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UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LUNI SE DESCHIDE

s
de luptă 
de-a lun-

lucrările 
al Sindi-

din România, 
profesională 

din
nu- 

rîndurile sale

V

Congresul
Sindicatelor

indicatele 
organizație 
a clasei muncitoare 
țara noastră, care 
mără în 
peste 4 000 000 de mem
bri se află în fața unui 
eveniment important din 
viata lor. Mîine încep 

în Capitală, în Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, 
celui de-al V-lea Congres 
catelor.

Purtătoare ale tradițiilor 
ale clasei muncitoare, care 
gul anilor și-a verificat în practică 
calitățile politico-organizatorice — 
fiind clasa cea mai unită și mai înain
tată a societății, conducătoare a lup
tei poporului pentru o viață mai 
bună — sindicatele au jucat un rol 
important în principalele momente 
revoluționare care au deschis drumul 
țării spre România de azi.

Fiecare moment din acest drum, de 
la România cunoscută ca un colț vi
tregit al Europei, pînă la România 
Socialistă de azi, o țară în plin pro
gres, cu o economie multilateral 
dezvoltată, este legat de activitatea 
clasei noastre muncitoare, condusă 
de Partidul Comunist Român.

Sindicatele au contribuit la organi
zarea participării maselor celor ce 
muncesc la opera de reconstrucție a 
tării ,• au mobilizat cu energie și pa
siune, în anii de după naționalizare, 
milioanele de oameni ai muncii la în
deplinirea planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale.

Sindicatele și-au cîștigat merite 
mari în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid privind industrializarea so
cialistă a țării, prin organizarea par
ticipării maselor celor ce muncesc 
la planificarea și conaucerea econo
miei, a întrecerii socialiste și a con
sfătuirilor de producție, a mișcării 
de inovații și raționalizări care au 
pus în valoare minunatul talent și 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii din tara noastră.

întrecerea socialistă, organizată de 
sindicate, este cea mai înaltă școală 
în care se manifestă spiritul creator 
al clasei muncitoare. Sindicatele — 
pe baza Directivelor C.C. al P.C.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, au perfecționat 
continuu întrecerea socialistă, au o- 
rientat-o spre obiective majore ale e- 
conomiei : creșterea productivității 
muncii, introducerea progresului teh
nic și diverșificarea producției, reali
zarea în fiecare fabrică și uzină a 
unor produse de calitate superioară, 
competitive pe piața externă, reduce
rea continuă a prețului lor de cost 
etc. Sindicatele desfășoară, de ase
menea, o vastă activitate pentru 
promovarea tehnicii noi, organizînd 
numeroase acțiuni de propagandă si 
informare tehnică a maselor de oa
meni ai muncii, de calificare și per
fecționare continuă a calificării pro
fesionale a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor.

Bucurîndu-se de un mare prestigiu 
în rîndul oamenilor muncii, organi
zația profesională a clasei munci
toare contribuie la înfăptuirea mă
surilor de creștere a condițiilor de 
viată și trai ale oamenilor muncii. 
Sindicatele veghează la respectarea 
legității socialiste a muncii, normelor 
de tehnica securității muncii, asigură 
anual condiții de odihnă și tratament 
la sute de mii de oameni ai muncii.

Construirea socialismului și comu
nismului este opera conștientă a mi
lioanelor de oameni ai muncii che
mați să dea viață grandioaselor pla
nuri elaborate de partid. Sindicatele 
desfășoară în acest scop o activitate 
multilaterală. Răspunzînd cerințelor 
crescînde, nevoilor spirituale ale 
maselor de oameni ai muncii, deter
minate de aderenta lor permanentă 
la comorile culturii, științei și artei, 
sindicatele desfășoară o bogată acti
vitate politico-educativă, care deter
mină participarea conștientă a mase
lor muncitoare la elaborarea și înde
plinirea sarcinilor economice.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi trenuri remorcate
de locomotive Diesel

In curînd toate 
trenurile accele
rate de pe liniile 
București — Con
stanta, București 
— Craiova — Tr. 
Severin — Timi
șoara, piecum și 
cea mai mare 
parte a celor care 
circulă ne direc
ția Mărășești —

Suceava și Bra
șov — Simeria — 
Arad vor fi re
morcate de loco
motive Diesel—e- 
lectrice. Aceasta 
va duce la scur
tarea timpului de 
parcurs și îmbu
nătățirea condiții
lor de confort

(Agerpres)

Orașul acela se găsește in 
centrul țării; cetatea aceea se 
află pe înălțimea stîncoasă 
din mijlocul orașului; iar acel 
turn pătrat își ridică muchiile 
de piatră în inima cetății. Iată 
niște învelișuri concentrice în 
stare să justifice, din capul 
locului, tulburatul pas cu care 
urc scara, în interiorul de co
chilie. Șubredă, cîrpită, scara 
e bătrînă ca istoria. Normal, 
deoarece ea chiar traversează 
istoria : la fiecare cat, unelte-

le,

ION BIBERI: După o primă 
discuție, privind caracterele 
generale ale vieții tineretului 
în țara noastră, ne propunem., 
începînd cu prezenta „masă 
rotundă", să 
dezbateri ale 
bine circumscrise, 
tînd preocupările 
ale adolescenței și primei ti
nereți.

Dintre aceste preocupări, a- 
legerea unei profesii se impu
ne, credem, cu cea mai mare 
urgență. Profesia reprezintă, 
în adevăr, mijlocul prin care 
un om al timpului nostru, 
poate, specializîndu-și activi
tatea, contribui la progresul 
social. Numai în cadrul unei 
profesii omul se poate împlini 
pe sine, dezvoltîndu-și perso
nalitatea. Am putea defini ast
fel, timpurile moderne, prin 
tipul personalității umane, 
specializate într-o activitate 
profesională, care-și adîncește 
într-o anumită direcție cultura 
generală.

In acest mod, profesia îm
plinește personalitatea indi-

întreprindem 
unor probleme 

reprezen- 
dominante

viduală pe un întreit plan: 
psihologic, prin potențarea ap
titudinilor individuale și prin 
cultură specializată; social, 
oferind individului un statut 
în cadrul vieții colective și 
dîndu-i o demnitate persona
lă ; în sfirșit, pe plan etic, cre- 
înd omului putința de a con
tribui, în măsura aptitudinilor 
sale, la propășirea vieții so
ciale și naționale, din care face 
parte.

Alegerea unei profesii se 
impune, în aceste condiții, ca 
o preocupare dominantă, încă 
din anii adolescenței. Va tre
bui să observăm, însă, din ca
pul locului, că această alegere 
comportă mari dificultăți, deo
potrivă psihologice și practice.

In adevăr, alegerea profe
siei are loc la o vîrstă în care 
personalitatea nu este încă 
deplin formată. Adolescența 
este vîrsta instabilității sufle
tești, a lipsei de maturitate în 
judecată, a labilității emotive ; 
personalitatea la această vîrstă 
nu este încă deplin închegată; 
adolescentul se caută, nu se

cunoaște încă bine pe sine; el 
confundă prea adesea visul și 
dorința cu realitatea; el se 
lasă cucerit de iluzii; adoles
centul este lipsit de experiență 
personală, iar cunoașterea vie
ții sociale în care este obligat 
să intre cu un rol bine deter
minat, este, în general, lipsită 
de perspectivă. Și totuși, con
dițiile vieții actuale impun 
adolescentului, avînd o perso
nalitate încă șovăitoare, neîn
destulător formată și adesea 
necunoscătoare a propriilor 
posibilități interioare, de a lua 
o hotărîre definitivă, privitor 
la împrejurări și condiții de 
viață pe care nu le cunoaște, 
decît cu totul superficial I

O atare alegere depășește, 
desigur, resursele sufletești 
ale celor mai mulți tineri, lă- 
sați la propriile lor puteri. 
Cercetarea statistică arată, 
deopotrivă, nehotărîrea alege
rii unei mari categorii de ado
lescenți, aflăți la sfîrșitul șco
lii medii, ca și-a marelui coefi
cient de erori săvîrșite, odată 
alegerea făcută.

(Continuare în pag. a Il-a)

întoarcerea delegației

partid și guvernamentale române

care a vizitat H. D. Vietnam

Sîmbătă dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
care la invitația Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului R. D. Vietnam a fă
cut o vizită în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului forțelor 
armate, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Ion 
Moangă, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România 
Hanoi.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, membrii delegației 
fost salutați de tovarășii Ghe- 
orghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Alexandru Drăghici, 
Gheorghe Rădulescu, Leontin 
Salăj an, Florian Dănălache, 
Mihai Dalea, Virgil Trofin, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, de membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, de activiști de partid și 
de stat.

Au fost prezenți Ho Tu Truc, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. D. Vietnam la 
București, ambasadorii R. P,

Chirieze, Tzen Iun-Ciuan 
Uniunii Sovietice, A. V. Basov.

★
La plecarea din Moscova de

legația română a fost condusă 
la aeroportul Vnukovo de K. T. 
Mazurov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., V. V. 
Kuznețov, 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., P. A. Rotmistrov, 
mareșal principal al unităților 
blindate, și de alte persoane o- 
ficiale sovietice.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., Nguyen 
Van Kinh, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam 
în U.R.S.S., Cian De-țiun, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Chineze la Mos
cova, colaboratori ai Ambasa
dei române din Moscova.

Și

prim-locțiitor al

Toate diminețile excursi
ilor sînt însorite. Dar ziua 
aceea era cea mai frumoa
să, cea mai înflorită, cea 
mai limpede. Sau așa pă
rea celor din grupul ele
vilor sibieni, sosiți la gară 
cu rucsacuri și ghitare, cu 
o doză dublă dei veselie și 
gureșie.

Clasa a X-a B, Liceul 
„Gheorghe Lazăr" : 28 de 
elevi; 28 de fețe adolescen
tine, codițe în paranteze 
și plete aburind în lumină, 
28 de perechi de picioare 
sprintene, gata să ia cu 
asalt munții spre vîrful 
Coziei, în 
neață de 
neasemuit.

Dacă ar 
despre ei diriginta lor, Na- 
talia Pătărău, ar avea, 
pentru fiecare, un cuvînt 
de laudă : iată, Ilie Nico
lae, „chimistul“ și Laura 
Trașcă — fruntașii clasei; 
iat-o pe Niculina Muntea-

această dimi
nuii proaspăt,

fi să vorbească

Leeție

ii aer

Lucrare scrisă Ia malemati- 
a fi așter- 

formulele 
filtrul gin-

că... înainte de 
nute pe hfrtie, 
stnt trecute prin 

dirti.

DIN TURNUL PATRAT
AL CETĂȚII:

de Ștefan Iureș

armele, documentele unei 
alte epoci te strigă cu o sută 
de guri: „omule, fă un popas în 
secolul nostru ! Vino printre 
iobagi, pune mina pe coar
nele plugurilor de lemn ! Ză
bovește puțin, breasla arginta
rilor ține mare sobor, arborînd 
steaguri de marochin I Nu ple
ca încă, groful își mărită fiica, 
ascultă lista satelor de zestre. 
Mai rămîi, uite, aceste puști 
cu vergea trag asupra husari
lor din armata imperială a

habsburgilor — a izbucnit re
voluția...“.

Turnul pătrat, scoică uriașă 
în care timpul vuiește conti
nuu, ca marea, mă îmbie însă 
tot atît de mult spre platfor
ma superioară, de unde ochiul 
cuprinde, pe 360°, spațiul. A- 
tent, dar grăbit pe ultimele 
trepte, simt contrastul dintre 
creștetul plecat anume ca să 
se ferească de grinzile joase, 
și sufletul liber, țîșnind pasă
re printre deschizături, cu ne-

răbdarea îndrăgostitului. In 
sfirșit, sînt sus. Patru laturi 
de turn, patru zări! Dar unde 
se vor găsi în mine cămările în 
care se îngrămădesc atîta fru
musețe ?

