroi.

Duminică dimineața, ora 9.
— 06? Salvarea ? Un caz 

urgent în familie. Cineva 
trebuie dus foarte repede la 
spital.

— Comunicați-mi numele 
doctorului care recomandă 
internarea și diagnosticul de 
pe fișă I

— Nu am cu mine acest 
document. Am venit în cea 
mai mare grabă să vă soli
cit'ajutorul. Pot furniza da
tele respective însoțitorului 
de mașină.

— Tovarășe, eu trebuie să 
le completez acum. F.ără ele 
nu pot să vă înregistrez co
manda.

— Dar vorbesc de la un 
telefon public, destul de de
părtat de casă. A merge a- 
cum să iau trimiterea de in
ternare înseamnă să pierd 
multe minute. Iar cazul re
clamă deosebită urgență !

— Eu nu sînt aici decît un 
funcționar care trebuie să 
fac ce mi se spune.

In receptor se aude un zgo
mot surd : telefonul s-a în
chis. Despre ce anume este 
vorba, cît de gravă este si
tuația celui care așteaptă să 
fie dus la spital, nici o vorbă. 
Trebuie întîi completate ru
bricile ; și apoi abia, restul. 
Chit că acele elemente se 
puteau adăuga la încheierea 
cursei. Cu toate că oricînd 
poți improviza la repezeală 
ceva numai pentru a scăpa 
în momente atît de dificile 
de funcționarul birocrat.

Drumul dus întors pînă a- 
Casă costă timp. Minutelor 
pierdute acum li se adaugă, 
natural, cele în așteptarea 
mașinii.

— Ce bloc e, dom’le ăsta

de nu-1 cunoaște nimeni ? 
Eram gata să ne întoarcem.

Rostind, aceste cuvinte o 
tânără brunetă, slăbuță — în- 
soțitoarea mașinii — smulge 
din mină trimiterea de inter
nare și se așează comod lingă 
șofer,

— Să știți că eu vă duc la 
spital și vă las acolo. Dacă 
nu vă primește, nu mă in
teresează. v

Cine este bolnave Cum 
se simte, e nevoie de depla
sare cu viteză maximă la spi
tal, trebuie ajutat să se urce 
în mașină, va trebui îngri
jit pe parcurs ? Nici pome
neală. Parcă ar fi vorba de 
un balot ce merge la depozit.

...In curtea spitalului Po- 
lizu. Mașina oprește, iar în- 
soțitoarea pătrunde în hol 
fără ca măcar să vadă dacă 
cel din mașină a suportat 
drumul. La camera de inter
nare este rugată să aștepte 
un minut. Poate va fi nece
sară deplasarea în alt local.

— Eu l-am adus pînă aici. 
Am plecat 1

Intr-adevăr l-a adus. Dar 
pentru asta era de ajuns șo
ferul. La ce bun să se mai 
deranjeze și o altă persoană 
a cărei unică atribuție este 
de a ocupa locul de lingă șo
fer ?

Stupidă încarnare a func
ționarului meschin I Cu si
guranță că Minovici n-a pre
văzut pătarea emblemei in
stituției care a fondat-o prin 
existența unor asemenea 
anacronici ochelari de cal.

In ipostaza pacientului, ce 
sentimente ar fi vehiculat to
varășul director al „Salvării* 
din București ?

N. U.

După apariția lucrării 
„Misiunea specială Berlin- 
Tokio" (cazul Sorge), o 
nouă lucrare, de astădată 
privind istoria spionajului, 
este pusă la îndemîna pu
blicului cititor. Este vorba 
de „Cinci secole de război 
secret" de E. Cerneak, apă
rută recent în 
litică.

în carte sînt 
și documentat, 
torice care au 
preocupării opiniei publice o 
perioadă foarte îndelugată.

"Printre evenimentele care 
au stat în atenția autorului • 
se află noaptea Sf. Bartolo
meu, comploturile împotriva 
lui Napoleon. „Complotul 
pulberii" menit să arunce în. 
aer Camera Lorzilor în 
1605 etc. etc.

O serie de enigme celebre 
ale istoriei, ca aceea a „Măș
tii de fier" — personaj ți
nut timp de decenii în fai
moasa Bastilie — și altele 
sînt comentate amplu adu- 
cîndu-se o serie de elemen
te deosebit de interesante.

Procesul Dreyfuss. cazul 
celebrei spioane Mata Hari 
și alte numeroase istorii ale 
epocilor respective sînt re
latate de autor, lămurindu-se 
unele aspecte încă necunos
cute cititorilor. Lucrarea se 
va bucura de o largă audi
ență din partea publicului.

„Batalionul 
de moți 

Avram Iancu“
Colecția „Memorii de răz

boi" care apare în ediția mi
litară s-a îmbogățit cu o 
nouă lucrare, „Batalionul de 
moți Avram Iancu".

Autorul volumului, Ion 
Dulămiță, a făcut parte în 
timpul celui de al doilea 
război mondial din „Batalio
nul de moți Avram Iancu".,. 
— Batalionul 5 Vânători' de. 
munte din Abrud. Divizia 3 
Munte — comandînd o com
panie de pușcași care a lup
tat mereu în linia întîia.

Pentru excepționalele. ac
țiuni de luptă la care a 
luat parte, autorul a fost 
decorat cu cel mai înalt or
din militar din acea vreme, 
„Mihai Viteazul".

Păstrînd un jurnal de răz
boi personal și cercetând 
toate documentele legate de 
activitatea batalionului de 
moți, autorul descrie dru
mul parcurs de vînătorii de 
munte, în lupte grele, de 
pe Valea Arieșuluj. pînă 
proape de Praga.

Sînt redate în pagini emo
ționante luptele din Țara 
Moților —la care și-a dat o 
contribuție prețioasă $i. 
populația de la Beiuș, zona 
Oradei, la Debrețin, pe Tisa, 
în munții Bukk și masivul 
Javorina. pe rîndul Hron ș.a.

„Batalionul de moți A- 
vram Iancu" este o carte 
care oglindește vitejia po
porului nostru, dînd exem
ple de eroism care trebuie să 
constituie o pildă pentru ti
neretul patriei noastre

Editura po-
evocate, viu 
episoade is- 
fost obiectul

a-

»

CINEMA T O GR At
AVENTURIERII — cinemascop 

rulează la Patria (orele 11.30 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; “
resti (oreie 14 ; 16,30 ; __
21,15 ; duminică mat. 9 ; 11.15); 
Circul de stat (orele 10; 13 :
18 ; 20 30) Capitol (orele
8.30 : 10.43 : 13).

DUELUL LUNG 
rulează la 
9; 11.30; , ... .
Festival (orele 8.30 : 11;

•16 ; 18,30 ; 21).
ALEGERE DE ASASINI 

rulează la Luceafărul 
9: 11.15’ 13.30; 16.15;

Feroviar

Bucu- 
19;

clnemascop
Republica (oreie 

14 ; 16.45 ; 18.45) ;
‘ " 13,30;

(orele 
18 30 : 

20,45) ; Feroviar (orele 9; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; 
Excelsior (orele 9.45 ; 12 ; 14,15; 
16,30 ; 18,45 ; 21) ; Modern (ore
le 9.30 ; 11,45 : 14 : 16.30 ; 18.45 ; 
21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Capitol (orele 
16,15: 19; 20,30 în grădină).

JENIA. JENICIKA și KATIUȘA 
rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11 ; 13.15 : 15,45 : 18,15 ; 20.45).

PENTRU CITI VA DOLARI IN 
PLUS — cinemascop

rulează la Lumina (orele 8.15—
15.45 în continuare : 18,30—21), 

CLIMATE rulează la Central
orele 20.45). *

HIROȘIMA. DRAGOSTEA MEA 
rulează Ia Central (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18,30 : 21).

TOM $1 JERRY
rulează la Timpuri noi (orele
9—21 în continuare).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15.30 : 
18 : 20.30)

INIMA NEBUNA.. NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20.30)! Raho
va (orele 15.30: 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Grivița (orele 9 30:
12.15 ; 17.45 ; 20.30): Miorița 
(orele 9: 1130: 14.30 ; 17.30;
20.30).

ZOLTAN KARPATHY — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10—
15.30 ; 17,45 ; 20). Drumul Sării 
(orele 16 ; 18 ; 20). ’

OBSESIA
rulează la Buzeșt! (orele 15,30; 
18).

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8,15— ,K
18.30 în continuare ; 18.45 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT - cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18.30 ; 21) ; 
Arta (orele 9 15—18 în conti
nuare : 18 15).

CE NOAPTE. BĂIEȚI
nemascop

rulează la Unirea (orele 15,30— 
18).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15.30* 18). 
EDDIE CAPMAN, AGENT SE
CRET — cinemascop

rulează la Ferentari (orele 15: 
17,45 ; 20,30).

el-

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la Glulești (orele 10 ; 
15,30 : 18 ; 20.30) ; Melodia (ore
le 8.45 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 
21) ; Tomis (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează la
15.30 ; 18 ;

CEI ȘAPTE
rulează la
19,15) ; ~
19,30).

DIRIJABILUL FURAT — cine
mascop

rulează la CrîngașJ (orela
15.30 ; .18 ; 20.15) ; Pacea (orele
15 45 ; 1? ; 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Floreasca (orele
9.30 ; 12 : 15:18: 20.30) : Gloria
(orele 9: 11,15; 13.30: 16;
18 15 ; 20.30). Flamura (orele 9—
16 în continuare ; 18 15 20,30).