Nu vreau nici măcar 
schițez încercarea de a 
hazarda în descrieri. Ce 
ar avea ? Nici pictorii, 
limbajul specializat 
lor, nu reușesc decît

(Continuare in pag.

al artei 
arareori ;

a IlI-a)

(Agerpres)

Florența Âlbu

genția-

colege-

(Continuare în pag. a III-al
■Cabana Rarău

Aleman, reprezen- 
Crucii Roșii în 

excursioniștilor 
viitoare doctoriță 
Dar cum ai putea

Wv-'-'C

..

nu care a fost delegată la 
Congresul U.T.C. — o mlă- 
diță subțire, toată numai 
energie și inițiative; iată-i 
pe Maria Neagu și pe Dan 
Tarba, viitorii geologi; pe 
Nicolae Avrigeanu „maes
trul fotograf“ al clasei sau 
Iuliana 
tanta 
grupul 
noștri, 
poate.
să-i uiți pe Mircea Tipu- 
riță zis Iepurașul sau pe 
Miluca Opriș sau pe Mioa
ra Irimie ?... Căci fiecare 
din membrii acestui colec
tiv admirabil, acestui 
lectiv de 
au luat 
asalt nu 
munților 
înălțimile 
toriei, chimiei, literaturii...

Așadar, clasa a X-a B a 
pornit în excursie. Trenul 
străbate acum Defileul 
Oltului. Maria Neagu pre
zintă colegilor ei, itinera- 
riul: Șelimbăr, Tălmaciu, 
Boița, Turnu Roșu, Cozia... 
Pătrundem în geologie, în 
istorie, în legende. Harta 
întinsă pe genunchi este 
confruntată cu harta vie 
care se desfășoară în mers, 
dincolo de ferestrele tre
nului. Preludiul excursiei...

Și cîntecele... Cîntecele, 
toate, au vîrsta lor, vîrsta 
liliacului și adolescenței...

De la mînăstirea Turnu 
începe urcușul spre mînăs
tirea Stînișoara, spre vîr
furile Cozia și Foarfecă 
pră.păstioasă, spre cascada 
abruptă și spre plaiurile 
pe care au înflorit 
nele albastre.

Băieții își ajută

co- 
adevărați colegi, 
pînă acum cu 
numai vîrfurile 
din jur, dar și 

matematicii, is-



FOILETON

Artă sau
comerț ? ! • •

de Teodor Mazilu

cu in-

are nici o 
aptitudini 
tlnârui G.

Capul familiei își 
încurajează odrasla 
pe diumurile spinoa- 

. se ale artei, ameste- 
clnd sublimul 
teresul:

—. Aria e 
măreț, dar se 
tigă bine...
bucura să avem și 
noi un Antonioni în 
iamilie...

Mama privește

— Mgi ciupesc eu
de la gllii. Arta e
mare, qi de unde
lua... Ce, parcă e
musai să fii origi-
nai ?

cerea să stau de vor
bă cu viitorul impos
tor și am ajuns la 
concluzia că frageda 
ființă confundă arta 
cu un fel de chel 
zdravăn unde bei pi- 
nă dimineața Și nu 
te doare capul.

— E splendidă me
seria de regizor... te
mei frumoase, multă 
reclamă,

E convins că lip
sa de caracter poate 
înlocui cu succes 
lipsa talentului.

— Mă dau bine pe 
lingă maestru, să 
mă țină sub pulpa
na lui... Pe urmă imi 
iau eu zborul...

Lipsa de originali
tate ii dă de aseme
nea mari nădejdi 
viitor.

— Cum nu sînt 
mare talent, n.p 
mâ invidieze nimeni.

Asta e adevărat, 
Cine naiba să-1 invi
dieze ?

La sfințit t-am pus 
o întrebare care cre
deam că o să-t pună 
in incurcătură r

— Și dacă nu reu
șești în artă ?

M.â așteptam la 
răspuns dramalic. 
qrtg, ori țrioarteg. 
re prevqzăiogre. cgl- 
cij/așe și această Do- 
sibițițate :

«•=. Dacă du tftu- 
șesc în aria, intru în 
copieri,..

Sini convips ga pi- 
tiă la urrng Vă. ieși 
din ef un gestionar 
plin de tafefR

din

o mese-

ghid

cu 
de 
la

oeva 
și cîș-

M-ar

logodm- 
arta ca.

bucuria

Cadru din Ulmul „Operațiunea

Deși nu 
tărirnă de 
artistice, 
și-a precizat telul in 
viată :

— Eu mă tac regi
zor de Ulm.,.

— La teatru — 
cască. Platon ii plic
tisește. Bach fi scoa 
te din sărite — 
toate astea n-are 
gind să renunțe
telul pe care și l-a 
propus. De ce regi
zor de film și nu alt
ceva — că în defi
nitiv mai sînt aliiea 
arte ? Am auzit ex
plicația chiar
gura viitorului im- 
PbStpr :

•— Qărțl țiu prea 
citeșc. dar la filme 
mă mai duc.

E convins că a te 
duee la ut) Ulm e tot 
una pu a face un 
film >

— Dș ce să tacă 
gltij regie șt eu nu ? 
Unii zic cg n-am fo
cul ăia saețu. Dat se 
poate și așa...

Familia pu este în
grijorată ; e ferm 
convinsă că talentul 
va veni încetul cu 
inhetul. ca dragostea 
!ntr-o căsnicie din 
interes •

— O »<1 vină și ta- 
tentui ia vremea lui. 
Parcă se naște cine- 
va regizor ?

: 2-

chtnurile artei din 
punctul de vedere al 
unei excelente gos
podine ''!

— Artă e 
rie cifrată...

Viitggtea 
că privește
o viitoare șofje :

— Da, mi-țir place 
să mă duc cu ei la 
premiere, sg-i vad a 
pări.nd pe scenă

Sub aceste admi
rabile auspicii, băia
tul se îndreaptă șpte 
artă ca spre o pră
pastie. Am avut plă-

creației... Asta zic si 
eu viată.

Spre lauda tui. ti- 
nărui G. e convins 
de pe acum de lipsa 
talentului, dar, cu
rios lucru, tocmai 
absenta harului ii dă 
parcă aripi.

— Eu iig prea am 
cine știe ce talent, 
ele aceea o să tre
buiască să muncesc 
mult... Muncind mult 
am să progresez...

Vijloațeg impastu- 
râ se definește de pe 
acum cu p haluci
nantă claritate.

söptöminal
Muzica Ecranul

CONFESIUNI despre

(Urrngre din pag. I)

De cîte ori nu am avut, în viață, pri
lejul de a întîlni. oameni care și-au fă
cut o alegere greșită a profesiei, pe 
care au săvîrșit-o tot restul vieții fără 
entuziasm și tragere de inimă! Și mai 
ales, de cîte ori nu am întâlnit la sa- 
lariați conflicte sufletești cu sine, cu 
mediul și cu locul de muncă, izvorîtc 
din această greșită alegere inițială, a 
profesiei I

Fără îndoială, în aceste cazuri în
toarcerea din drum, schimbarea unei 
prime alegeri greșit făcute, este cu pu
tință. Dar această corectare a unei 
prime greșeli nu se face totuși fără 
pierdere de timp, de energie și, mai a- 
les, fără o slăbire a încrederii omului 
în propriile sale forte !

Acestea fiind, în mare, datele pro
blemei, ne vom întreba : cum vom pu
tea ajuta pe țineri în această decisivă 
alegere, de care depinde tot restul vie
ții lor ? îi vom lăsa oare singuri, sau 
ii vom asista, cu experiența noastră ?

dar că voi avea, în același timp, și 
mari satisfacții, care vor reprezenta o 
răsplată morală a acestei munci. Voi 
recunoaște, astfel, că alegerea profesiei 
mele a fost deopotrivă rezultatul unei 
porniri lăuntrice, dar și a unui ajutor 
venit din afară. Menționez cu deosebire 
îndemnurile primite de la profesoara 
mea de limba română, Elena Constan- 
tinescu de la Liceul din Focșani, ca și 
marea revelație pe care am avut-o pri
vind jocul marelui artist Ion Manoles- 
cy. Ambiția artistică în care am intrat 
a făcut restul, întărindu-mă în hotărî- 
rea aleasă. Dar faptul cel mai însem
nat, asupra căruia aș vrea să stărui, 
este că, după greutățile și șovăielile ale
gerii profesiei. începe adevăratul efort 
de perfecționare, de adîncire a propriei 
personalități artistice ; pe lîngă satis
facții am avut în viața de pînă acum 
și numeroase dificultăți ridicate de 
profesia de actor, dificultăți, pe care 
cred că le-am învins, prin muncă.

cele trei manifestări 
muzicale ale acestei săptămâni, 
demne de o mențiune deose
bită, am anunța înainte de 
toate simfonicul filarmonicii 
în care Mircea Cristescu a 
programat prima audiție a 
Simfoniei de cameră lui Ana- 
tol Vieru, Passacaglia și pa
tru interludii din opera „Pe- 
ter Grimes" de Britten și al 
doilea concert pentru pian a 
lui Rahmaninov.

Iată și citeva detalii despre 
piesele înserate în programul 
concertului: cele două lu
crări ale lui Benjamin Britten 
reprezintă episoade din opera 
„Peter Grimas“ cea mai im
portantă lucrare lirică engleză 
destinată teatrului liric. Scrise 
în 1945, aceste fragmente din 
operă au fost redactate mai 
tîrziu ca piese de sine stătă
toare, executîndu-se de obicei 
împreună în concertele simfo
nice.

Passacaglia este o piesă de 
mici proporții construită după 
principiile cunoscute ale ge
nului. Cele patru „interludii“ 
purtînd diverse subtitluri reu
șesc să evoce plastic, sugestiv 
diverse întîmplări.

Concertul nr. 2 a lui Rah
maninov, reprezintă ung din 
cele mai remarcabilă lucrări 
pianistice din literatura uni
versală, în care partitura so
listică se integrează perfect 
țesăturii orchestrei. Solista 
concertului este pianista en
gleză Gina Bachauer, elevă a 
lui Cortot și a lui Rahmani
nov, deținătoare a unor mari 
distincții artistice internațio
nale.

In sfârșit, concertul Filar
monicii ne prilejuiește prima 
audiție bucureșteană a Simfo
niei de cameră a lui Anatol 
Vieru, recent interpretată sub 
conducerea compozitorului și 
de Filarmonica din Cluj — 
colectiv muzical ce promovea
ză cu perseverență cele mai 
noi încercări artistice româ
nești.

Scrisă în 1963, Simfonia se 
compune din 3 părți ce culmi
nează în final cu un moment 
încredințat unei mezzosopra- 
ne soliste care intonează 
peste discursul rarefiat al ce
lor 15 instrumente textul u- 
nei poezii de Tiberiu Utan.

Concertul de joi seara al 
Rgdioteleviziunii condus de 
dirijorul american Robert 
Zeller (elev al lui Pierre Mon- 
teux și Serge Koussevitsky) 
cuprinde Simfonia V-a de Șos- 
takovici, „Pinii din Roma" de 
Respighi șl Concertul nr. 1 al 
lui Paganini în interpretarea 
violonistului ion Voicu.

In sfîrșit, remarcabil se a- 
nunță recitalul cîntăreților E. 
Petrescu, M. Kessler, N. Gaf- 
ton și V. Micu care vor pre
zenta un program constituit 
exclusiv din lieduri contempo
rane în primă audiție.

Am vrea să arătăm tânărului, că în 
esență, alegerea profesiei trebuie să fie 
rodul unui efort de maturizare a pro
priei personalități, în îndoitul sens al 
cunoașterii de sine, a aptitudinilor pro
prii și a recunoașterii unui entuziasm 
personal, orientat într-o anumită di
recție, dar în același timp, și al cunoaș
terii vieții sociale, a nevoilor ei majore, 
a spiritului epocii în care trăim.

In acest sens, actuala „masă rotundă“ 
a „Scînteii tineretului“ va fi un răspuns 
al mai multor oameni, de diferite 
vîrste, la aceste întrebări: cum mi-am 
ales profesia ? Care a fost cea mai 
mare satisfacție morală, pe care am 
avut-o, prgcticîndu-mi activitatea pro
fesională ?

Icopoldhiü Bălănuța
După părerea mea greutatea alegerii 

unei profesii se reduce la curajul de a 
fi cinstit cu tine însuți, de a-ți cunoaște 
posibilitățile și de a te hotărî pentru 
calea care contribuie la binele societă
ții, prin contribuția ta personală. Va 
trebui să consacri profesiei tot ce ai mai 
bun în tine și să nu alegi decît acea 
meserie care-ți va da convingerea că o 
vei putea face cel mai bine.

In ceea ce mă privește, trebuie să 
recunosc că am fost ajutată în această 
alegere, care părea foarte simplă, mai 
ales de școală. Știam de la început că 
mă angajam la o muncă foarte grea —

I. S.

Victor sahini
întrebările Ia care mă voi strădui să 

răspund reprezintă puncte nodale în 
viața oricărui tînăr.

în alegerea profesiei, școala, familia, 
localitatea, momentul istoric în care 
trăiește ' " _ "__ /.
rîtoare. Generația din care fac parte, 
care a 
de ani, 
război nimicitor, și în față 
viitorului, reconstrucția orașelor, 
economiei, a oamenilor, 
cauză mulți dintre colegii mei au avut 
foarte multe oscilații în alegerea profe
siei, deși într-o sferă relativ restrînsă. 
în ceea ce mă privește însă, este greu 
a spune în ce fel m-am gîndit la pro
fesiunea de chimist, în momentul ale
gerii, cu alte cuvinte, dacă aveam să 
devin profesor sau să lucrez într-un la
borator, 
timpul.

Odată 
aflam în 
de tulburătoare: profesorul deschide 
orizonturi tinerilor, inteligența ajută 
pe studenți să se definească pe sine ; 
era o cale ; în egală măsură însă cerce
tătorul deschide științei noi drumuri, 
prin activitatea creatoare. Opțiunea era 
cu atît mai dificilă, pentru mine, cu 
cît profesorii noștri își făcuseră o tra
diție din căutarea noului, prin cerce
tare.

în privința satisfacțiilor morale avute

tînărul au o importantă hotă-

terminat liceul acum douăzeci 
avea în spate imaginea unui 

imaginea 
a 

Din această

Faptele s-au clarificat cu

profesia principală aleasă, mă 
fața unor orientări deopotrivă

în activitatea mea, mărturisesc că îmi 
é gréu să fac ó alegèré ìfltfé bucuria 
ce O resimțeam în fața lucirii de înțe
legere pe care o citeam în ochii studen
ților cu care lucram, și între satisfacția 
cercetărilor proprii, a căror incoro
nare a fost reprezentată prin susține
rea tezei de doctorat.

îngăduiți-mi ca, în concluzie, să stă
rui asupra însemnătății pe oare orga
nizațiile de tineret — mă refer la U.T.G 
— o au asupra adolescenților, a tinere
tului, ajutîndu-i să se definească, să 
cunoască obligațiile pe care le au față 
de societate, față de momentul istoric 
sau epoca științifică, în care trăiesc.

îmi amintesc, de altminteri, cu plă
cere de activitatea pe car» am desfă- 
șurgt-o în cadrul organizației de tine
ret și pot vorbi din experiență despre 
rolul pe care această organizație o are 
în orientarea în toate direcțiile a tine
rilor, printre care și în alegerea unei 
profesii, mai ales la adolescenții care 
au șovăieli. Voi exprima, de asemenea, 
convingerea personală, că profesorii și 
îndrumătorii tineretului trebuie să-i 
considere pe elevi și adolescenți ca per
soane mature ; ei trebuie să facă apel 
la conștiința lor în privința datoriilor 
și drepturilor pe care le au în societa
tea socialistă.

Strofe loncscu
în adolescență, mă simțeam atras în 

mai multe direcții; descopeream în 
mine mari și variate posibilități; îmi 
plăcea muzica, poezia și știința, spor
tul ; aveam dorința de a călători. A 
trebuit totuși să mă limitez. Tatăl meu 
era mecanic și mă lua adesea în ate
lierele unde lucra. Mi s-a deschis inte
resul pentru problemele tehnice. Am 
făcut liceul industrial. Cu timpul, mi 
s-a dezvoltat nu numai interesul pentru 
lupta dintre om și elemente, dar am 
înțeles și poezia acestei activități. încă 
din școala medie m-am hotărît să-mi 
aleg ca domeniu de lucru secția de pre
lucrări la cald. Am urmat după aceea 
o școală de ofițeri de marină, dar eram 
atras mai cu deosebire de ritmul și ac
tivitatea mașinilor. Am părăsit această 
școală și am devenit muncitor. Vreau 
să spun că am avut oscilații înainte de 
a-mi alege definitiv profesia.

Am intrat în Uzinele „Timpuri 
Noi“, ca turnător, unde m-am ca
lificat. între t‘ pentru a-mi
cheltui surplusul energie,

făcut box, dar am continuat să învăț . 
matematiciîe șî fizica. Am plecat apoi 
să-mi satisfac serviciul militar. Am re
venit la Uzinele Timpuri Noi, am dat 
examen la Institutul politehnic. Din 
anul III am început să fiu pasionat de 
studiu. Mi-am dat seama că adevărata 
mea vocație este metalurgia,

După terminarea Politehnicii, am re
venit în uaină. Am regăsit ace
lași colectiv, care m-a primit cu 
căldură ; am devenit apoi mem
bru de partid ; mi s-a acordat în
credere ; am fost încurajat în munca pe 
care 0 desfășuram și pe parcurs au în
ceput să apară o serie de mari satis
facții : de pildă, la turnătorie, am par- 
tieipat la montarea unui cuptor electric 
cu arc și am fost mărfar la elaborarea 
primei șarje de oțel, care s-a dat sub 
conducerea mea. Mai tîrziu, am început 
să lucrez la institutul politehnic la ca
tedra de metalurgie, unde am venit în 
contact cu noile generații de studenți.

în ceea ce mă privește, a.ș țjori să 
arăt citeva acțiuni întreprinse de mine, 
în uzina noastră am încercat să pun 
bazele unui laborator, înfăptuire a do
rinței mele de cercetare, în tratarea 
unei probleme deosebit de necesare uzi
nei în care lucrez. Doresc să îndepli
nesc un număr de ani în producție ; am 
stat un număr de ani lîngă cuptoare ; 
mai tîrziu, voi îmbrățișa domeniul de 
cercețare care mă atrage din ce în ce 
mai mult, •

în uzină comuniștii mi-au încredințat 
sarcina de a conduce organizația de 
bază. Pot să spun că am cunoscut oa
menii, ca secretar de partid. Problemele 
sînt numeroase, știut fiind că sarcina 
organizației de partid este și aceea de 
a conduce și activitatea U.T.C.-ului. 
I-am ajutat pe tineri .să muncească . în 

- meseria pe .care o îndrăgesc. îi sprijin 
în primii lor pași. Consider că organi
zația noastră de ba?ă a reușit să facă 
lucrul acesta cu bune rezultate.

Dumitru Mlarlncscu
Am terminat liceul în 1949. Vîrsta 

mea de formare (14—18 ani) coincidea 
cu lupta de transformare a țării noas
tre, cînd școala a trecut prin puter
nice prefaceri. Treceam de fapt prin 
momentul laicizării învățămîntului. In 
consecință, noi am avut condiții mult ' 
mai grele de lucru decît generația de 
astăzi.

în ceea ce mă privește, am avut și 
eu căutări. Am dorit să devin militar,

NOAPTEA IGUA- 
NEI.: Din nou. pe e- 
cranele noăstre drama
turgia densă si trista 
a lui Tendesse Wiìli- 
ams. într-o producție a 
studiourilor americane. 
Aceeași atmosferă su
focanta mediului fi
listin burghez yankeu, 
aceeași însingurare 
tragică pe care am 
mai intilnit-o de ati- 
tea ori. (Ei nu numai 
în tilmele lui Tennesse 
Recenta reluare a „A- 
venturii" lui Michel
angelo Antonloni dă 
un profil și mai clar 
acestei acute drame a 
imposibilității împlini
rii personalității uma
ne în orlnduirea baza
tă pe exploatare). Ge
nericul filmului cuprin
de două stele de mă
rimea întîia pe 
cinematogralic : 
chard Burton (pe 
l-am mai văzut in 
veste înapoi cu 
nie"), și o cunoștință 
‘nouă : Ava Gardner. 
Regia îi apartine lui 
John Honston cunos
cut cinefililor din rea
lizările sale anterioa
re : „Moulin Rouge" si 
„Moby Dick'.

cerul
Ri- 

care 
„Pri

mi -

SOȚIE FIDELĂ: Este 
o poveste destul de în- 
cîlcilă despre amoruri
le extraconjugale ale 
unui medic ortoped 
care, in cele din urmă 
redescoperă vechile și 
uitatele farmece ale 
sofiei, lăsate pradă 
singurătății. (De altfel 
soția va avea grijă 
să-și organizeze minu
țios operațiunea de 
„recuperare” a soțului)
PE SCURT DESPRE 

RELUĂRI
AMERICA, AMERI

CA : Elia Kozan eu 
unul din cele mai re
prezentative filme ale 
sale reapare pe ecra
ne, aduclnd din nau 
pagini de adevăr asu
pra mitului emigrării 
către continentul 
rican.

AVENTURA : 
Antoniohi 100’lt. 
mul care a fost flueral 
de public la Cannes 
dar a primii totuși din 
partea juriului marele 
premiu. Filmul unuia 
din acei regizori rari • 
despre care în -rezi
dent se vorbește sau 
neglndu-1 total sau lă- 
udîndu-1 fără rezerve. 
Solitudinea si deruta

amt-

Un 
Fil-

lui Ante-personajeiór 
nióni aduce spectatori
lor profilul îițior 
meni total diierili de 
realitățile noastre so
ciale, rămînind insă uh 
document care ueuză 
nedreptatea socială.

IN GENUNCHI MĂ 
ÎNTORC LA TINE: 
Comedie muzicală în 
care, din păcate se cìn
ta destul de puțin și 
In Care, cd dă obicei, 
tineri intèrpreti, că 
voci agreabile hint 
puși să tacă pe actorii 
de cinematograf. Re
zultatul ■■ noia 10 ia 
muzică, corijent la mă
iestria actorului.

LS Cinematecă rulea
ză in cóntinuare „Sa
lariul groazei" ia 
relè 1Ò, 12,30.

Dacă mergeți la ci
nematograf însoțit; de 
copii putefi viziona 
următoarele filme : 
„O clasă neobișnuită, 
Darclée. Parcarea in
terzisă. Fiii înaripatul.

Nu pierdeți aceste 
filme : Haiducii. Răs
coala, Aventura, Gen
tlemanul din Cocody, 
Adevărata iată a fas
cismului, Atentatul, 
Fiii înaripatul.
’ A. T.

oa-

o-

Capul de rățoi
la Teatrul de comedie

Cronica

Capul de 
Gh. Ciprian, 

succes, de 
în 1940.

scenică. Ca
Ciprian a scris-o cu 

expresă de a-i fi 
Tot ca actor el s-a 
mai mult de fiziono-

dramatică

CINEMATOGRAFE
HAIDUCII — cinemascop 

rulează la Patria (orele 10, 
12,15. 14.30; 16.45; 19;
21,15) București (orele 9.15; 
11,30. 13.45. 16,30. 
21) - completare 1 
1966 In proqramul 
NU SINT COPACI 
STRADĂ . Melodia i 
9,30 ; 11.45; 14. 16,15, 18,30; 
20.45) — completare ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. 
Flamura (orele 9,15. 11.30; 
13.45: 16; 18.15; 20.30).
Completate I MAI 1966

GENTLEMENUL DIN COCO- 
DY

18.45; 
MAI 

viitor 
PE 

(orele

(orele 
16,45;

18,30;
ORI-

NR. 2. 
12,30; 

Feroviar

8,30; 11; 13,30; 16;
21). în completare
ZONT ȘTIINȚIFIC 
Capitol (orele 9.45, 
15,15; 18; 20,45). '
(orele 9; 11.45; 14,30. 17,15;
20), Excelsior (orele
13,15; 15,45; 18,30- 
Modern' (orele 9.30;

10.15;
21.15),
11.45;

(orele 9;
20.15).

(orele 9:

(5,30; 18; 20,30). Program 
pentru copii ora 10—12, în 
completare ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE

FOST ClNDVA HOȚ — ci-

rulează la Republica 
8,30: 10,30; 12.30; 14; 
19; 21,15).

OPERAȚIUNEA „î"
rulează la Festiva)
10 ; 12.45 . 15,30 . 18.45 ; 21. 
orele 20 grădină.

CLASA NEOBIȘNUITA 
rulează la Victona (orele 
9.30; ti 45, 14, 16,15; 18,30; 
20.45).In completare SUITĂ 
BĂNĂȚEANĂ Lira (orele 
15.30- 18, 20.30) în comple
tare CARTIERE NOI IN 
BUCUREȘTI

GENUNCHI MA TNTORC

(orele

O

IN
LA TINE

rulează la Luceafărul (orele

14; 16,30; 18,45; 21). 
ADEVĂRATA FAȚA a FAS
CISMULUI

rulează la Central
11.45: 14,30: 17.15, 

AVENTURA
rulează la Grivița
12; 15; 18; 21). Tomjs (orele 
9.30; 12.15: 15, 17 45, 20.30). 