Cotrocenl (orele 
20,30).
SAMURAI
Pacea (orele IC • 

Cosmos (orele 16;

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agrnțl secreți veniți tocmai de ia 
București. Paralel cu toti aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața*- l-a 
trimis pe urmele haiducului ; N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat.. Iată-I la judecată.

Mîine în toate colțurile pămîntului, clopotele bisericii creștine 
vor suna izbînda celui care a adus în lume iertarea și dreptatea.

Aș vrea, domnilor jurați, ca glasul meu să răsune în sufletele 
și-n cugetul dumneavoastră, aș vrea să sune iertarea și ne
vinovăția oamenilor acestora, aș vrea să sune ca sunetul clopo
telor care vor revărsa mîine peste oameni sunetul etern de 
pace, de milă și de dreptate.122)
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Arestul preventiv din Fiatr» p-canț

La ora 17, terminîndu-se pledoariile, președintele Curții face 
rezumatul dezbaterilor și citește întrebările asupra cărora ur
mează să delibereze jurații.

Jurații se retrag. Nimeni din asistentă nu părăsește sala.
Ora 17,30. Ușa camerei de deliberare se deschide. Apare întîi 

primul jurat, urmat de toți membrii comisiei. întreaga asistență 
se ridică în picioare. E o tăcere inormîntală. Primul jurat, pro
fesorul de liceu Neculai Răutu, citește (în absența acuzaților care 
au fost scoși din sală) :

VERDICTUL JURAȚILOR

întrebare : Este Pantelimon culpabil ?...
Răspunsul juraților (ÎN UNANIMITATE) : Nu I
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Ora 18. Toți acuzații sînt introduși în sală. Președintele 
Curții, consilierul C. Buzdugan, pronunță : ACHITAREA TU
TUROR ACUZAȚILOR ! Pantelimon, cu lacrimi în ochi, măr
turisește avocatilor lui că, de îndată ce va fi eliberat, își va 
schimba numele.

1913 
DREPTATE IN LANȚURI

Anul Nou 1913 1 Pantelimon petrece și noaptea de luni spre 
marți — noul an — în lanțuri. După pronunțarea sentinței de 
achitare, toti acuzații au fost imediat puși în libertate, cu o 
singură excepție Toader Pantelimon l23). care-a fost reținut în 
închisoare. Mai mult chiar ■ i se înăsprește regimul de deten
țiune ! ‘Deși achitat la reîntoarcerea în penitenciar lui Pante
limon 1 se pun la loc lanțurile la mîini și la picioare. Va fi 
acesta un nou motiv de-a redeveni haiduc ?

EVADAREA

încep exasperantele amînări ale termenelor stabilite pentru 
noua judecată (unele solicitate de apărare, altele nu) :

— TERMEN : 22 mai 1913 ;
— de la 22 mai 1913— la 27—28 mai 1913 ;
— de la 27—28 mai 1913 la...124).
Amînarea de la 22 e cerută și de apărare. Corespondentul 

„Dimineții" îl vizitează pe Pantelimon — avînd consimțămân
tul judecătorului de instrucție chiar cu o zi înainte de noul 
proces. Prima întrebare a lui Pantelimon, cînd i se spune cine 
a venit să-1 vadă :

— Dar unde este domnul Cocea. în dînsul mi-am pus tcată 
nădejdea mea !

Și vizitatorul notează :
„Pantelimon pare îmbătrînit peste măsură. Vremea scursă de 

la procesul din Botoșani și pînă azi, în continuă frămîntare 
care pare că nu se va mai sfîrși odată pentru viața omului 
acesta, l-a îmbătrînit considerabil. Dar privirea îi este aceeași, 
seînteietoare și căutînd parcă să-ți citească -cît mai adînc în 
suflet."

în jurul lui Pantelimon (dacă ne ghidăm după imposibilitatea 
de-a găsi astăzi vești în presa vremii pentru perioada imediat 
următoare — n.n.) se așterne o tăcere de neînțeles.
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Singurele știri importante care apar în decurs de trei luni’*5) : 
8 iulie 1913 : se știe ce mare tapaj a făcut procurorul general 

Toneanu, în fața Curții cu jurați din Botoșani, vorbind de an
tecedentele lui Pantelimon și despre condamnările acestuia la 
ani și ani de închisoare ca urmare a unor furturi de vite pe 
care le-ar fi făptuit. Toate condamnările fuseseră pronunțate 
în lipsa inculpatului. Astfel, prin cartea de judecată nr. 179 din 
31 iulie 1909, judecătoria ocolului Boroaia îl condamnase în 
lipsă, la un an și 6 luni închisoare pentru furt de vite, condam
nare care a rămas definitivă prin neapelare. Avocatul loan 
Crețu găsind însă un viciu de procedură, a făcut contestație, 
cerînd anularea mandatului de arestare și reformarea suszisei 
cărți de judecată, care s-a admis de judecată, iar astăzi, dez- 
bătîndu-se fondul, judecata a achitat în totul pe inculpat, prin 
cartea de judecată nr. 289120).

122) Sfirșindu-și pledoaria, N. D. Cocea declară că are man
dat din partea lui Constantin Miile, să-i ofere Iui Pantelimon, 
dacă va fi achitat, postul de portar la palatul redacției „Di
mineața** și „Adevărul** pentru a-i înlesni astfel o viață de 
muncă cinstită.

«3) Pretextul invocat : existența unui mandat de arestare 
precedent și a restanței de patru luni închisoare (dintr-o con
damnare în lipsă de un an și jumătate — un an și două luni 
a executat in timpul instrucției). Avocații lui Pantelimon au 
făcut recurs împotriva acestei sentințe (și vor avea cîștig de 
cauză din păcate prea tîrziu, după executarea inutilă a pedep
sei). în continuare se vor* invoca alte și alte pretexte (câuze 
așa-zise legale), pe baza cărora Pantelimon să fie menținut 
sine die în lanțuri.

124) . Data exactă (noul termen) lipsește din absolut toate docu
mentele păstrate (n.a.).

125) . Două condamnări definitive, una de un an și jumătate 
și alta de doi ani, pronunțate în lipsă la Ocolul Boroaia (anul 
1909 și 1911) : „Și n-aveau la bază nimic serios, borfașii își fă
ceau treburile lucrînd în numele lui Pantelimon și servindu-se 
de faima acestuia" („Adevărul** 11 iulie 1913).

Mț)Din 8 iulie 1913.
(VA URMA)
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(Urmare din pag. I)

Directorul tehnic al uzinei, 
ing. Vasile Sechel, a făcut un 
scurt istoric1 asupra dezvoltării 
uzinelor .de tractoare și a înfăți
șat aspecte ale activității pentru 
dezvoltarea producției de trac
toare românești, preocuparea 
specialiștilor uzinei pentru ridi
carea performanțelor tractoare
lor, diversificarea tipurilor, co
respunzător cerințelor beneficia
rilor interni și externi.

Părăsind uzina, președintele 
Republicii Tunisiene a felicitat 
călduros pe muncitori, ingineri 
și tehnicieni pentru realizările 
lor și și-a exprimat dorința ca 
România să participe cu oferte 
la competiția pentru construcția 
unei viitoare fabrici de tractoa
re în Tunisia. El a consemnat în 
Cartea de onoare: „Această 
uzină pe care am vizitat-o oglin
dește progresele realizate de Ro
mânia în domeniul industrializă
rii economiei sale și ilustrează 
progresele țării. Cele mai bune 
urări ale mele de succes și < ez- 
voltare pentru toți bărbații și fe
meile din România, care au par
ticipat și care participă la acest 
efort colectiv admirabil'*.

De la uzinele de tractoaie, 
coloana . oficială de mașini s-a 
îndreptat spre întreprinderea a- 
gricolă de stat Prejmer.

La sosire, președintele Repu
blicii Tunisiene, Habib Bouf- 
ghiba, a fost salutat, în numele 
lucratorilor întreprinderii agri
cole de stat Prejmer, de ingine
rul șef Ion Hogea. Un grup de 
fete a oferit oaspeților tradițio-

INFOR

nala pîine cu sare, urîndu-le 
bun sosit în întreprinderea lor

Au fost vizitate apoi sectorul 
zootehnic și crescătoria de păs
trăvi.

înainte de plecare, președin
tele Tunisiei a avut cuvinte de 
înalta apreciere pentru felul în 
care este organizată întreprinde
rea, pentru succesele obținute de 
lucrătorii ei, urîndu-le noi reali
zări în activitate.

Dupa-amiază, președintele Re
publicii Tunisiene, Habib Bour
guiba, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, au vizitat 
monumente și cartiere de locuințe 
din orașul Brașov.

în timpul vizitelor, tov. Gheor
ghe Pană, președintele Consiliu
lui popular iudețean Brașov, a 
vorbit oaspeților tunisieni despre 
preocupările edililor orașului Bra
șov în domeniul construcției de 
locuințe. Pretutindeni, de-a lun
gul bulevardelor și străzilor stră
bătute, numeroși locuitori ai Bra
șovului au făcut oaspeților o cal
dă primire.

★
Joi seara, președintele Consiliu

lui popular județean Brașov» 
Gheorghe Pană, a oferit un dineu 
în saloanele hotelului „Sport** 
din Poiana, în onoarea președin-. 
telui Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, și a persoanelor ofi
ciale care îl însoțesc.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Gheorghe Pană și preșe
dintele Habib Bourguiba au toas
tat pentru prietenia dintre cele 
două popoare, pentru lărgirea 
cooperării dintre România și Tu
nisia.