VERIFICATI-VA ceasul — 
KATIUȘA - 2 SAPTAmINI 
ÎN YEMEN — CÎND IARNA 
TRIUMFA -» VREAU SA 
ȘTIU TOT 41.

rulează la Timpuri noi (orele 
10 21 în continuare).

HAI. FRANȚA
rulează la Buzeștl (orele 10; 
13.30, 16; 19.30) în comple
tare PICTORUL DIN PRA
GA Flacăra (orele 10. 16;
18.1$; 20 301 In completare 
STAȚII’WA DE PRELU
CRA rF a Bai ÉbÌFtcW

DARCI SE
rulează la Doina (orele

A 
nemascop —

rulează la Dacia (orele 9,30
— 14 în continuare;
18.30; 21).
RĂȘINARI.

RASCOALA —
rulează la
15.30 . 18 ,
In completare. TtRGURI ȘI 
IARMAROACE.

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop —

rulează la Bucegi (orele
9,30. 12,15. 15. 17.45: 20.30) 

DRAGOSTE LA ZERO GRA
DE

. 16,15; 
în completare

cinemascop —
Moșilor (orele 
20,30 grădină.

rulează la Progresul (orele 
15: 17, 19: 21). în comple- 
tare COTIDIENE.

FIF1 ÎNARIPATUL
rulează W CrîricMsl 
16 , 18 • 20)

PARCAREA INTERZISA
la Glotia (orele 
14; 16,15; 18.30;

SE-

(orele

rulează
11,45: ...................
20,45). Iu completare. 
crețul Trecutului.

TÖM TONES
rulează la Volga (orele
9,30; 12,15,15; 17,45; 20,30).

In această stagiune a reluă
rilor, Teatrul de comedie și-a 
adus aminte de 
rățoi, piesă a lui 
jucată, nu fără 
Teatrul Național

Piesa e cuceritoare prin 
ideea ei, care e a noncofor- 
mismului la convențiile și 
principiile etice burgheze. 
Patru foști colegi de școală 
își prelungesc boema de liceeni 
peste vîrsta firească și atitu
dinea lor capătă un aspect 
programatic: ei refuză accep
tarea unui fel de a trăi, refuză 
aparențele unei vieți de cum- 
secădenie burgheză. Arma 
principală e negația și reduce
rea la absurd a gesturilor 
tradiționalei buneicuviințe. 
Ei n-au propriu-zis un scop 
ci o dorință: aceea de a eva
da din plicticosul și prea 
„moralul“ cadru cotidian. Cei 
patru cavaleri ai frondei, or
ganizează ambuscade ciudate 
care sînt destinate să răstoar
ne optica obișnuită despre 
existență și pînă la urmă fac 
chiar prozeliți și convertesc, 
nu fără presiune, pînă și pe 
aprigul lor dușman, domnul 
cu barbă, la intrarea în „ordi
nul capului de rățoi". Piesa 
nu are incisivitatea pe care 
o astfel de idee bine condusă 
o poate căpăta, dar captivează 
prin evoluția lui Ciriviș, Pen
tagon, Macferlan, Bălălău.

Nu e lipsit de interes pentru 
cei ce nu știu să adăugăm că 
sursa de inspirație a piesei 
e autobiografică, că Macfer
lan este chiar Gh. Ciprian iar 
Ciriviș, conducătorul grupului, 
prozatorul satiric TJrmuz. 
Acesta din urmă, categorisit 
ca suprarealist pentru cele 
citeva schite aparent absconse, 
devine mai explicit la lectura 
sau vizionarea Capului de 
rățoi. Gh. Ciprian lămurește 
atît în piesă cît și în memo
riile sale izvorul unei bune 
părți a suprarealismului ro
mânesc născut din dorința de 
a șoca platitudinea vieții bur
gheze.

Pe lîngă valoarea de docu
ment, piesa Ini Gh. Ciprian

o are și pe cea 
actor, 
dorința 
jucată, 
îngrijit 
mia morală, de caracterologia 
personajelor, decît de ritmul 
dramaturgie din care cauză 
piesa, deși abundă în răstur
nări de situații, nu lipsite de 
fantezie, nu excelează în știin
ța construcției dramatice.

Aceasta ar putea explica, 
într-o anumită măsură, neîn
crederea lui D. Esrig în capa
citatea piesei de a trăi auto
nom și apariția numeroaselor 
proteze regizorale pe care 
regizorul le-a dăruit. Deși 
inteligentă și inventivă, regia 
piesei nu s-a constituit ca o 
prelungire a ideii autorului ci 
și-a constituit o existență se
parată. Din acest punct de 
vedere, al evadării regiei din 
cadrele piesei, critica lui Radu 
Popescu este îndreptățită. 
D. Esrig se arată preocupat 
nu atît. de sublinierea sensu
rilor piesei cît de presărarea 
spectacolului cu efecte comice, 
formale care amuză dar în
seamnă și o ieșire din atmos
fera proprie Capului de rățoi. 
Acest comic exterior este tră
dător cu cît e mai parazitar 
și apariția celor patru eroi 
înveșmîntați excentric cu 
șalvari și. turbane, cu totul 
în afara indicațiilor textului, 
e punctul de vîrf al gratuită
ții regizorale.

D. Esrig închipuie un meca
nism al mișcării în scenă care 
descărnează piesa și o geome- 
trizează. Aș crede că e mai 
puțin vorba de o optică crea
toare personală cît de lipsa, 
de suplețe regizorală, de ma
nieră. Ceea, ce nu se sesizează 
e tocmai spiritul piesei și mai 
mult decît atît faptul că 
Ciprian ca actor a scris piesa 
în primul rînd. pentru actori. 
Felul cum Ciprian a conceput 
rolurile principale stimulează 
compoziția actoricească.. Scena 
ar fi trebuit să aparțină în 
acest caz în întregime acto
rilor și a aparținut, din. pă
cate. regizorului.

Desen de NEAGU RADULESCU

Trecerea in prim plan a re
giei, care a făcut din actori 
simpli executanți, e cu atît 
mai de neînțeles cu cît distri
buția dispune de actori de 
prima mină (Gh. Dinică, M. 
Pălădescu, R. Beligan, I. Lu
cian, N. Moraru) cărora li se 
putea încredința fără scep
ticisme rolul de viori prime.

Cît de viu ar fi fost specta
colul intr-o astfel de distribu
ție ne-o arăta cu adevărat in
terpretarea 
(pentru că 
du Beligan

lui Ion Lucian 
cea a lui Ra- 

rămîne totuși 
încorsetată de indicații re
gizorale restrictive). Lucian 
a făcut o compoziție ex
celentă, plină, de umor și 
jovialitate. Foarte dezinvolt, în 
stilul cunoscut a fost R.adu 
Beligan în Ciriviș cu o notă 
de lirism umanizantâ. O com
poziție remarcabilă are și 
Vasilica Tastaman într-o li- 
ceeană naivă la vîrsta nubilă.

Savoarea de amuzament a 
spectacolului o dă însă terțe- 
tul Dinică, Pălădescu. Moraru, 
fidel baghetei regizorale, cu o 
evoluție de adevărați virtuoși. 
Performanța lor e de a exe
cuta întocmai programul miș
cării în scenă, uneori sincro
nia, alteori avînd pe unul din 
ei ca solist. Bufonada rezul
tată a profitat mult de faptul 
că acești actori reprezintă 
individualități artistice atît 
de distincte incit nu pot fi 
anulate de uniformizarea 
mișcării în scenă. Fiecare din 
ei are farmec personal și o 
artă de a spune replica care 
a.re un mare ecou în sală. E

riscant 
de talia

să constrìngi 
lui Gh. Dinică 
de balet me-

totuși 
actori 
la o docilitate 
canic. Dinică, actor cu posibi
lități dintre cele mai mari a 
evoluat pînă 
surprinzător 
de roluri 
n-au fost 
rite. Mai 
deosebite 
shakespearian 
actor 
cazul 
ori ca directori 
actorilor posibilitatea să fie 
ceea ce le dă dreptul talentul 
lor. Și prin asta nu se înțelege 
desigur numai întinderea ro
lului.
Din aceeași familie de ta- 

•nte căreia îi aparține Dinică 
pare a fi și Mihai Pălădescu 
actor remarcabil sub toate 
aspectele care a dat persona
jului său un aer straniu și se
ducător. Fără a-i rivaliza pe 
cei doi dar fără a le fi nici 
inferior a fost M. Moraru. Din 
restul lungii distribuții amin
tim pe Amza Peltea exact 
într-un comisar grobian și 
incult, dar n-am înțeles de 
ce a fost pus să împrumute 
de citeva ori tonul și atitu
dinea unei șmecherii bulevar
diere de data recentă.

Este și acest adaos ilustra
tiv pentru modul în care regi
zorul s-a detașat de text ă- 
ducînd în scenă situații căutat 
bizare, care stârnesc curiozita
tea și amuzamentul spectato
rului, dar nu-i pot alimenta 
acestuia cît de cît spiritul me
ditativ.

M. UNGHEANtl

intr-unacum
de mic număr 

ale căror registre 
nici ele prea dife- 

ales aptitudinile 
pentru repertoriul 

ale acestui 
se cer exploatate. E 
să dăm — ca regizori 

de teatre —

■



aviator. Din fericire în școala primară 
am avut un învățător byp, căruia îi 
plăcea matematice. Acesta mi-a creat 
pasiunea pentru meseria de profesor 
și în special pentru matematica. Ceva 
mai țîrziu, însă, eînd eram fo clasa 
a Vț-a do liceu, am resimțit și alte fo’ 
clinări; m-am entuziasmat pentru pro
fesorul d® istorie ; am participat apoi 
la un concurs de chimie, pe care l-am 
cîștigat; succesul m-a încurajat să de
vin chimist. Acestea sfot căutări ine
rente ale adolescenței. Mai tîrziu însă, 
a ițitervenjt o nouă pasiune și anume 
'teatrul. Reprezint unul dintre tinerii 
care, au făcut O trecere bruscă de la o 
meserie la alta. Âm avut prilejul să 
văd spectacolele Teatrului Național-. 
Pasiunea pentru matematică a 
totuși pasiunea de bază.

Cînd eram la teatru, m-am 
și de aport; am făcut canotaj, 
și chiar balet Faptul că am 
prfo toate acestea, m-a ajutat mult în 
meseria pe care o practic astăzi ca 
profesor. Pentru a fi un bun profesor 
trebuie să știi să te comporți cu copiii, 
să ai variație de . ton, să știi să-i cap
tezi,, Faptul că am avut căutări îmi

rămas

ocupat 
scrimă 
trecut

transmit cit mal mult din expenența 
mea. Am multi elevi care șu’o influen
ța mea vor să devină profesori de ma
tematică. Unora — cunoșcindu-Je po
sibilitățile, înclinațiile — le-am 
că nu este bine; t-am îndreptat deci 
către meseriile în care pot fi de ?gl 
mai mare folos, către care au aptitudini. 
Mai sînt încă destul de mulți adoles
cenți cu o gindire focă neformată, lucru 
firesc la 17 ani. Folosind exemplul pro
fesorului ei tind dintr-un simplu gest 
imitativ să șe îndrepte către aceeași 
specialitate. Ar fi greșit ca un profe
sor care vede că un elev ar vrea șă șg 
îndrepte către materia lui., fără a fi apț 
pentru aceasta, nu l-ar întoarce din 
drum. In acest sens, trebuie șă ne gîn- 
dim cu multă, judiciozitate pentru a 
căuta să ferim copilul de tradiția ca
re-! îndreaptă fără djșcernămînt că
tre meseria părintelui. Tot pe linia a- 
ceasta, a alegerii specialității noi orga
nizăm în școală discuții cerînd elevi
lor să-și arate încă din școală ce facul
tate vor să aleagă; noi, colectivul de 
profesori, îi pregătim pentru facultatea 
preferată. Duăm chiar legătura cu fa
cultățile de unde primim și problem®.

spus
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folosește mult în rolul de educator. 
Mă străduiesc să înțeleg dorința de 
dezvoltare a copiilor j folosesc expe
riența proprie.

După ce am terminat Facultatea de 
matematică am ajuns la catedră, fac. 
o meserie pe care (acum îmi dau 
seama) am dorit-o de totdeauna și 
pentru care mă simt chemat.

Dacă am avut satisfacții în meseria 
mea ? Satisfacții am cu fiecare serie 
de copii. Satisfacții snl atunci cînd 
reușesc să. rezolv cu elevii probleme 
matematice și pe alte căi decît cele 
cunoscute. Am lucrat ou elevii clasei 
a Xf-a diferite probleme^ ajunând 
pînă la calcularea volumului elipsa!» 
dai, prin alte metode decît cete stu
diate, Cauț să trezesc elevilor dorința 
de a căuta și a găsi noul, chiar și în 
știința matematicii.

Anul trecut am dat examenul de 
gradul TI; acum sînt înscris la docto
rat. Cînd am dat examenul pentru gra
dul II îmi spuneam că luarea acestui 
examen va constitui pentru mine cea 
mai mare satisfacție. Acum însă cred 
că cea mai mare satisfacție va fi lua
rea doctoratului. Probabil că după 
doctorantura, dacă mă veți întreba 
care este satisfacția mea, vă voi răs
punde că o caut încă : este pentru mine 
un principiu de viață, aeeastă nevoie de 
satisfacții morale, pe care aș vrea s-o 
transmit și copiilor cu care lucrez.

Alegerea meseriei la cOpii este, după 
mine, o chestiune vitală. La Liceul 
„Matei Basarab“ am avut multe întîl- 
niri cu foarte multi profesori, foști e- 
levi ai liceului. Aproape în fiecare an 
tovarășul acad. prof. Miron Nicolescu, 
care a fost elev al liceului, vine în mij
locul elevilor și le vorbește despre ex
periența Iui de viata, în vederea orien
tării ’ tinerilor absolvenți.

Cu ajutorul organizației U.T.C., noi 
organizăm o serie de acțiuni în scopul 
alegerii profesiunii. Am dus pe copii 
în universități, în laboratoare, în între
prinderi, le-am creat un orizont larg, 
i-am dus în producție, mai ales la U- 
zina „Timpuri Noi“. I-am dus la Po
litehnică, la Observatorul astronomic ; 
chemăm studenții Conservatorului să 
dea concerte. Totul pentru ca acești co
pii să-și poată alege profesiunea că
tre care se simt atrași, să-și descope
re mai ușor înclinațiile, aptitudinile, să 
se descopere pe ei.

Știu că nu este suficient. Copilul do
rește foarte multe lucruri. El resimte 
multe chemări și nu întotdeauna se 
poate descurca singur. în acest sens, 
ca profesor și ca director, îneerc să te

pe care te lucrăm, cu elevii, pentru ea 
aceștia să-și poată da seama dacă vor 
putea face fată aeestol* condiții.

ion Biberi
îngăduiți-mi, ca la capătul d- 

cestor patetice mărturisiri să fac cîte
va considerații finale, ca o încheiere 
a expunerilor d,v., înainte de a-mi fac?, 
la rînd.ti-mi, confesia asupra alegerii 
profesiunii.

Cred că din mărturiile d.v„ compa
rate eu starea de lucruri din tinerețea 
mea, vor reieși eu multă claritate, cî
teva încheieri, de ordin general: a- 
dinioară, alegerea unei profeșii era un 
fapt cu semnificație predominant indi
viduală, în timp ce în prezent alege
rea are un tîlț, deopotrivă individual și 
soeial ; era deci firesc ca în trecut, a- 
jutorul primit de tînăr, din partea so
cietății, în alegerea profesiei, să fie în- 
tîmplător și cu totul secundar, în timp 
ce în epoca de față tînărul să fie aju
tat efectiv și sistematic în această o- 
rientare, de către școală, organizația de 
tineret, organizații de masă, așadar 
prin organe sociale bine determinate. 
în această privință, călăuzirea pe care 
școala o dă adolescentului, contactul 
timpuriu, concret, imediat, pe care pro
fesorul îl stabilește între elev și viața 
socială, industrială și culturală — mă 
refer la cuvintele profesorului Mari- 
nescu — și, in același timp la indicațiile 
date de inginerul Ionescu, în legătură 
cu sprijinul primit din partea organi
zațiilor U.T.C., de partid, colective sin
dicale sau, în sfîrșit, a îndrumărilor 
primite în diferitele 
toate aceste precizări 
cludente,

Tînărul trebuie să 
zent, nu este singur; 
în cunoașterea vieții din jur de o sea
mă de organisme sociale. Nu vom pu
tea stărui îndeajuns asupra rolului pe 
care îl are în viața unui tînăr, în pe
rioada formației sale, un profesor, 
cuvînt înțelegător, o îndrumare, 
exemplu. Tn acest sev^, aș vrea 
subliniez semnificația acestei „mese 
rotunde“, în care participanții au cău
tat să-și desvăluie căutările lor, ară- 
tînd împrejurările prin care au trecut 
înainte de a-și descoperi vocația și a 
face o opțiune între numeroasele încli
nări pe care adolescentul crede că le 
descoperă în sine, dar între care tre
buie totuși să facă o alegere lucidă, 
semn de maturitate și discernământ.

școlj urmate — 
mi se par con

știe că, în pre- 
că este sprijinit

un 
un 
să

Fgră îndoială, nu am putut întruni la ■ 
această masă decît un număr restripș | 
de reprezentanți ai diferitelor profe
sii : fiecare dintre cei prezenți au adus 
însă contribuții pe cnrg lg șQcpțim e- 
sențiale și care cred că vor putea că
lăuzi pe adolescenți în alegerea profe
siei, inlăturind riscul unor erori de ap- I 
țiune. •

In această privință, socotesc că măr
turisirea mea va putea aduce, la rțn- 
du-i, o călăuzire. Încă de la uîrsta de 
zece ani, fusesem destinat carierei ar
melor, pe care o iubeam. Am fost o- 
bllgat să recunosc înșă, trei ani mai 
tîrziu, că aptitudinile mele fizice nu-mi 
îngădiliau o exercitare in condiții satis
făcătoare, a acestei profesii.

Ța vîrsta de 13 ani, sub impresia 
leeturii unor cărți, hotărîtoare pentru a- 
doleșc.ența mea, am avut revelația rea
lității universului stelar și m-am ho- 
tărît să mă consacru astronomiei. 
Mi-am continuat așadar lecturile as
tronomice. mi-am cumpărat chiar o lu
netă, am ja.cut observații personale, am 
început să învăț trigonometria sferică... 
dar, trei ani mai tîrziu, mi-am dat sea
ma de incapacitatea mea totală, 
studiul disciplinelor matematice.

De abia către șaptesprezece ani, 
urma altor lecturi, cît și a unei 
adinei cunoașteri a propriilor mele 
titudini — mi-am dat seama că adevă
rata mea vocație este aceea de cerce
tător al vieții interioare, ce avea să mă 
conducă în cariera de medic psihiatru. 
Acest studiu a fost prelungit în lungul 
mai multor decenii, întrucît psihiatria 
este o disciplină de intersecție, presu- 
punind cunoașterea a numeroase ști
ințe, în primul rînd biologia și geneti
ca, psihologia, caracterologia, logica, so
ciologia, filozofia culturii etc., alături 
de studiul disciplinelor medicale și de 
activitatea clinică.

Psihiatria și psihologia au alcătuit 
pentru mine adevăratele deschideri de 
orizont asupra universului uman șt a- 
supra mea însumi, Socotesc că activi
tatea mea de scriitor nu este decît 
derivată, condiționată fiind de orizon
turile și învățămintele activității și 
pregătirii mele teoretice, de medic psi
hiatru.

Dinamo
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discuție au arătat, cred, un 
ințe vreme, tinerii au avut 
alegerea profesiei, între altele, pentru 
că fuseseră, în general, lăsați la pro
priile lor puteri.

în prezent însă, o atare căutare pre
lungită nu mai corespunde structurii 
vieții sociale, care are mult mai multă 
rigoare și presupune planificări mul
tiple, privind, de pildă, numărul spe
cialiștilor într-un anumit domeniu și 
intr-un anumit an; acești specialiști, 
odată formați, vor avea siguranța de a 
obține un loc în muncă.

Rostul familiei, școlii și organelor so
ciale <je masă este tocmai de a ajuta pe 
tînăr a se descoperi pe sine, de a putea 
citi clar în el însuși, de a 1 
greutatea alegerii, sau a pierderii 
vreme, îngăduindu-i să cunoască ne
cesitățile economice, tehnice și cultu
rale ale vieții sociale.

în concluzie, cu încredințarea că ex
prim convingerea tuturor celor ce au 
luat parte la această discuție, aș spu
ne că toate profesiile își au frumuse
țea, utilitatea și etica lor, că toate sînt 
în măsură să aducă celor ce le prac
tică bucuriile cele mai înalte ale vie
ții, cu condiția ca aceste meserii să fie 
practicate cu înțelegere, entuziasm și 
dragoste, fiind în același timp o ex
presie credincioasă a aptitudinilor in
telectuale și a conformației morale a 
fiecăruia dintre noi. Alegerea unei pro
fesii este așadar un act de sinceritate 
cu sine, de cunoaștere a propriilor ca
lități intelectuale, dar și a propriilor 
limite : este în același timp o expre
sie a năzuinții omului de inserție în 
viața socială, la a cărei propășire este 
chemat să contribuie.

Izvorîte din necesitățile vieții, con
stituite din studiul vieții, profesiile al
cătuiesc. în întregul lor, o încoronare a 
vieții, pe care o împlinesc și o perfec
ționează, pregătind condiții de trai 
ce în ce mai bune, generațiilor ce 
veni.

la această 
fapt : îna- 
oscilații în
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n sfirșit, primul act 
(din drama in două 
pdrji cupi poate li 
socotită o finală e- 
uropeană) s-a con
sumat aseară. Deși 
deznodămintul avea 
in orice condili! o 
singură semniijealie 
partida s-a desfășu

rat totuși într-o atmosferă de ire- 
nezie comună oricărei tinaie euro
pene. Dacă succesul era cunoscut 
(noua confirmare intr-un plan su
perior, a indiscutabilei valori euro
pene a voieiuhri românesc) in 
schimb echipa care va cuceri tro 
leul în această competiție de an
vergură a suscitat discuții șl, opinii 
diferite. O anchetă realizată prin
tre spectatori cu cîteva minute 
Înainte de meci ne indica drept 
ciștigătoare In prima manșă, cu 75 
la sută de opțiuni, echipa 
Si totuși a cîștigat In numai 
de minute. 
De ce l

Dinamo a 
de Înfruntat 
tată de ea două avantaje morale :
a) deținătoarea prețiosului troleu și
b) recenta victorie din campionat 
în lata secondantei sale, Dinamo 
București.

Intr-un asemenea context, singura 
modalitate era de a aborda partida 
cu aplomb. Așa s-a și Intimplat 
In primul set. consumat în numai 
14 minute, ranidiștii n-au condus 
nici o dată ba, mai mult, au iost 
silțji să cedeze la un scor conclu
dent (3—15) înlrlnfi cu arma lor 
principală : blocajul. Rapidiștii au 
jucat în această partidă magistral 
doar tn setul doi cînd nu ataca1 
susținut, reușind să readucă pentru 
cîteva minute optimismul în gale
ria gitileșteană. Campionii ou a- 
bandonat însă ritmul Tn lata unei 
echipe intrate pe torag eu o aatiV- 
ordinară voință de a înving?, Găi^i, 
după cv au egalat, «rin,victoria !P 
setul doi. cu ț5—6, ei nu cedat 
uțmătQațeie 2 seturi ea 12—»-15 și 
7—15. S-ar părea că primul ort 
al at-éstei finale a coincis cu • sur
priză da pșeporfii. După feluț in 
care s-au deafrîșțrrat „pftililuiile" 
ne aflăm ipsă în iota unui rezultat 
normal. Dinamo, cu un Iot mult 
mai omogen, cu o concepție mai 
modernă de joc. cu un atac variat, 
eliberat de scheme preconcepute 
și-a adăugat de data aceasta în ar
senalul său un blocaj de care s-a 
trecut de pu/ine ori. A face evi
dențieri personale într-o partidă de 
nivelul și dramatismul acesteia ar 
ti inechitabil și nu ne remine de
cît să consemnăm formațiile de 
bază pie celor două echipe : Dina
mo : Cozorici, Ganclu, Schreiber. 
Tîflici. Dcrzei, CoTbeanu ; Rapid > 
NicOInu, Drăgan. Mineev, Plocon, 
Grlaorovici, Costinescu.