MÂȚII

Plecarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu la Moscova

Joi la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre 
Moscova, Gheorghe Rădules- 
cti, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, pentru p par
ticipa la cea de a Il-a sesiu
ne a Comisiei intergirirerna- 
mentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Janos 
Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniș
tri, membri ai conducerii unor

instituții centrale economice, 
precum și A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei.

La sosirea la Moscova a fost în- 
tîmpinat de Mihai Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

A fost de față Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietica.

(Agerpres)

Recepție la Ambasada R. P. Mongole
Ambasadorul R. P. Mongole 

la București. Togoociin Ghen- 
den, a oferit joi seara o recep
ție cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Revoluției populare 
mongole.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, Mihai Gere, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel

Moga, ministrul sănătății, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, și membri ai corpului 
diplomatic.

FOTOGRAFII
In mișcare

(Urmare din pag. I)

Prin pecret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Emil Dră- 
gănescu a fost eliberat din 
funcția. de ministru al energiei 
electrice, primind alte însărci
nări.

Prin același Decret, tovară- • 
șui Octavian Groza, a fost nu-

almit în funcția de ministru 
energiei electrice.

★
A sosit în Capitală o delega

ție a Uniunii ziariștilor din R. P. 
Ungară, condusă de Laszlo Gya- 
ros, șeful departamentului de 
relații internaționale al uniunii.

(Agerpres)

tice Otopeni, au îmbrăcat pentru 
prima dată salopeta. Lucrul a- 
cesta n-a trecut neobservat prin 
conștiința lor.

— A fost, pentru mine, un mo
ment foarte emoționant.

— Aici mi s-a spys'pentru pri
ma dată în viață altfel decît copil 
sau elev.

— Ni s-a spus tuturor briga
diere. Un cuvînt cu altfel de re
zonanțe, de care s-au legat, în 
timp, mari responsabilități so
ciale.

— Șantierul mă face să visez. 
Acum aș vrea să pot întreprinde 
ceva deosebit în viață. Vreau să 
mă fac inginer constructor. Am

MATEMATICA
(Urmare din pag. I) noastră constructoare de ma

șini. Pompa elicoidală despre 
care este vorba constituie or
ganul principal al acționărilor 
hidraulicei Datorită calităților 
sale superioare, acest tip de 
pompă se aplică, în special, la

pg care-l conduceți sînt, deci, 
oaspeți frecvenți ai diferitelor 
imitați economice, unde- se fac 
studii practice.

— Nici nu s-ar putea altfel. . __ ....
INw rare ori se întîmplă ca mășîhile-imelte.des.mare'.pre- 

o'problemă formulată de in- ~ ~
ginerul sau economistul din mașinile de rectificat interior 
întreprindere să-1 pună pe 
matematician în situația de a 
trebui să elaboreze o nouă me
todă, o nouă teorie.

Rolul matematicianului 
crește pe măsură ce se extin
de utilizarea calculatoarelor 
electronice rapide. Fenomenul 
acesta apare pentru că posi
bilitatea de a executa„în timp 
scurt“. volume „mari“ de cal
cule dezvăluie și noi probleme 
deschise, pe care înainte nici 
nu le cunoșteam. ’

— Puteți să amintiți și ci
teva realizări practice ale co
laborării : matematician — 
producție ?

— Da. Aceea care privește 
„calculul profilelor la frezele 
generatoare de șuruburi pen
tru pompele elicoidale de ulei“. 
Problema ne-a fost propusă 
spre rezolvare de către Uzine
le mecanice din Cugir și a 
fost pusă la punct, din punct 
cțe vedere teoretic, de ingine- 
.rul Dezideriu Maroș.

Diseutînd cu ing. Maroș am 
aflat că problema se încadrea
ză în dezvoltarea continuă a 
acționării hidrotehnice a ma- 
șinilor-unelte. problemă de 
mare actualitate în industria

cizi#. cum. ar* fi* yd.e ” exetnpiu,

produse de către U. M. — 
; Cugir.

Studiile, calculele și apoi 
rezultatele obținute cu ajuto
rul mașinii electronice de cal
cul DACICO, au fost rapide 
și precise, ele putînd fi apli
cate la toate uzinele care pro
duc piese similare. Trebuie 
menționat, de ademenea, că 
prin aplicarea noii tehnologii 
de prelucrare, prin frezare, a 
profilelor de care vorbim, se 
va mări productivitatea de trei 
ori față de tehnologia prelu
crării prin mortezare, iar e- 
conomiile obținute, ca urmare 
a sistării importului acestor 
pompe, se evaluează la sjima 
de circa 200.000 lei valută.

Acestea riu sînt însă singu
rele exemple pe care le o- 
ferim.

Trebuie să amintim că sînt 
și alte lucrări care au fost 
terminate în ultimul timp la 
Institutul de calcul din Cluj 
al Academiei și care se aplică 
în unele întreprinderi. Iată, 
bunăoară, una dintre ele i 
programarea în timp a fabri
cației la una din liniile teh
nologice ale Uzinei clujene 
„Tehnofrig".

Primul experiment de pu
nere în practică a soluției 
stabilite a scos la iveală o 
creștere a productivității mun
cii cu 17 la sută. în prezent 
specialiștii acestei uzine întoc
mesc datele necesare aplicării 
soluției in condițiile modifi
cărilor survenite ca urmare a 
experimentării.

înscriindu-ne în cadrul a. 
celorași coordonate trebuie să 
arătăm că la Fabrica de'me
dicamente „Terapia", progra
mul întocmit de un colectiv 
de cercetători al Institutului 
de calcul a dus la scurtarea 
cu 14 zile a ciclului de pro
ducție la unele sortimente.

Domeniul de aplicare 
matematicii în economie 
extinde cuprinzînd o arie 
mai diversă de sectoare de 
tivitate 
țională. 
tente în 
ducă în 
treptet’; „ 
rioare, a eficienței întregii ac
tivități de producție. Pentru 
aceasta trebuie însă neapărat 
ca întreprinderile industriale 
să insiste mai mult pe cola
borarea (directă) cu matema
ticienii. Mai mult, trebuie să 
caute ca în organizarea între- 

. ’ prinderii să-și facă loc postu
rile de încadrare efectivă a 
acestora. Astfel, s-ar lega și 
mai mult cercetarea științi
fică în domeniul matematicii 
de cerințele practice ale pro
ceselor de producție.

auzit că e vorba să înceapă lu
crările la o hidrocentrală pe So
meș și o alta pe Olt.

—Numai gîndul că pe aici se 
vor perinda anual, oprindu-se sau 
poposind ca apoi să plece spre 
alte zări citea două milioane de 
oameni, că pe pista lungă de -3,5 
kilometri și lată de 120 m. pot 
ateriza cele mai pretențioase a- 
vioane, face ca totul să mi se 
pară real, tot ce-mi țfan în gind, 
posibil de înfăptuit.

Așadar, aici, la temeliile viito
rului aeroport internațional de la 
Otopeni, pe lingă beton, pe lin
gă îndrăzneață geometrie arhi
tecturală a aerogării dotată cu 
instalații moderne și de confort 
după ultima „carte de mode" a 
tehnicii, alături de iarba gazonu
lui și-au primit botezul conturu
rile viselor viitoare, rădăcini la 
temeliile altor edificii socialiste.

Scrutarea îndelungă și atentă a 
vîrstelor aflate in vecinătatea 
maturității, a primit valențe noi. 
Astfel că dialogul real continuă 
cu altul, interior, asociindu-se ce
lui de la început, completîndu-l, 
eliminînd prezumții, consolidtnd 
concluzii. Și, ca într-o succesiu
ne de imagini cinematografice, 
ultimul cadru al amintirii de pe 
șantier va apărea, în clipa deve
lopării, difuz, semănînd a ceva 
aflat în mișcare, nefixat încă. Sînt 
cadențele visului.

(Urmare din pag.. I)

zicii ușoare și populare. 
Dacă mai punem la soco
teală și miile de tranzis- 
toare cu care sint prevă- 
zuți turiștii, și care dez
voltă muzică, unde e cazul 
și unde nu te aștepți (in 
troleibuz, pe plajă, in 

* tren, in hotel, la restau
rant, la Telefoane etc.) pei
sajul sonor capătă o am
plitudine- nebănuită.

PUBLICUL NU DOREȘTE

CONCESII, CHIAR DACA
O.N.T.-UL LE PLĂTEȘTE

E cert că serile, cind luna 
pardosește cu aur cărările 
jucăușe peste pînzele mării, 
oamenii sînt dispuși să pe- 
treacă citeva ore pe tera
sele litoralului, ascultând 
muzică, și poate că și vi- 
sînd cu ochii deschiși...

De asemenea, în ringu
rile restaurantelor în aer 
liber, tineri și vîrstnici se 
antrenează, in ritmuri sin
copate, la dans. (între noi 
fie vorba, aici fiecare dan
sează cum vrea și, mai 
ales, cum poate...)

Un exemplu de decență 
profesională îl oferă, de o 
bună bucată de vreme, for
mația condusă de tânărul 
saxofonist Ștefan Qrendy —

din economia
Preocupările exis- 

acest sens, trebuie să 
final la ridicarea pe 

noi, calitativ supe-

DE CE RĂPIȚI COPIILOR 
BUCURIA O întrebare adresată proprietarilor

SPORTULUI?
și administratorilor de baze spor

five, antrenorilor marilor cluburi,

consiliului de educat ie fizică și

SPORT
• Competiția ciclistă interna

țională „Cupa Voința" a continu
at ieri cu disputarea a două e- 
tape : în cursul dimineții, concu- 
renții au participat la etapa con- 
tracronometru individual : Tg. 
Mureș-Acățări (20 km) cîștigată 
de E. Rusa în 30’24”, iar după-a- 
miază au parcurs distanța de 
104 km între Tg. Mureș și Cluj, 
în această etapă, primul a sosit 
Tudor Vasile. Lider al clasa
mentului se menține Emil Rusu. 
urmat de T. Vasile la 3’ 12”. Ciu- 
meti și francezul Duteil la *5’18”. 
Astăzi are loc etapa a 6-a, Cluj- 
Sibiu.