Desi mai aproape decît oricind 
de rivnitul troleu, dinamovișții nu 
sînt de loc scutifi de emoții în 
partida revanșă cu atît mai mult 
cu cit marii lor învinși de aseară 
au dovedit deseori nebănuite resur
se în a răsturna, javorabii lor, 
situații Critice.

Tn orice caz returul acestei fitta
le vtt beneficiò dè un pluș de dra
matism și deci de interes, fnarclnd 
situația fericită de a avea în finala 
europeană nu nurtlai dâaă echipe 
românești dar și două loturi Se o 
valoare sensibil egală.

Rapid.
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echipa dinamovistă.

intrat pe teren avind 
o echipă care păstra
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Atac al dinamoviștijat la fileu

• Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește astăzi, cu începere de 
la ora 10,00, ultimul meci din ca
drul campionatului republican de 
bașshet. Este vorba de tradiționala 
întilnire dintre cele mai bune e- 
chipe ale țării : Steaua și Dinamo 
București. Dat fiind că pe teren 
vor evolua majoritatea componen- 
ților lotului nostru reprezentativ, 
printre care Savu, Nosievici, No- 
vacek (Steaua) și Albu, Spiridon 
Marian, Novac (Dinamo), este de 
așteptat ca partida să ofere un 
spectacol sportiv de bună calitate.

• Etapa a VlII-a a campionatu
lui republican de rugbi programea
ză astăzi o serie de jocuri intere
sante. Dintre acestea reține aten
ția în prințul rînd meciul dintre 
echipele bucureștene Steaua si Grî- 
vfța Roșie, sinaurele formații neîn
vinse în actualul campionat. A- 
ceastă partidă se va disputa pe sta. 
dionul Progresul cu începere de 
la ora 9,15. In țară au loc meciuri
le : Universitatea Timișoara — Fa
rul Constanța ; Precizia Săcele — 
Știința Petroșeni ; Rulmentul Bîr- 
lad — C.S.M.S. Iași.

• Sîmbătă, în prima zi a con
cursului de atletism de pe stadio
nul „23 August" din Capitală N. 
Mustață a stabilit un nou record 
al țării în proba de 10 000 m plat 
cu timpul de 29'13" 6/10. Proba fe
minină de săritură în lungime a re
venit atletei Viorica Viscopoleanu 
cu 6,28 ni. Elena Vintilă s-a clasaț 
pe locul doi cu 6,10 m.
• Pe stadionul Republicii în ca

drul campionatului categoriei B de 
fotbal șlmhdtă s-a disputat mecipl 
dintre echipele Progresul si Dina
mo Victoria. Jocul s-a Încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—-2 
(0—U

• Agehția de sport T.S.W. din 
R. F. Germană a organizat o an
chetă cu ocazia apropiatuht! cam
pionat mondial de fotbal : 26 de 
ziare din diferite țări au fost invi. 
tate șă răspundă la următoare.’? 
întrebări ; „Ce echipă va cîștlga 
campionatul, Tnondiai? (jăre va fi a 
dona finalistă ? Ce echipe își vor 
disputa locurile 3—A ?" Nouă ziare 
ap prevăzut o a treia victorie a 
Braziliei, 12 an indicat victoria 
Angliei în finala eu Brazili». Italia 
a obtinut 3 voturi. R. F. Germană 
și U.R.SȘ. cîte unul. Acgrdțtid un 
punct pentry locul 4. două peptru 
locul trei, tref pentru doi șf pațru 
prrncte pentru locul hftSi, elasamen- 
tui siestei anchete ar fi următa- 
th4 : 1. e- Anglia 80 puncte j 2. —» 
Brazilia 72 puncte i 1 « R. F. 
Germană 26 puncte , 4. — U.RĂS. 
24 puncte ; 5. — Italia 23 punct«, t 
8. — Argentina 15 puncte ; 7. — 
Ungaria 13 puncte ; 8—9. — Spa
nia, Portugalia 3 puncte ; 10. — 
Urugnây 1 punct. Celelalte 6 M- 
naftste : Franța, Mexic, 
Chile, R. P. D. Coreeană 
ția nu au obținut nici un

Bulgaria, 
ți Elva» 
punet.

Cupa mondială la fotbal (I)

ANGLIA
■ 
»

una din marile favorite

TABERE

ppp

încheiat la 
consfătuirii 

lucra tn ta-

monumente 
pitorești. în toate 
școlile generale vor 
cluburi, care și-au 

programe bogateF-'-ȘKS «■ 'vhw•»

topiri-/k-Kr, < te«

Intr-o după amiază in Parcul Libertății din Capitală
Fato : TRIFU DUMITRBSCU

Simbata s-au 
Sinaia lucrările 
activului cară va 
berete organizate în țară pen
tru vacanța de vară a elevilor. 
Timp de 3 zile participanții 
au dezbătut probleme privind 
activitatea acestor tabere, 
planificarea și desfășurarea 
muncii culturale, artistice și 
educativ-sanitare.

Anul acesta vor petrece 
vacanța. în taberele organiza
te pe Valea Prahovei, Valea 
Oltului ți în alte locuri pito
rești din țară mai mult da 
90 000 de elevi, număr ce de
pășește eu 10 000 pe cel din

V. A.

PETRECE

cu
vor

vara trecută. Paralel 
aceasta, numeroși elevt 
merge în exdurâii prin țară, 
prilej cu care vor vizita obiec
tive industriale, 
și locuri 
liceele și 
funcționa 
prevăzut
de activitate. Surprize și 
bucurii în pluș pentru elevi 
vor constitui carnavalurile 
de lâ casele pionierilor, focu
rile de tabără, drumețiile în 
regiune și alte asemenea ma
nifestări.

Anglia este a doua mare favo
rită la aceste Campionate mondiale 
din mal multe motive. Intli pentru 
că rdmirte mereu 
iotbăl de clasă 
zultate bune In 
de ani Înaintea 
avantajul de a 
prezintă un imbold însemnat; și 
In âiest sens avem un elcemplu, 
dacă ne amintim că în 1958 la 
Stockholm, Suedia a Iost finalistă 
în campionatele mondiale și a fost 
la un pas de a clștiga titlul; Chile, 
în 1962 a terminat pe locul III și 
a avut multe șanse să elștige cam
pionatul.

Anglia fine foarte mult ca la 
aceste campionate fotbalul ei să 
ajungă în frunteâ celui practicat 
de alte țări. După ce au învăjat 
întreagă lume să fâae'Ș fotbal și 
au trimis antrenorii peste tot, pen
tru a arăta cum se joacă adevă
ratul fotbal, englezii au adormit, 
închiși în splendida lor izolare și 
în rutina lor legendară. încet, în
cet, celelalte jări au progresat, au 
trimis acasă pe antrenorii englezi 
și șl-au format proprii lor ăMre- 
nori, de altfel aceștia puteau mai 
bine să lnfeleagă temperamentul 
jucătorilor lor și astfel puțin sî*« 
pujin, toată lumea a început să-i 
bată pe englezi, întîi în Europa, 
unde la început englezii vendau 
doar să se distreze în văeantă Si 
apoi chiot acasă la ei, cum a fă
cut ungaria <m faimoasa partldtt 
de la Londra, cînd a cîștigat cu 
6—3. Apoi, echipe de club, au 
continuat să-i întreacă pe englezi

o fard Cu 
și a aluns la 
organizare cu 
altor țări, 

juca ,,acasă'

un 
re
if 

Apoi, 
re-

în jocuri canicule, sau chiar In 
coffițetijll OlfcMe cum ar ff : 
Cupa Campionilor Europeni, Cupa 
Cupelor, Cupa orașelor tîrguri, 

Anglia nu a avut niciodată 
roc la campionatele niondiale. 
sentă in 1930, 1934 și 1038, 
prezentă Ia toate celelalte ediții 
care s-au __ 1 -~r- riF ...
Brazilia, în 1950, marea echipă a 
Angliei era deja în decadentă. A 
loșt eliminată de ă.U.A. din frltfia 
fază. Patru ani mai tlrziu, în Elve
ția, s-a prezentat lntr-o partidă 
penibilă, lentă, cu un joc vechi, 
demodat, și a fost înfrlntă de Uru
guay. A iost eliminată și la Cam
pionatele mondiale din Suedia în 
1958 tară să arate progrese de 
nici un fel și a fost bătută după o 
a treia partidă de sovietici. In 
snrțif, în Chile, Anglia a iost eli
minată de Brazilia cu 3—1, Toate 
acest» infrlngeri au trezit, In sflr- 
șit, pe eonducăloiii englezi, cară 
s-au hotărlt să vadă ce se înlîmplă 
îrt lotbalul dê dinColo de Irodtlé- 
rele lor ți să nu stea pe fineturi 
atunci clnd este vorba dë a rlăpia 
lUcrtiffle bune șt evidente. Fotba
lul este și acum eonslderai sportul 
national și este practicat paste tot. 
Cine s« duce în Anglia, ramine 
surprins de numărul mare de sta
dioane, pline de tineri, .făcătorul 
englet este solid fizic, dbci, teh
nica sa este puterMCS $1 jàcul süu 
est» larg și lung, de altfel Tn a- 
ceasta cortstă tendința modern® 
actuală, contrarié vechiului sistem 
de pase scurte laterale. Contactul

etc. 
no- 
Ab- 
dar

’a toate celelalte edili, 
desfășurat dilpă 195(1. In

fizic cu jucătorul englez este dur, 
enirtezului nu-i este frică de ni
mic, este obitsnuit eti terenurile 
grele și umede ai» ternii britanice, 
rezistent la orice oboseală. O altă 
caracteristică a englezilor este a- 
ceaa că nu se dau bătuti. Oricare 
ar fi rr-r’iltaul jocului, el nu este 
nlciăda'f pierdut pină irt ultimul 
minut și luptă căntintiă egal pen
tru a mări sau scădea punctatul : 
acesta este un fapt foarte impor
tant.

Anglia se pregătește pentru a 
ceste campionate ca niciodată pînă 
acum, juclnd numeroase partide 
amicale acasă, cil turnee în Euro
pa, pentru a putea să-și confrunte 
fotbalul cti rivalii eufopr/Hi, irt 
Americă Împotriva rivalilor sad- 
americani. Am i-ăzuf ta partida 
Spania — Anglia la Madrid, clști- 
gală de englezi cu 2—0, că munca 
de renaștere a lui Ramsey începe, 
să deă roade. Acest otn vorbește 
puțin, dar face tntilt. La Madrid, 
s-a văzut condiția fiiită a enrftczl- 
lor, excepțională timp db 90 mi
nute, fOrfd de luptă în orice ac
țiune, lucru care idee să scadă 
progresiv randamentul adversaru
lui. lot mai speriat îri fala tortei 
lor fizice ; s-a văzut, de asemenea, 
clasa superioară a lui ChutltOli, 
Hitcheris, hali, forță de șut a Iul 
Htlht, am irdmirăt un fr&rtat iK 
clasă dngteibaSdS, Gordon Renl’S. 
Juelrttt hf tandra tn fafa publicului 
săli, arici tară va avea o mate di
ficultate și un mar» Merit diftti 
va reuși să Învingă Anglia.

(Agérpres)

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Sindicatelor

șiOrganizațiile de sindicat 
U.T.C., prin natura atribuțiilor 
lor, au sardini comune în ce 
privește educarea maselor de 
tineri pentru a învăța și a Hiurtci 
cît mai bing, Multe din măsu
rile întreprinse în acest dome
niu d® organizațiile U.T.C. oin 
fabrici și uzine, de pe șantiere, 
s-au bucurat permanent de 
sprijinul sindicatelor. Ele au 
contribuit și contribuie la re
zolvarea multor problemă d.e 
muncă și viată ale tinerilor. 
Colaborarea dintr® sindicate 
și arganizatiil® U.T.C. se bucu
ră de aprecierea tinerilor care 
se adresează » acestora cu în
credere pentru rezolvarea pro
blemelor ae muncă și sociale.

Congresul Sindicatelor este 
un înalt forum de lur u al cla-

sei muncitoare. El va fac® bi
lanțul activității desfășurate de 
sindicate și va supune unei 
dezbaféri Shultilaterate măsu
rile pe care le vor lua sindi
catele pentru îndeplinirea isto
ricelor sarcini stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., pdfi- 
tru înflorirea României socia
liste. Tribuhă a înțelepciunii și 
experienței colective a Clasei 
muncitoare, Congresul — prin 
mandatarii célor 4 000 0Ô0 de 
membri de sindicat — va Ja
lona pentru viitor forme șj me
tod® de muncă ma; bune, mai 
perfecționate, va face să Creas
că competența sindicatelor în 
rezolvarea multiplelor sarcini 
ce le stau în față, va face ca 
prezenta lor pe frontul desă- 
vîrșirii construcției socialtste 
să fie cit mai activă.

Milioanele de tinerj din pa
tria noastră, membri ai sindi
catelor, îutînJțMîlă Cu interes și 
înCredêfé ad#St înalt forma ăl 
clase? ffiurtcitOafe — cél dé-31 
V-Iéa Congres al Sindicatelor 
din România, și-i urează succes 
deplin.

brt renii fotagrâfii, în ciuda fi
delității mecanice, obțin simple 
perspective anodine, reci, un 
fel de peisaje mumificate. 
Poate doar dacă bei un păhă
ruț de vin ars și dacă apoi 
privești mai lung fragmentul 
de cetate pictat pe analul de 
pe păhăruțul în culoarea co
baltului, atunci să recunoști 
ceva din farmecul inimitabil 
al locuvilo-r. Dar atunci expli
cația reușitei trebuie căutată 
aiurea, ori în tăria băuturii, 
ofî în temperatura înaltă din 
cuptoarele căramiștilbr, ori ■*- 
cum Cred eu —- in calitatea 
poetică a argilei ptea de a- 
proape înrudită cu frumosul 
în genera, Ca sS rdtninS insen
sibilă Ta priveliștile Sighițoa- 
rei, chiar ața, în funcția de 
simplii suport .

In vasta copaie unde se răs-

față orașul, prelungindu-și pe 
coaste doar cimitirele, timpul 
vine să semneze, în calitate 
de coautor, armonioasele to
nuri ale zidurilor seculare. 
Tencuieli inițial banale au 
devenit, prin succesive degra
dări în planul funcțional, niște 
opere de artă, unicate fasci
nante, și îmi pare cu nepu
tință de crezut că o oarbă în- 
tîmplare le-a scrijelit cu ațî- 
ta savantă știință a paletei. 
Din cîiid în cînd, o municipa
litate prea zeloasă ori niște 
locataU âdoși pa fațadele noi
lor blocuri, operează deșigur 
renovări, dar, din fericire, in
tervențiile pierd repede stri
dența, patina rămîne pe an
samblu. Și pe urmă, dincolo 
de cromatismul aparent, exis
tă, imposibil de șters, culo
rile legendei. De aici, de la 
poalele turnului pătrat, un țe
sut de tăceri și de umbre co
boară, se pierde departe, de
parte, pînă tn albastru. A- 
colo, spre limitele de cu
prindere ale simțurilor, a- 
lergi și te întorci în cele

cîteva secunde, cit bate orolo
giul, iar în călătoria asta ai 
cuprins un zbucium de veacuri 
focul aprins de străvechi pă- 
mînteni cu bucăți de cremene 
ciocnite, furcile ți topoarele 
din răscoalele nesfîrșite ale 
iobagilor, ultimul vers, rămas 
nescris, al lui Pettofi, căzutul 
la 1849 în bătălia da la Al
bești, loviturile de tun adu- 
cînd la sfîrțitul Celui de-al 
doilea război mondial, Elibe
rarea. Cit bate orologiul atît 
se arată in afară o figurină 
din zodiacul păgîn și popular; 
printr-o ferăstruieă se vede 
mecanismul imens lucrat de 
meșteri medievali de mult a- 
puși; l-a reparat, nu de mult, 
un lăcătuș mecanic de la un 
S.M.T. din apropiere, după 
lungi dibuiri, venind Seară de 
seară în turn, lucrînd pini ce 
a izbutit să alunge 
pe veacuri...

Dar iată, sus pe 
turnului se zărește 
albă Citesc pe ea o inscripție 
uluitoare :

rugina de

platforma 
o săgeată

„Au pole du Nord : 3 975
km“.

Această înștiințare, făcută 
în cel mai pur stil julesver- 
neian, mă face să pipăi ba
lustrada : nu cumva visez ? 
Dar nu, jos, mașinile trustului 
alimentației publice cară pîine, 
carne și lapte, cîteva firme 
cu neon străpung filiform a- 
pele înserării, lumea iese de 
la cinematograf. Mă reped în 
latura opusă a turnului; daca 
aici există o săgeată eu dis
tanța spre polul nord, dincolo... 
Intr-adevăr, 
torul 
nică : 
km“.

Ca 
șă-și 
Spre 
iată,

Intîi așa am rîs, 
din belșug. Aptri însă am ră
mas tăcut. Iar apoi, în sfîrșit, 
am înțeles. Și, înțelegind, 
m-am lăsat cuprins de vraja 
acestor inscripții ciudate, a- 
proape fantastice.

Da, aici, numai atei, în a- 
cest imperiu al poeziei, al ine
fabilei frumuseți, marcarea 
distanțelor pînă la polii Terrei 
e un lucru cu rost. Păcat că nu 
se pot nota cu similară preci
zie și distanței» în timp, în
tre epoca maximelor suferințe 
cîndva îndurate și fericirea 
deplină din viitor. Și totuși o 
unitate care să măsoare apro
pierea viitorului există ; parte 
din ea este circumscrisă pri- 
veliștei ce stăpînește privirile. 
Este prezentul. Oamenii a-

cdstui pămînt au dreptul la 
exactitate întocmai ca șt la 
fantezie. Și-au cucerit cu sin- 
ge acest drept. Turriul pătrat 
al cetății, străjerul timpului 
și spațiului sighișorean, certi
fică.

Iar calotele albe ale globu
lui nostru, fermecate, își arun
că răsfrângerile de gheață spre 
el, de la 3975, respectiv de la 
14 025 km, în fiecare noapte 
cu luna plină.

simetric, indica- 
e la locul lui. El comv- 
„Au Pole du Sud : 14 025

Drumețul 
eforturile...

bunăoară,

să știm I
planific» 

polul sud, 
are mai mult de mers., 

hohotind

le; bagajele mai grele trec 
P« umerît.„ bărbătești, aco
lo unde urcușul devine 
mai dificil.

Lecției de istorie și geo
grafie din tren i se adaugă 
o alta pe care ai putea s-o 
numești o lecție despre co
legialitate și prietenie...

Dacă derulezi filmul 
celor două züe de excursie 

mesele întinse sub me
rit înfloriți (șt fetele „gos
podine“ cărăuși serveau 
colegii cu prăjituri pregă
tite de ele), jocul de orien
tare (echipa lui Iliuță Ni
colae, eîștigătoare), seart» 
de dana din poiană, sub 
clar de lună, urcușul spre 
vîrful Cozia, cîntecele și 
discuțiile la foc, descope
rirea frumuseților din îm
prejurimi și clipele pline 
de romantismul unei vîrste

unice („hal să visăm despre 
ce vom. fi, despre ce vom 
urma mai departe...“) ■— 
iată, secvențele, nu numai 
ale unei simple excursii, ci 
filmul tinereții însăși, cu 
entuziasmul și pasiunile ei, 
cu gravitatea ți romantis
mul ei, cu descoperirile 
nu numai ale unor peisaje 
minunate, dar și ale frumu
seților dezvăluindu-se 
caractere, în aspirații, 
prietenii, în 
colegialitate.

Și dacă, la încheierea 
excursiei, derulînd filmul 
acestor două zile pline, 
evoc un chip sau altul — 
seriozitatea 
Laurei Trașcă, ciufut blond 
al lui Iliuță ghitaristul, 
codițele în paranteză ale 
Nieulinei Munteanu, gure- 
șia Mitucăi Opriș sau ochii 
limpezi. 
Tipurtță 
nu pot 
chipul profesoarei-dirigin- 
tă, rîsul deschis, înțelegă
tor, de căntarad mai mare, 
de butt pedagog, acea rară 
(dar și exigența), pasiune, 
înțelegere ți dragoste pen
tru fiecare din elevii care 
alcătuiesc colectivul uneia 
din eele mai bune clase a 
liceului sibian...

Am vrut să vorbesc 
pre excursia în aer 
a unei clase de elevi, 
iată, riU m-am putut 
piedica să hil VOrbeSo 
pre ..lecțiile" în aer liber, 
lecțiile unei asemenea 
excursii.

în

spiritul de

matură a

copilărești ai lui 
-— iepurașul — 

Să nu le alătur

dss- 
liber 
dar, 
tra

ded-
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con-

■ Consiliului repre- 
studențesc din Johan- 
a subliniat : „Credem 
pierdut orice sens a 
trebuie să însemne o

să se întoarcă 
împotriva regimului.

PESTE
HOTARE

Vizita în Danemarca

a delegației parlamentare

R.S. CEHOSLOVACA: ima

gine din Bratislava

române
COPENHAGA 14 — Trimi

sul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite: Sîmbătă 
delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a făcut o vizită la pri
măria orașului Copenhaga. 
Aici, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de președintele Folketin
gului (parlamentului) Julius 
Bomholt, de președintele Con
siliului Municipal, Henry 
Stjernquist, de primarul ge
neral al Copenhagăi, Urban 
Hansen. și de alte persoane 
oficiale, deputați și membri 
ai Consiliului Municipal. Sa- 
lutînd delegația română, pre
ședintele Consiliului Munici
pal a amintit cu satisfacție re
zultatele favorabile ale vizi
telor reciproce în cele două 
țări întreprinse nu de mult de 
edilii orașelor Copenhaga și 
București. Am fost profund 
impresionați — a declarat el 
— de avîntul care caracteri
zează dezvoltarea economică 
a tării dv.

în răspunsul său, tovarășul 
Ștefan Voitec a subliniat im
presia favorabilă pe care fru
mosul oraș Copenhaga a t>ro- 
dus-o asupra membrilor dele
gației.

El și-a exprimat, de aseme
nea, convingerea că vizita pe 
care a întreprins-o în țara 
noastră delegația Folketingu
lui. ca și actuala vizită în Da
nemarca a delegației Marii A- 
dunări Naționale, vor contri-

bui într-o măsură însemnată 
la apropierea și la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a popoa
relor României și Danemarcei, 
la intensificarea colaborării 
fructuoase și multilaterale în
tre cele două țări pe plan e- 
conomic, cultural și științific
— pentru care există cele 
mai favorabile premize.

A urmat o discuție priete
nească între membrii delega
ției române și personalitățile 
daneze prezente și a fost vizi
tată clădirea primăriei ora
șului.

în aceeași zi, membrii dele
gației române, însoțiți de Si- 
mon From, prim-vicepreședin- 
te al Folketingului și membri 
ai parlamentului, au vizitat 
fabrica de bere „Carlsberg“
— cea mai mare și mai mo
dernă întreprindere de acest 
gen din nordul Europei. Con
ducerea întreprinderii a ofe
rit apoi un dejun în cinstea 
delegației române.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat orfelinatul memorial 
„Jacob Michaelsen“, iar apoi 
au făcut o plimbare prin 
„Jaegersborg deer“ (Parcul că
prioarelor).

Seara, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale au 
participat la un dineu oferit 
la „Palace Hotel“ de președin
tele Consiliului Municipal al 
orașului Copenhaga. La di
neu au participat președintele 
Folketingului, Julius Bomholt, 
și alte persoane oficiale.

Agenția sud-vietnameză 
presă „Eliberarea“ anunță 
în ultima vreme forțele 
triotice care acționează în pro
vincia Gia Dinh, au desfășurat 
13 operațiuni în cursul cărora 
au scos din luptă 150 de sol
dați inamici, dintre care 45 
americani. In provincia Tay 
Ninh, patrioții au întreprins 
între 27 aprilie și 6 mai, mai 
multe incursiuni pe șoseaua 
strategică nr. 1 din provincia 
Quang Ngai. Ei au ucis și rănit 
36 de soldați inamici dintre care 
25 americani, au doborît un 
elicopter și au capturat mari 
cantități de arme și muniții.