• în campionatul european fe
minin de baschet, echipa Ro
mâniei a întrecut cu 52—46 
(26—23) echipa Olandei.

• în
masculin 
zervat 
neret, 
fășoară la Minsk, selecționata 
României a dispus -cu scorul de 
8a—51 (32—33) de echipa Bul
gariei. Alte rezultate : Iugosla- 
via-Cuba 92—71 (48—32) ;
U.R.S.S-Polonia 93—70 (45—27).

turneul Internațional 
de baschet 

echipelor de 
care se

re
ti

cles-

Pentru miile de școlari bucu- 
reșteni, rămași să-și petreacă va
canța „acasă" s-au organizat. în 
fiecare sector al Capitalei așa 
numitele „centre de odihnă și 
sport de vară"; Menite să asi
gure o activitate sportivă vie. 
continuă, atractivă — în func
ție de preferințele elevilor — în 
așa fel îneît să acopere în 
mod plăcut și totodată util zi
lele vacanței, centrele și-au a- 
nunțat deschiderea începînd de 
la 1 iulie. în sectoarele 1 și 2 
însă acest eveniment atît de aș
teptat întîrzie încă în mod inex
plicabil.

Nu înțelegem de ce aceste 
centre nu și-au deschis porțile 
încă de la 15 iunie, adică ime
diat după terminarea anului șco
lar. Răstimpul acestor două săp- 
tămîni pierdute ar fi putut fi 
folosit din plin mai ales că cel 
mai mult ar fi avut de cîștigat 
neîntreruperea legăturii cu școa
la, cu activitatea organizată. Un 
succint tur de orizont ne relie
fează un prim aspect: cele opt 
centre de varg își axează activi
tatea numai pe jocuri sportive 
în special pe - fotbal iar acolo 
unde, cu mici excepții, s-ar pu
tea . practica atletismul, gimnas
tica, natația, nu există nici un 
fel de preocupare.

S-a perfectat turneul „inter- 
străzi" la fotbal : la sectorul 5 
participă 18 echipe ; la sectorul 
8—12 ; se așteaptă, de asemenea, 
reluarea altei competiții asemă- ■ 
nătoare : în august centrele vor 
participa la finala de municipiu.

sport al Municipiului București

REZULTATELE CONCURSURI
LOR ORGANIZATE DE B.T.T.

Concursul pentru emblema, ecusonul 
și insigna B.T.T.

Premiul I (1-600 lei) PATRAȘCU GHEORGHE din Bucu
rești, pentru emblema B.T.T.

Premiul II (1 000 lei) COSMA ȘTEFAN din Arad, pentru 
ecusonul B.T.T.

Premiul III (750 lei) GERT KESSLER din Brașov, pentru 
insigna B.T.T.

Două mențiuni (a 500 lei) PASZITKA RUDOLF din Sibiu 
și GAMAN EMIL din Galați.

Concursul pentru cele mai frumoase fotografii 
turistice

Premiul I (1 000 lei) BARTHA ARPAD din orașul Sf.
Gheorghe

Premiul _ _ ______ _____
Premiul III (400 lei> CONSTANTIN A.’ ION — București’

JțjyOOJei) ANDRONACHE ȘTEFAN — Tecuci

Deci fotbal și iar fotbal... A da 
elevilor • o minge și a-i lăsa în 
tovărășia ei nu este un lucru 
prea complicat. Dar aceasta nu 
rezolvă nici pe departe sarcinile 
acestor centre care — de ce 
nu ? — ar trebui să fie o conti
nuare a procesului instructiv 
educativ întrerupt, vremelnic, de 
vacanță. Cu atît mai mult cu 
cît anul acesta, spre deosebire 
de ceilalți ani,.Inspectoratele de 
învățămînt ale sectoarelor au 
luat măsura de a repartiza cadre 
didactice de specialitate la 
aceste centre. Sînt multe și nu
meroase propuneri, sugestii și 
inițiative capabile să răspun
dă și să stimuleze atracția 
copiilor spre sport, să dea aces
tei activități și amploare, șl con
ținut. Dar cele mai multe din a- 
ceste propuneri n-au izbutit să 
treacă însă de... sertarele Inspec
toratului de învățămînt al muni
cipiului. Certe promisiuni în di
recția diversificării activității 
sportive de tabără se pare că 
sînt făcute de centrul de vară al 
lectorului 4 care are la dispoziție 
două baze sportive complexe, 
„Olimpia" și „Timpuri noi", în 
timp ce elevii sectorului 3 adică, 
mai precis, copiii din vecinătatea 
celei mai mari baze sportive a 

. țării — Complexul „23 August"
— nu au la dispoziție nici un 
fel de teren sau amenajare 
sportivă. Tot ce s-a putut face 
pentru ei a fost „aprobarea" de 
a avea acces de două ori pe săp
tămînă, cîte două ore, la cen
trul de natație de la Obor pa
tronat de S.Sp.2... I.E.B.S.-ul a 
fost categoric : „în incinta Com
plexului „23 August" nu se intră 
decît cu bani". Consiliul Muni
cipal de educație fizică și sport 
sau chiar vicepreședintele Emil 
Jecu n-au, practic, de aici în
colo, nici o putere. Fără comen
tarii. La I.E.B.S.X n-are nimeni 
timp să se gîndească că sutele 
de copii dornici fie și de o 
„miuță" pe unul din terenurile 
de antrenament vor pierde, 
fără folos, o vară întreagă. Dar 
terenuri „închise" cu același 
lacăt — lacătul unui total de
zinteres —, mai întîlnim și în 
alte sectoare. De pildă, baza 
sportivă „Sirena" din sectorul 
2. $i aici este refuzat accesul 
copiilor pe motiv că baza tre
buie să stea la dispoziția sala- 
riaților întreprinderilor din seca
tor. Dar. ne întrebăm, elevii 
care ar trebui să umple această 
bază nu sînt tocmai copiii aces
tor salariați care. în treacăt fie 
spus, nu au decît o prezență spo- 
ițadică pe ^tadîon ?

Era de așteptat să întîlnim, 
la centrele de vară, o sumede
nie de antrenori și tehnicieni ai

cluburilor sportive bucureștene 
care să urmărească — la com
petiții și antrenamente — sutele 
de copii prezenți în fiecare zi pe 
terenuri. Ar fi. avut ce vedea și, 
mai ales, ar fi avut ce alege. 
De exemplu la recenta „Cupa 
copilului" la gimnastică și atle
tism unde au participat 22 de 
echipe ale școlilor generale, în 
care se aplică experimental 
predarea educației fizice la cla
sele mici, s-au realizat unele re
zultate demne de atenția spe
cialiștilor obținute de elevi care 
sînt numai în clasa a Il-a : în
tre 4,65—4,80 metri la lungime, 
55 metri la aruncarea mingii de 
oină etc. Cine să observe, cine 
să aleagă ? Un singur antrenor 
poate fi văzut la concursurile de 
atletism ale copiilor : Aioanei 
de la Steaua. In rest absolut ni
meni. Cum înțeleg oare clubu
rile să rezolve atît de mult dis
cutata problemă a depistării, 
creșterii și formării tinerelor caJ 
dre pentru secțiile de perfor
manță, dacă ignoră aceste ve
ritabile pepiniere în care se 
pierd nevalorificate numeroase 
talente ? Dar absența antreno
rilor tocmai de la aceste „clu
buri de sezon" ale elevilor se 
repercutează și în calitatea in
struirii copiilor. Ei ar putea fi 
aceia care să îndeplinească sar
cinile concrete ale instruirii în. 
cadrul centrelor de vară, unde, 
un singur cadru didactic care 
activează în prezent nu poate 
face mare lucru. Cu ce se ocupă 
o întreagă armată de antrenori, 
dacă însumăm toate cadrele teh
nice ale cluburilor, profesori de 
educație fizică prin școli, acum 
în timpul verii cînd sînt înche-, 
iate campionatele și cînd spor
tivii de performanță se află în 
vacanță ?

Dar „mîna de ajutor" pe care 
ar putea-o acorda cluburile — 
și nu o fac — s-ar putea îndrep
ta și în direcția patronării unor 
astfel de centre. Ce-ar fi dacă 
cluburile mari ar acorda asis
tență unor echipe de școli care 
s-ar numi: „Progresul" (pentru 
școala generală 121), Dinamo" 
(pentru școlile generale nr. 10, 
26 sau 28) etc ? Nu s-ar realiza 
în felul acesta o trainică legă
tură între club și școală, între 
club și locul de unde se așteaptă 
noile cadre de sportivi ? Cît și 
cui să mai lăsăm — s-a spus 
doar prin atîtea ședințe și ra
poarte — rezolvarea acestor pro
bleme ? Centrele de vară sînt 
credem, o inițiativă bună. dar. 
din păcate, transformată lntr-un 
act formal la dosarul atît de so
licitat al sportului de masă și 
chiar de performanță.

VIOREL RABA

CEASUL RAU
AL AVENTURII

Ln castel pe plajă la Mamaia

CONCURENTA MEOIOCRITĂTN
de la restaurantul CONTI
NENTAL.

La CAZ1NO-BAR din 
Constanța, am avut plăcuta 
surpriză să descoperim un 
cîntăreț de o bună cali
tate : Octavian Cadia, stu
dent, care cucerește prin 
virtuți vocale, și prin o- 
riginalitatea modalităților 
artistice.

Recordul în materie de 
haos și atmosferă gro
tească, pină mai zilele 
trecute. îl deținea restau
rantul MODERN din Ma
maia. unde cintă apreciata 
formație a lui Horia Mocu- 
lescu. Din păcate însă, con- 
fundînd antrenul cu hao
sul, orchestra se lasă an
trenată de urletele neome
nești ale solistului vocal 
— Aurelian Andreescu, 
care nu știm de ce ține 

, morțiș să imite, seară de 
seară, furia de care sint 
cuprinse uneori gorilele, și 
în incinta 
— altădată 
cele mai agreabile — 
naște o atmosferă de 
terie dezagreabilă.

Se mai petrec și stări 
lucruri nedorite, care tre
buie curmate grabnic. Dacă

restaurantului 
unul dintre 

se 
is-

de

pe litoral au și fost depla
sate formații de muzică 
populară reputate, medio
critatea are și aici repre
zentanții săi. De pildă, la 
restaurantul popular M A- 
REĂ NEAGRA . din Con
stanța. cintă taraful Con
stantin Bivolaru. com
pus din... două persoane!!

La restaurantul constăn- 
țean PĂLTINIȘ, cinci in
strumentiști, conduși de Va- 
sile Anghel. reușesc să ex
prime ..muzical44 o blazare 
fără margini, cintind „in 
dorul lelii"...

La antipodul antrenului 
exagerat găsim pe litoral 
și stilul — să-i zicem așa — 
leșinat. Vă invităm într-o 
seară oarecare la restau
rantul PERLA. Restaurantul 
își merită cu prisosință 
numele. Este intr-adevăr o 
perlă a arhitectonicii res- 
taurantiere, locul ideal pen
tru petrecut o seară de 
vacantă in vecinătatea mu
zicii monotone a valurilor 
mării. Dar dacă la mono
tonia muzicală a valurilor 
adăugăm moleșeala ce pi
cură din instrumentele or
chestrei. ceva începe să 
nu mai fie în ordine.

Membrii orchestrei de 
fapt, nu au nici o vină. 
Formată din pensionari sau 
în orice caz din instrumen
tiști aflați aproape de 
virsta pensionării, orches
tra aceasta specializată in 
cafe-concert ar putea fi 
exact la locul ei intr-un 
restaurant familiar, local 
in care să se simtă bine 
turiști vîrstnici. feriți aici 
de zgomotoasa muzică de 
dans atît de mult iubită 
insă de cei tineri. Firește 
însă că un restaurant de 
tipul celui descris mai sus 
nu trebuie amplasat într-o 
clădire de mărimea celei a 
hotelului Perla. Ce facem 
insă cu spațiile goale din 
restaurantul Perla ? Privim 
in jurul nostru i confort, 
bucătărie pe cinste, vinul 
casei e frapat, serviciul este 
exemplar. Și totuși, abia o 
treime din mese sînt ocu
pate.

— De ce credeți că res
taurantul dumneavoastră 
este evitat de clienți ? — îl 
întrebăm pe inimosul șef de 
sală “ “ ‘

muzica cu ritmuri moderne, 
dansul... Deși am cerut și 
pentru restaurantul nostru 
o formație de muzică u- 
șoară adecvată, pină acum 
nu se arată semne că am 
fi fost ascultați.

REȚINEȚI TOVARĂȘI

ORGANIZATORI AFIȘUL

MUZICAL AL LITORALULUI
NU SATISFACE

este
Or,

Tudor Țurlui. 
Majoritatea turiștilor 
alcătuită din tineri, 
se știe, tinerii iubesc

Se află 
Mangalia 
dări, mii 
trați sau 
cență. 
lare, 
sinul 
ce știa 
miezile să danseze, 
întâlnească intr-un 
potrivit cu virsta și pre
ocupările lor. •

Barurile de noapte își 
încep programul muzical 
la orele cind ei trebuie sâ 
se culce.

pe litoral, de la 
și pînă la Năvo- 
de tineri abia in- 
ieșiți din adoles- 

Aflați in tabere șco- 
studențești sau în 
familiei, tinerii a- 
doresc ca după-a- 

să se 
cadru

Nici restaurantele obiș
nuite nu sint indicate pen
tru adolescenți. Ce-i de 
făcut atunci ?

Soluții tint mai multe. 
Una, la indemină ar fi or
ganizarea unor matinee 
dansante (în genul „Dan- 
cing-ului") în localurile ba
rurilor de noapte care ziua 
stau nefolosite. (De pildă 
de la orele 17 la 22).

Biroul muzical al O.N.T., 
în colaborare cu Direcția 
Muzicii din C.S.C.A. sînt, 
ca să zicem așa, tutorii 
programelor artistice și mu
zicale de pe litoral. De ase
menea, O.S.T.A, are căde
rea să asigure pe timpul 
sezonului estival turneele 
artistice de ,pe litoral. în 
treacăt fie spus, cele trei 
concerte date de cîntărețul 
Michele și cele ce se vor 
produce, asigurate de Remo 
Germani, nu acoperă obli
gațiile cam neglijate ale 
OSTEL

Sezonul a pornit în plină 
desfășurare. Miile de tu
riști de pe litoral așteaptă 
cu justificată dorință, pe 
marii cîntăreți și formații 
de muzică ușoară, mai cu
noscute și verificate în 
timp...

Unde sînt și ce fac aceștia 
pe timpul verii ? Printr-o 
rațională rotație, ar trebui 
planificată, cît mai grab
nic, pe litoralul care-i aș
teaptă cu nerăbdare.

(Urmare din pag. 1) 

credeau posibil. Curios insă că 
intirzierile copiilor nu i-au aver
tizat (minorul Pal, de pilda, a 
mai comis noaptea citeva spar
geri). O indiferență inexplicabilă 
a părinților,^ i-a sprijinit pe mi
nori „acasă", in alegerea unei 
false aventuri. Putea fi prevăzută 
această „alegere" ?. Indiferența 
părinților sau a unor educatori la 
fapte mai puțin grave este un zid 
care astupă posibilitatea de a 
observa evoluția copilului, deprin
derea noțiunilor de bine și rău. 
„Ceasul rău44 de care e vorba se 
bazează pe o serie de acumulări 
negative neglijate. Indiferența 
este tot o atitudine imorală.

INCULPATA SE VOIA 
MONDENA

avut now- 
mai mare ?

se păstrau 
O vagă um-

de 
nu 
Fi
nn

Sovagău Maria era gestionara 
librăriei din Beteag (județul Bis- 
trița-Năsăud. Desfăcea lozuri în 
plic (aflate în gestiune proprie) cu 
o dezinvoltură de regină. Ce 
contează că n-a 
cui unui cîștig 
Tejgheaua în care 
hanii era aproape,
bră de spaimă a cuprins-o la un 
inventar efectuat anul trecut. Cei 
din comisia de inventariere au 
fost „domni44. Ei scriau, iai ea 
dicta. în fond, ce conta alunei 
că a oferit comisiei spre a notă 
(cu vocea ei caldă și vag insi
nuantă) mărfuri în valoare 
peste 100(10 lei, pe care nici 
le avea măcar în gestiune ? 
rește, totul era în ordine. La
alt inventar, o surpriză de pro— 
vorfii: ÎS 377 lei lipsă. S-a sta
bilit că de 4 350 lei și-a însușit 
bunuri cosmetice (săpun, pastă, 
c*eme), plus lozuri în plic în va
loare de aproximativ 4 000 lei 
(mondenitatea pretinde sacrifi
cii /). Sub ochii înțelegători ai 
conducerii cooperativei de con
sum, ai soțului, ai părinților și 
ai prietenilor „frumoasa dcam-

ni" își făcea de cap. Toți au 
văzut, dar nimeni n-a spus ni
mic

,.Am avui mai multe sesizări 
că gestionara nu respectă varul, 
se plimbă prin comună și face 
chefuri (vicepreședintele coope
rativei)44.

„Pleca des la Dej, și cu treabă 
și fără treabă. Am auzit că făcea 
chefuri cu mai mtilți bărbați 
(contabilul șef)".

Tatăl: „Avea multe cărți și 
reviste, plăci și un picup. Nu 
știu de unde le avea. Soția mea 
ținea locul fiicei, cind aceasta 
era plecata4

Mama: „De cite ori primeam 
marfă și fiica nu era acolo, nu 
venea nimeni de la cooperativă, 
la recepție. E drept, fiica mea 
aducea acasă multe cărți, revis
te, plăci".

Soțul: „Slntem căsătoriți din 
1963. Soția mea aducea acasă 
sticluțe de colonie, săpun, cre
me, băuturi. In librărie lua lo
zuri în plic pentru care nu pu
nea bani. Mergea de două, t*ei 
oii pe săptămînă la Dej. Îmi 
spunea că merge după marfă. 
Cine știe ce făcea ?

li plăcea să se distreze41.
Maria Sovagău a fost lăsată 

să meargă pină la capăt, deși 
drumul ei era ușor de anticipat. 
O vinovată indiferență i-a îm
piedicat pe cei care aveau dato
ria să-i deschidă ochii să o facă, 
Deznodămîntul ușuratecii ei 
aventuri putea avea loc cu mult 
înainte de tribunal. .

Din punct de vedere social, 
faptele relatate sînt mai grave. 
Indiferența inexplicabilă a unora 
favorizează dezvoltarea gustului 
pentru aventura ieftină, incon
știența rămasă în libertate, fără 
o cît de mică cenzură. Poate in
tervenția impune angajarea în
drăznelii, a opiniei și atitudinii 
deschise. Dar aceasta atestă nu 
numai omenia, ci și o înaltă con
știință și responsabilitate socială.
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□ ras
„Trebuie să stăm

de vorbă
să avem contacte"
Convorbire cu Klaus Flegel, președintele 

organizației „Die Falken" 
din R. F. a Germaniei

socialiste 
este obli- 
noștri să 
ei nu 
decît

pot 
cel

re-

Dl. Klaus Flegel, președintele organizației socialiste 
de tineret „Die Falken" din Republica Federală a Ger
maniei, a făcut un scurt popas la București. Pe înserat, 
după o zi cu căldură toridă, oaspetele a avut amabili
tatea de a ne vorbi despre organizația sa, despre cîteva 
probleme actuale ale tineretului vest-german si despre 
colaborarea dintre „Die Falken" și U.T.C.

Dl. Klaus Flegel a început 
declarațiile sale printr-o scurtă 
incursiune in trecutul organi
zației, amintind că „vîrsta" a- 
cesteia este de 63 de ani. „Die 
Falken" s-a născut la Berlin, 
ca prima organizație social- 
democrată de tineret din Ger
mania. în 1933, naziștii au des- 
ființat-o și mulți activiști ai 
ei au luat drumul temnițelor, 
sau al emigrației. în 1945, 
după înfrîngerea hitlerismului, 
și-a reluat activitatea legaiă. 
în prezent, avînd ‘ 150 000
membri, „Die fFalken" este 
considerată — după mă
rime — cea de-a patra orga
nizație de tineret din Repu
blica Federală a Germaniei. 
Membrii săi se recrutează din 
copii și tineri între 6—24 ani. 
Cei înscriși în organizație sînt 
împărțiți în trei grupe de vîr
stă și de activități ce țin sea
ma de etapele de formare ale 
generației tinere : 6—12 ani,
12—16 ani: 16—24 ani. Dl. 
Klaus Flegel a subliniat :

— Obiectivul este de a ajun
ge la o angajare politică a ti
nerilor, la o educare a lor în 
spiritul principiilor 
și democratice. Nu 
gatoriu ca membrii 
intre în P.S.D.. însă 
activa în alt pastid 
social-democrat. •

Interlocutorul nostru a 
latat. în continuare, că „Die 
Falken" desfășoară activități 
multiple ce trebuie plasate in 
contextul preocupărilor ac
tuale ale generației tinere din 
R. F. a Germaniei.

— A existat o perioada cînd 
tinerii afirmau că politica este 
treaba politicienilor și cind lo
zinca „fără mine" era răspîn- 
dită Evenimentele au obligat 
această parte a tineretului Ia 
reconsiderări, au convins-o că 
o democrație nu poate fi via
bilă fără angajament politic. 
Generația tinără a anului 1968 
a rupt definitiv, cu ceea ce al
tădată putea fi caracterizat 
drept apolitism, se pronunță 
cu energia ce ii este specifică 
— deși, uneori, cu o oarecare 
lipsă de înțelegere față de 
ceea ce reprezintă tactul în 
politică’ — pentru o democra- 

f tizare mai accentuată in viața 
publică, în școli și universități, 
împotriva unor prejudecăți, 
pentru înlăturarea unor for
me anchilozate. Este o nemul
țumire pe care trebuie să o 
apreciem pozitiv deoarece vă
dește atitudinea activă a ti
neretului față de problemele 
societății

Președintele organizației ..Die 
Falken", referindu-se la impli
cațiile reînvierii tendințelor 
neonaziste, spunea :

— Noi condamnăm Partidul 
Național Democrat, politica a- 
cestuia. Renașterea unor ten
dințe periculoase provoacă în
grijorări. mai ales că in Eu
ropa urmele trecutului nu s-au 
șters și nu s-a uitat unde a 
dus. odinioară, o asemenea po
litică aventuristă. Ne-am opus 
și ne vom opune mereu P.N.D., 
dcmascîndu-l în fața opiniei 
publice, arătînd cine se as
cunde in spatele acestui par
tid. Poziția noastră in ceea 
ce privește militarismul și re- 
vanșismul este lipsită de eebi-. 
voc : am combătut și vom 
combate pe exponenții aces
tor nefaste orientări.

— „Die Falken" manifestă 
o vie preocupare față de ceea 
ce se petrece pe zbuciumata 
noastră planetă — arăta mai 
departe dl. Klaus Flegel. A- 
ceastă preocupare se exprimă 
și in faptul că in toate grupele 
organizației noastre are 10c o 
amplă dezbatere intitulată 
„Gîndește și acționează pentru 
pace". Printre temele abor
date se află problema secu
rității in Europa, războiul din 
Vietnam, vărsarea de sînge 
din Biafra. situația din Laos 

Avem legături 
de

Ș» 
deosebit 

a dezvolta relațiile 
neretul Europei 
„Die Falken" a 
gâturi cu Europa 
chiar in perioada 
rece", cînd aceste 
rau dificile. Schimburile pro
duse în ultimii ani au înlătu
rat dificultățile de altădată. 
Astăzi, opinia publică din R. 
F. a Germaniei este, în marea 
ei majoritate, convinsă de ne
cesitatea unei bune colaborări 
cu țările est-europene. Știm 
că partenerii noștri răsăriteni

și altele, 
organizații 
diferite țări 
un interes

cu 
tineret din 
manifestăm 

pentru 
cu ti- 

răsăritene. 
stabilii le- 
răsăriteană 
„războiului 
legături e-

□

prim-plan,R. P. BULGARIA. Imagine

Aplicațiile comune
și lumii 
și sîntem 
să trăim 
stăm de

au luat sfirșit

□□□□
Militarii

|ghH

de la Montevideo

aparțin unui sistem social di
ferit și, probabil, nu o să fim 
întotdeauna de aceeași părere 
cînd vom discuta probleme ale 
tineretului Europei 
intregi. Dar am fost 
convinși că trebuie 
în pace, trebuie să 
vorbă, să avem contacte, pen
tru că toate acestea vor faci
lita înțelegerea

Despre colaborarea cu 
U.T.C., oaspetele afirma :

— Sînt aproape doi ani de 
cînd am realizat un prim con
tact cu U.T.C., dar la o cola- 
borare mai strinsă am ajuns 
abia în anul trecut. Cu cîteva 
zile in urmă, a fost in R. F. 
a Germaniei o delegație a 
U.T.C. și am avut o bună o- 
cazie de a discuta despre pre
ocupările și punctele de vedere 
ale celor două Qrganizații. 
Trebuie, de altfel, să mențio
nez că în țara mea se mani
festă un interes larg față de 
România Această situație ne-a 

4ndemnat să avem convorbiri 
la București cît mai curînd. 
întîlnirile pe care le-am pur
tat cu conducători ai U.T.C. 
ne-au bucurat foarte mult, re- 
liefînd vederi comune în o 
serie de probleme importante. 
Considerăm că o colaborare 
intre tineretul comunist din 
România și tineretul socialist 

din R. F. a 
necesară. în 
delegație a 

va

..Die Falken" 
Germaniei este 
septembrie, o 
organizației noastre va vi
zita România la invitația 
C C. al U T.C. De ase
menea. acordăm o importanță 
specială participării la „masa 
rotundă" pe care U.T.C. o or7 
gani2ează in problema secu 
rității europene. Noi salutăm 
această valoroasă inițiativă a 
U.T.C. și după ce am studiat 
cu atenție contribuția Româ
niei la eforturile pentru îm
bunătățirea atmosferei în Eu
ropa și în lume, pot afirma câ 
dezbaterea propusă 
aici un 
convins 
inițiată 
șită.

In final: impresii despre 
București.

— N-am nici 24 de ore de 
cînd sînt în capitala dv.. dar 
pot spune că București este 
un oraș frumos, in care se 
construiește mult. Ne-au plă
cut deosebit cartierele noi. Cu
nosc asemenea cartiere și in 
orașe din alte țări dar arhi
tectura românească oferă un 
peisaj agreabil. Ne-au produs 
satisfacție vizitarea căminelor 
studențești. Ele dovedesc e- 
forturile făcute pentru tinere
tul universitar. O privire mai 
adincă in viața tineretului ro
mân o va realiza delegația 
noastră ce va veni in septem
brie. Doresc, în încheiere, să 
spun că, deși sint pentru pri
ma oară in România și deși 
m-am întiinit pentru prima 
dată cu prietenii români care 
conduc organizația de tineret, 
am avift sentimentul că ne cu
noaștem mai de mult, deoare
ce convorbirile noastre s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate, au fost dominate 
de dorința reciprocă de înțe
legere și amiciție.

avea 
Sint

va 
cadru prielnic, 
câ ..masa rotundă" 

de U.T.C va fi o reu-

EUGEN1U OBREA

lunile iunie-iulie a.c., pe

clădirea Universității

!

în
teritoriile Republicii Populare Pt>- 
lone, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Socialiste Ceho
slovace și Uniunii Sovietice, sub 
conducerea comandantului su
prem al Forțelor Armate Unite 
ale țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul V- 
niunii Sovietice I. I. Iacubovski. 
s-au desfășurat aplicații comune 
de comandament și ștab major, 
la care au participat state ma
jore de mari unități operative din 
Armata Populară Cehoslovacă, 
Armata Sovietică, Armata Popu
lară Ungară, Armata Națională 
Populară a R. D. G. și .Armata 
Poloneză, precum și numărul ne
cesar de unități Se transmisiuni, 
de marcare și de asigurare.

La aplicații au asistat repre
zentanții marilor state majore ale 
Armatei Populare Bulgare și 
Forțelor Armate a!e Republicii 
Socialiste România

Sarcinile trasate pai 
la aplicații au fast 
Aplicațiile au arătat

Șl pi
- Ca 

telor nu

or

★

PRAGA 11 (Ageipres>. — A- 
genția C.T.K., anunță câ. în le
gătură cu întrebările referitoare 
la modul în care se desfășoară 
retragerea unităților militare care 
au participat la aplicațiile de stat 
major ale armatelor statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, secretarul pentru presă al gu
vernului cehoslovac a fost împu
ternicit să comunice următoarele :

Potrivit afirmațiilor Comanda
mentului forțelor armate ale sta
telor participante la Tratatul de

tatea de orga- 
.*a operativă în 
a statelor ma
ci ofițerii sta- 

>bindit practică
planificarea și ducerea opera- 
or modeme, in perfecționarea 
•todelor de organizare a coope- 
ii între armatele aliate pe baza 
ității de vederi asupra cazac
ului războiului modem, for- 
lor si procedeelor de ducere a 
iunilor de luptă.

aplicații și la bilanțul aces- 
i au participat primul secretar 

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
A. Dubcek. președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, gene
ralul de armată L_ Svoboda, pre
ședintele guvemuiui cehosknac. 
O. Cernit, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace. J. Smrfawsky, și 
ministrul Apărării Naționale al 
Republicii Socialiste Cebodovace, 
generahil-cvlooel M. Dzur.

tem

Joi dimineața, președintele 
Confederației elvețiene, Willy 
Spiihler, șeful Departamen
tului politic federal, a primit 
pe ambasadorul României, 
Vasile Dumitrescu, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din Elveția.

Cu acest prilej, președinte
le Confederației elvețiene a 
oferit un dejun în cinstea 
ambasadorului io)n$n. Au 
participat Nello Celio. con
silier federal, șeful Departa
mentului 'finanțelor, ambasa
dorul Pierre Micheli, secre
tarul general al Departamen
tului politic federal, H. Bu- 
ser. vicecancelarul Confedera
ției elvețiene, ministrul H. 
Grabei director în Departa
mentul economiei publice pre
cum și membri ai Ambasadei 
Republicii Socialiste Româ
nia la Berna

Cînd, cu o lună în urmă, președintele Uruguayan, Jorge Pa
checo Areco, anunța faimoasele sale măsuri excepționale cro- 
nicizarea tulburărilor era întrevăzută. Dar nimeni nu se gîndea 
că la distanță de o lună situația se va prezenta la fel de încor
dată ca în momentul declanșării, cu șanse de a deveni în orice 
moment explozivă. Căci, potrivit celor mai recente știri primite 
din capitala uruguayană, lucrurile au ajuns pînă acolo îneît gu
vernul își vede amenințată existența și luptă cu disperare pen
tru supraviețuire. Nu mai e vorba de redresare economică, de 
chestiuni de perspectivă ș.a.m.d., ci pur și simplu de ieșire din 
vîrtej.

Dar. se întreabă .observatorii, va ști el guvernul să procedeze 
cu eficacitate, cu alte cuvinte se va pricepe să scape ? Măsu
rile pe care le-a luat pînă în prezent nu par a-i sluji în acest 
sens. Arestările continui (numărul celor închiși se ridică la circa 
1 500) restricțiile de circulație, mobilizările și celelalte n-au „po
tolit" deloc spiritele. Dimpotrivă, s-a observat Ia gteviști o anu
me îndîrjire, hotărîrea' de ripostă întărindu-se și mai mult. De 
altfel, acțiunile din ultimele zile o confirmă. Se știe că nume
roase întreprinderi continuă să fie ocupate de muncitori care cer 
anularea măsurilor de la 13 iunie și revenirea la o situație nor
mală. într-o scrisoare adresată președintelui parlamentului, Con
federația generală a oamenilor muncii din Uruguay — ai cărei 
lideri au fost puși de guvern în afara legii — a cerut restabili
rea libertăților constituționale, eliberarea celor arestați și crea
rea în parlament a unei comisii speciale pentru studierea diver
gențelor dintre guvern și sindicate în problema salariilor. Cum 
Areco a declarat că va menține „măsurile de securitate" și că 
nu va trata cu sindicatele, miercuri și joi manifestațiile au fost 
reluate cu o și mai mare intensitate. După cum au transmis 
agențiile de presă, pe străzile orașului Montevideo au avut loc 
puternice ciocniri între demonstranți — care cereau suspenda
rea stării excepționale, abrogarea decretului privitor la mobiliza
rea militară la locul de muncă și alte revendicări — și poliție 
soldate cu numeroase arestări. Confederația muncitorilor a anun
țat noi greve generale.

In această situație și-au făcut apariția militarii. Mai întîi s-au 
ocupat de probleme de circulație, preluînd „misiunea" de a 
contrqla toate căile de acces spre Montevideo, inspectînd vehi
culele și verificînd identitatea călătorilor. Apoi, și-au desfășurat 
talentele de sergenți, făcînd instrucție militară cu funcționarii 
bancari arestați ca dezertori (pentru că au făcut grevă). în cele 
din uftnă a fost atacată și problema problemelor î preluarea 
puterii.

Sarcina de a lumina această afacere și-a asumat-o generalul 
Juan Pedro Ribas, fost ministru de externe, unul din oamenii 
forte ai regimului, după cum îl caracterizează Le Monde. 
După ce a făcut-o puțin pe omul de lume, afirmînd că militarii 
nu intenționează să organizeze o lovitură de stat, aceasta „ne- 
fiind în tradiția țării", și-a dat pînă la urmă drumul declarind 
răspicat că „dacă guvernul va cădea, armata va lua în conside
rație posibilitatea de a i se substitui". Apoi a adus-o din con
dei arătînd că, la rigoare, militarii colegi din Brazilia și Argen
tina le vor sări urgent în ajutor.

Firește, deocamdată e vorba doar de niște declarații dar ele 
stîmesc deja în țară o îngrijorare profundă, cu atît mai mult 
cu cit în zona respectivă Uruguayul rămăsese singura țară cu 
un guvern civil. De aceea, ultimele acțiuni muncitorești și stu
dențești au fost îndreptate în același timp atît împotriva măsu
rilor nepopulare din ultima vreme cît și împotriva apariției mi
litarilor în viața publică.

★

la Varșovia, celelalte unități 
litare fi pregătite de retrage
re in cursul zilelor următoare și 
vor începe treptat, de la 13 iulie, 
să se deplaseze în locurile unde 
sint dislocate permanent, dincolo 
de frontierele R. S. Cehoslovace.

Reprezentanții organelor ceho
slovace mențin permanent legă
tura cu comandamentul forțelor 
armate ale Tratatului de la Varșo
via $i vor crea premisele necesa
re pentru această deplasare.

Publicarea textului

Guvernul grec a publicat joi 
textul proiectului de constituție 
care urmează sâ fie supus unui 
referendum la 29 septembrie 
a.c. în legătură cu aceasta, pri
mul ministru grec, Gheorghios 
Papadopoulos, a ținut o conferin
ță de presă, în cadrul căreia a de
clarat că în proiectul noii con
stituții prerogativele puterii le
gislative au fost reduse, în timp 
ce cele ale puterii executive au 
fost lărgite. El a arătat că numă
rul membrilor parlamentului va 
fi redus cu 50 la sută astfel, că 
acesta va cuprinde 150 de depu- 
tați în loc 300 cit avea înainte de 
21 aprilie 1967. De asemenea, 
vorbitorul a subliniat că mem
brii parlamentului, cu excepția 
premierului și vicepremierului, 
nu vor mai putea deveni miniș
tri. Stabilitatea guvernului va fi 
asigurată prin imposibilitatea de 
a se vota moțiuni de neîncrede
re în cabinet la un interval mai
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DUPĂ CUM relatează agenția 
C.T.K.. Adunarea Națională a 
R. S Cehoslovace a ales mier
curi Consiliul Național Ceh. or
gan reprezentativ al poporului 
ceh. care va fi partenerul Con
siliului Național Slovac in noua 
organizare federativă a R.S. Ce
hoslovace ce se pregătește în Ce
hoslovacia în baza unei legi con
stitutionale. Noul organ este al
cătuit din 150 de membri. Pre
ședinte al Consiliului Național 
Ceh a fost a’es Cestmir Cisar.

muncii pline de abnegație a po
porului mongol.

I^a tribună se aflau Jumja- 
aghiin Tedenbal. orim-secretar 
al C.C. a! P.P.R.XL. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, și alți conducă
tori de partid și de stat.

Manifestări sărbătorești au 
avut loc m toate orașele R. P. 
Mongole

nuare a relațiilor bilaterale și 
s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme in
ternaționale de interes reciproc.

După convorbiri, cei doi prim 
miniștri au semnat un protocol 
cu privire la schimbul docu
mentelor de ratificare privitoa
re la convenția consulară sovife- 
to-suedeză.

scurt de un an intre două mo
țiuni.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor greci și străini, prezenți ia 
conferință, premierul Papado
poulos a declarat că deținuții 
politici nu vor fi eliberați pen
tru a participa la referendumul 
din 29 septembrie. El a refuzat 
să precizeze cînd vor avea loc 
noi alegeri, menționînd doar că 
rezultatele referendumului vor 
dovedi dacă sînt îndeplinite sau 
nu condițiile necesare organiză
rii unui scrutin național. Premi
erul a refuzat, de asemenea, sa 
răspundă la întrebarea dacă el 
va fi liderul partidului ce îl va 
crea actuala echipă ministerială 
înainte de alegeri.

Referindu-se în continuare la 
o întrebare legată de problema 
reîntoarcerii regelui Constantin 
în tară. Papadopoulos a spus că 
suveranul va reveni în Grecia a- 
tunci cînd vor fi organizate ale
gerile.

JOI a avut loc ședința inaugu
rală a noii Adunări Naționale 
Franceze, sub președinția deca
nului de vîrsta, deputatul Ippo- 
lytte Ducos (în vîrstă de 87 de 
ani. ales în departamentul Haute 
Garonne) care a rostit discul sul 
de deschidere a sesiunii parla
mentare extraordinare. Deputății 
au ales ca președinte pent ni în
treaga legislatură (cinci ani) pe 
Jacques Chaban Delmas. care a 
fost și președintele Adunării Na
ționale dizolvate. Vineri și sîm- 
bătă Adunai ea va desemna Bi
roul său și va alege diferite ie 
comisii de lucru.

muncii 
sărbătorit 

Revoluției Po-

JAPONIA. Demonstrație studențească Ia Tokio în sprijinul „autonomiei universitare".

STS C

JOI. oamenii 
R. P.Mongolă au 
47-a aniversare a 
pulare.

în Piața Suhe-Bator din ca
pitala țării, unde a fost procla
mată libertatea și independen- 

. ța Mongoliei, a avut loc para
da militară și demonstrația oa
menilor muncii. Luînd cuvintul 
înainte de paradă, general colo
nel J. Lhagvasuren. ministrul 
pentru problemele Armatei Po
pulare, a relevat că succesele 
obținute de R. P. Mongolă. în 
cei.47 de ani de la 
constituie o mărturie 
cii juste a Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, rodul

BucureștiR. S. F. IUGOSLAVIA. Formația „Madrigal" din 
in timpul unui spectacol susținut la Belgrad.

revoluție 
a politi-

rodul

LA 11 IULIE, la invitația gu
vernului suedez, Ia Stockholm 
a sosit într-o vizită oficială A- 
lexei Kosîghin. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în aceeași zi, în capita
la Suediei au avut loc convor
biri între primul ministru Tage 
Erlander și Alexei 'Kosîghin. 
Au fost abordate probleme le

gate de dezvoltarea în . conti-

Podul Londrei declarat
obiect antic"

al
ora

Faimosul „Pod 
Londrei" este la 
actuală cel mai, mare 
joc mecanic din lume. 
Podul, care seamănă 
in prezent mai curînd 
cu rămășițele unei 
case uriașe, a atins un 
alt punct din călătoria 
sa de 16 000 km, cînd 
primele 855 de tone 
de piatră 
localitatea 
vasu City 
Arizona.

„Podul 
care a fost dat in ex
ploatare în 1831, a 
fost cumpărat de fir-

au sosit in 
Lake Ha- 

din statul

Londrei",

ma „McCulloch Cor
poration" pentru su
ma de 2 246 000 do
lari. Firma va investi 
încă 3,5 milioane do
lari pentru transpor
tarea și reconstruirea 
lui în statul Arizona.

Cu ocazia demontă
rii podului, pe fieca
re parte au fost scrise 
numere care vor ajuta 
la operația de remon
tare în cursul căreia 
vor fi manevrate 
10 000 tone de granit. 
Pe măsură ce aceste 
părți, unele în greuta
te de pînă la 3 tone,

vor ajunge la locul 
de construcție, ele vor 
fi depozitate intr-o 
ordine stabilită dina
inte, pînă cînd recon
strucția propriu-zisă va 
începe în luna sep
tembrie.

Biroul vămilor din 
Statele Unite a clasi
ficat în mod oficial 
„Podul Londrei" drept 
un obiect antic, fiind 
scutit de vamă. Potri
vit regulilor vamale 
ale S.U.A., un obiect 
cu o vechime mai 
mare de 100 ani este 
declarat obiect antic.

ION D. GOIA

SPANIA

ULTIMUL buletin medical dat 
publicității de spitalul „Groote 
Schuur” din Capetown indică o 
ameliorare a stării sănătății pa
cientului Philip Blaiberg. După 
cum se știe, el se află internat 
in urma unor complicații inter
venite la cinci luni și jumătate 
după ce i s-a grefat inima. Spe
cialiștii de la Groote Schuur 
constată la pacientul lor o ame
liorare în afecțiunea pulmonară, 
depistată după complicația he
patică.

CU OCAZIA unei recepții 
desfășurate la Universitatea din 
Bonn, la care participau printre 
alții și reprezentanți ai guverne
lor grec și spaniol, sute <le stu
denți vest-germarii au organizat 
o demonstrație de protest împo
triva încălcării în aceste două 
țări a drepturilor și libertăților 
democratice. Participant» la 
manifestație purtau pancarte pe 
care era scris : „Sîntem solidari 
cu muncitorii și studenții din 
Grecia și Spania". Demonstran
ții au încercat să pătrundă îu 
sala în care se desfășura recep
ția.

JOI, la Moscova au continuat 
convorbirile între ministrul de 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko. și Ihsan Sabri Cagla- 
vangil, ministrul de externe al • 
Turciei, care face o vizită o- 
ficială în U.R.S.S. Au fost dis
cutate unele probleme interna
ționale și s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a 
relațiilor sovieto-turce.

începerea vacanței univer
sitare spaniole coincide cu o 
recrudescență a frămîntărilor 
studențești. Amfiteatrele uni
versității din Barcelona au 
fost ocupate de cîteva sute de 
studenți Timp de două zile, 
consecutiv pe străzile ma
relui oraș-port s-au desfășurat 
demonstrații studențești, îm
prăștiate cu mare dificultate 
de poliție care a operat a- 
proape o sută de arestări. în 
alt colț al Spaniei, la Bilbao, 
500 de studenți s-au baricadat 
în incinta Politehnicii iniți
ind o acțiune protestatară 
care a continuat apoi prin- 
tr-o demonstrație pe străzile 
orașului. La Saragossa, unul 
din cele mai vechi centre 
ale culturii spaniole, studen
ții au recurs la o altă formă 
de manifestare protestatară : 
organizarea unor „adunări 
generale" în piețele din cen
trul orașului.

Reînceperea, în plină va
canță, a mișcării revendica
tive studențești — și aceățta 
după o acalmie de aproape 
șase luni de zile — poate pă
rea de neînțeles. Ea are însă 
cauze și semnificații precise.

Acalmia care a caracterizat 
viața studențească spaniolă 
în cea mai mare parte a anu
lui universitar precedent și-a 
avut originea în ceea ce co
tidianul A.B.C. denumea „ar
mistițiul nescris cu termen 
precis între studenți și gu
vern". E vorba de faptul că, 
la sfîrșitul lui noiembrie 
1967, după puternicul val de 
demonstrații studențești care 
a însoțit deschiderea anului 
universitar, ministerul in
strucțiunii a anunțat elabo
rarea „pînă cel mai tîrziu în 
iulie" a unui „program de 
reformă și dezvoltare a învă- 
țămîntului superior" (un co
municat special lăsa să se 
înțeleagă că revendicările 
principale ale studenților pe 
toate planurile vor fi rezol
vate favorabil). „Sindicatele 
libere" studențești (care, de
și interzise de autorități, tră* 
iese și cuprind majoritatea 
studențimii) au preconizat „o 
pauză" a mișcării revendica
tive în așteptarea măsurilor 
promise de autorități. La 
sfîrșitul Iui iunie guvernul a 
emis un decret prin care se 
hotărăște crearea în termen 
de doi ani a trei noi univer
sități la Madrid, Barcelona și 
Bilbao, precum și extinderea 
unor facultăți la Estramadura 
și Santander. Paralel, a fost 
dală publicității o declarație 
a Ministerului instrucțiunii 
în care se precizează că 
. nici un fel de alte măsuri 
nu sînt prevăzute în viitorul 
apropiat care să modifice ac
tualele regulamente și struc
turi universitare", subliniin- 
du-se că „principiul autono
miei universitare rămîne în 
studiu dar nu se consideră 
că poate fi actualmente ac
ceptat".

Dincolo de măsurile care 
tind sa ușureze condițiile de 
învățătură și să atenueze su
praaglomerarea din amfitea
tre și laboratoare, revendică
rilor studențești li s-a răs
puns, așadar, prinlr-un refuz. 
Nici un indiciu despre mic
șorarea taxelor foarte împo
vărătoare. despre sporirea nu
mărului de burse (actualmen
te numai 1 la sută din stu
denții spanioli beneficiară de 
burse), in general nici un in- I 
diciu despre atenuarea barie
relor materiale care împiedi
că accesul în amfiteatre a 
fiilor oamenilor cu venituri 
modeste. Autoritățile au ară
tat clar că nu intenționează 
să modifice actuala structură 
învechită a universității, că 
nu vor reintroduce autonomia 
universitară și nu vor renun
ța la controlul polițienesc, la 
amestecul poliției în incinta 
universităților. Nu s-a vădit, 
de asemenea, nici un indiciu 
ide recunoaștere a „sindicate
lor studențești libere" care 
activează în ilegalitate.

Astfel stînd lucrurile, era 
relativ 
dintre 
să ia 
împie-

firesc ca „pauza" 
scurtă în încordarea 
studenți și autorități 
sfirșit. Vacanța nu a
dicat reluarea acțiunilor pro- 
testatar-revendicative studen
țești.

E. R.
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