Saigonul trăiește de ieri după- 
amiază sub amenințarea unei gre
ve generale, transmite corespon
dentul agenției FRANCE PRESSE. 
Confederația muncii din Vietnamul 
de sud, cea mai importantă orga
nizație sindicală, i-a chemat pe 
muncitori să declare luni o grevă 
generală în semn de protest față 
de brutalitățile la care au recurs 
forțele polițienești împotriva mun
citorilor de la Uzina textilă Nam 
Hoa, din Saieon care declaraseră 
grevă de trei zile împotriva 
cedierii unor lideri sindicali.

Povara taxelor 
preocupare de 
pentru studențimea japoneză. 
Zilele trecute 1 500 de stu
denti de la universitatea 
Waseda (Tokio) au demon
strat împotriva majorării 
taxelor universitare. In fo
tografie : aspect de la 

monstratie

Criza N.A.T.O.

constituie o 
prim ordin

Obiectivul principal al ivizitei pe care o va e- 
fectua la Washington și Ottawa George Thorn- 
son, ministrul britanic pentru problemele eu
ropene și atlantice, este de a obține aprobarea 
Statelor Unite și a Canadei pentru modificările 
structurii N.A.T.O., în conformitate cu un plan 
britanic, elaborat în acest sens de guvernul 
englez.

De două zile universi
tățile sud-africane sînt 
în fierbere. Mitingurile 
și adunările studențești 
se țin lanț. Ele nu au 
însă nici o legătură cu 
apropierea sesiunii de 
examene, ci cu ultima 
măsură represivă » re
gimului rasist al primu
lui ministru Verwoerd.

cționînd în baza 
prevederilor legii, 
profund antide
mocratice, „cu 
privire la activi
tățile subversive“, 
autoritățile din 
Pretoria au inter
zis lui Ian Robert

son, președintele Federației 
naționale a studenților sud
africani (N.U.S.A.S.) să mai 
participe la întruniri cu ca
racter politic sau social, să se 
deplaseze, pe timp de cinci 
ani, în afara districtului Ca
petown și să pătrundă pe 
porțile vreunei alte instituții 
de învățămînt. din țară, în a- 
fara universității Capetown 
unde își desfășoară studiile. 
Venită la numai cîteva zile 
după procesul intentat sep
tuagenarului Bram Fischer, 
unul din cei mai cunoscuți 
luptători pentru drepturile 
populației indigene, condam
nat la închisoare pe viață 
pentru convingerile sale poli
tice, noua acțiune represivă a 
guvernului sud-african a pro
vocat o furtună politică în în
treaga țară.

Ce a determinat autoritățile 
sud-africane să adopte o ase
menea măsură ? La Pretoria, 
purtătorii de cuvînt guverna
mentali păstrează o discreție 
absolută. Explicațiile cerute 
de ziariști ca și de unti mem
bri ai parlamentului au rămas 
fără răspuns. Singurul care a 
încercat să ofere o justificare 
a fost ziarul pro-guvernamen- 
tal „DIE VADERLAND“. El 
afirmă că interdicțiile aplicate 
lui Robertson nu erau neaș
teptate, întrucît, „ministrul 
justiției a avertizat, anul tre
cut, pe liderii Uniunii națio
nale a studenților sud-africani 
că își vor arde degetele dacă 
nu vor pune capăt legăturilor 
cu organizațiile de stìnga

alte mișcări considerate drept 
primejdioase pentru stat“. 
„DIE VADERLAND“ recunoa
ște însă că nici el nu știe dacă 
„Robertson se găsea în acest 
stadiu în momentul cînd i-au 
fost aplicate restricțiile“. Aflat 
evident în încurcătură, ziarul 
sfătuiește opinia publică să se 
încreadă în ministrul de in
terne „care, fără îndoială, a 
avut motive justificate“ să ia 
hotărîrile anunțate.

Din păcate pentru susțină
torii politicii lui Verwoerd, 
opinia publică sud-africană a 
arătat că refuză să se încrea
dă în „justețea“ motivelor mi
nistrului de interne Vorster. 
Această poziție a fost afirmată 
deschis de 1 500 de studenți 
ai Universității Witwaters-

rând din Johannesburg care, 
într-o rezoluție adoptată .în 
unanimitate, și-au exprimat 
„oroarea și dezgustul profund 
pentru această interdicție ar
bitrară“ și au „condamnat cu 
hotărîre această măsură vici
oasă“. într-o telegramă adre
sată ministrului justiției, pre
ședintele 
zentativ i 
nesburg 
că v-ați 
ceea ce
lege... decența și cinstea sînt 
cazurile dv. preferate pentru 
condamnări“. Un alt lider al 
studenților, care a cerut să 
nu-i fie menționat numele, a 
acuzat guvernul că, prin me
todele folosite, „creează ima
ginea unei Africi de sud dez
gustătoare, coruptă și nefastă“ 
și a atras atenția asupra fap
tului că măsurile adoptate îm-

potriva lui Ian Robertson „re
prezintă începutul unui atac 
îndreptat 'asupra tuturor uni
versităților de limbă engleză 
din R.S.A.“. Manifestații ase
mănătoare de protest au avut 
loc la Colegiul de educație 
din Johannesburg, Colegiul 
pentru probleme asiatice din 
provincia Transvaal și în 
multe alte instituții de învăță
mânt superior.

„Cazul Robertson“ nu a în- 
tîrziat să aibă ecouri și în 
parlamentul sud-african. D-na 
Helen Suzman, membră a 
parlamentului din partea par
tidului progresist, a declarat 
că măsurile adoptate împotri
va președintelui N.U.S.A.S. 
„constituie un alt exemplu de 
abuz scandalos din partea sta
tului care condamnă poporul 
la o existență mizeră în pro
pria țară". Ea a afirmat că 
prin această acțiune, ministrul 
de interne a arătat cu clari
tate „intențiile sale de a inti
mida Uniunea națională a stu
denților sud-africani și pe 
studenții de la universitățile 
de limbă engleză, pentru a-i 
împiedica să provoace greu
tăți regimului. Guvernul — 
a adăugat ea — continuă o 
vendetă pe scară largă împo
triva oamenilor, care, deși nu 
dispun de nici o protecție, au 
curajul să se opună politicii 
rasiale“.

„Dacă în tribunale nu poate 
fi adusă nici o justificare pen
tru această interdicție — a 
scris joi ziarul „THE STAR“ 
— oponenții guvernului nu 
trebuie să fie învinuiți atunci 
cînd afirmă că regimul folo
sește puterile sale tiranice 
pentru a reduce la tăcere pe 
criticii săi și pentru a pedepsi 
oameni din cauza convinge
rilor lor“.

Oricum, furtuna a fost de
clanșată. „Răfuiala“ ministru
lui de interne sud-african 
Vorster, cu studenții amenință 
tot mai mult 
chiar
Acesta este cel din urmă lu
cru pe care-1 doresc Verwo
erd și Vorster. Dar, de ceea 
ce te temi... nu scapi întot- 
deuna I

ATENA 14 (Agerpres). — 
Sîmbătă reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, Carlos Ber
nardes, a avut o întrevedere 
cu ministrul de externe al 
Greciei, J. Toumbas. Această 
întrevedere a marcat sfîrșitul 
contactelor sale cu conducăto
rii greci, pe care le-a avut în 
timpul vizitei efectuate la 
Atena.

Comentînd vizita la Atena a 
lui Bernardes, presa greacă 
afirmă că acesta ar fi prezen
tat conducătorilor greci un 
plan al secretarului general 
al O.N.U. U Thant, vizînd o 
soluționare provizorie a pro
blemei cipriote.

Ziarul atenian, „KATHI
MERINI“ consideră că în 
prezent se fac încercări în 
două direcții: pe de o parte, 
spre o reglementare provizorie 
a problemei, iar pe de alta, 
spre o soluționare definitivă. 
„Bernardes, scrie ziarul a su
gerat un plan pe 5-10 ani com- 
portînd garantarea indepen
denței Ciprului, revizuirea tra
tatelor de la Zürich și Londra, 
precum și demilitarizarea 
insulei“. în ceea ce privește 
soluția definitivă, adaugă

„Kathimerini“ misiunea lui 
Bernardes are un caracter 
exploratoriu și se limitează la 
schimburi de vederi cu părțile 
interesate.

Presa turcă vorbește și ea 
despre existența unui plan al 
secretarului general al O.N.U.

l

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, este vorba de un plan 
încă neaprobat de toți membrii 
alianței și care va fi supus 
dezbaterii sesiunii Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., ale 
cărei lucrări se vor ține în zi
lele de 7 și 8 iunie la Bruxel
les. Planul va fi discutat, de 
altfel, și în preziua sesiunii de 
către membrii N.A.T.O. cu ex

-•----

Agențiile de presă au anun
țat vineri că guvernul Fede
rației Arabiei de Sud a hotă- 
rit să accepte rezoluțiile O.N.U. 
cu privire la viitorul constitu
țional al teritoriilor din aceas
tă regiune. După cum se știe, 
rezoluțiile O.N.U. prevăd, în 
esență, organizarea de alegeri 
generale sub supravegherea 
O.N.U., încetarea represiunilor 
împotriva liderilor mișcării de 
eliberare națională, eliberarea 
deținuților politici, suspenda
rea stării excepționale, resta
bilirea. tuturor drepturilor și 
libertăților, precum și desfiin
țarea bazei militare britanice 
din Aden.

Conținutul declarației gu
vernului federal a permis însă 
observatorilor politici să con
state că, în realitate, este vor
ba de o nouă manevră prin 
care se urmărește să se creeze 
impresia că vor fi respectate 
rezoluțiile O.N.U. și aspirațiile 
popoarelor din Arabia de sud. 
Astfel, guvernul federal a 
anunțat că intenționează să 
convoace în următoarele săp- 
tămîni o conferință cu partici
parea „tuturor grupărilor po
litice sud-arabice", fără a 
menționa Frontul de Elibera
re Națională din Arabia de 
sud. Scopul conferinței, preci
zează declarația, „este exami
narea căilor și mijloacelor 
pentru transpunerea în viață 
a rezoluțiilor O.N.U.".

cepția Franței, care n-a fost 
invitată să participe decît la 
întîlnirea din zilele de 7 și 8 
iunie. Acest plan prevede, în 
special, stabilirea la Londra a 
centrului politic și militar al 
N.A.T.O., prin transferarea u- 
nor organisme de pe teritoriul 
Franței.

Se crede, însă, că Statele 
Unite, ca și alte țări atlantice, 

. vor ezita să ia o hotărîre în 
legătură cu transferarea Con
siliului politic al N.A.T.O. în 
afara Franței din mai multe 
considerente. Cel mai impor
tant considerent se referă la 
faptul că, mutîndu-se sediul 
central al Alianței atlantice 
la Londra, s-ar accentua și 

■mai mult impresia că organi
zația atlantică este dominată 
de puterile anglo-saxone.

Thomson, care urmează să 
părăsească astăzi Londra, va 
avea întrevederi luni și marți 
la Washington cu secretarul 
de stat, Dean Rusk.

----•----

Pitonul... evadat

Consfătuirea de la l'iena

SCANDALUL

aplică

UN PITON în lungime de 8 
metri, împreună cu o altă reptilă 
din aceeași specie, au scăpat din 
grădina zoologică din Djakărta în 
urmă cu cîteva săptămîni. O uni
tate armată trimisă în căutarea 
lor a reușit să depisteze și să li
chideze reptila mai mică, dar pi
tonul de 8 metri nu a fost încă 
reperat și după toate probabilită
țile el se află în cartierul Tjikini 
din capitala indoneziană. Uriașul 
piton se hrănește cu pisici, cîini și 
pui, care pier ,,într-un număr con
siderabil", după cum afirmă locui
torii cartierului Tjikini.

VIENA 14 Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite :

La Viena a avut loc o con
sfătuire a 
unor partide comuniste 
țările Europei occidentale. Or
dinea de zi a întîlnirii a cu
prins un schimb de păreri asu
pra noilor posibilități ale for
țelor clasei muncitoare și de
mocrației, pentru unirea lor 
împotriva monopolurilor, pen
tru democrație și progres so
cial. La consfătuire au luat 
parte delegațiile partidelor co
muniste din Austria, Belgia, 
Berlinul occidental, Cipru, Da
nemarca, R. F. Germană, El
veția, Finlanda, Franță, Gre
cia, Italia, Luxemburg, Nor
vegia, Spania, Suedia. Partidul 
Comunist din Portugalia a tri
mis la consfătuire o expunere 
scrisă în problema aflată pe 
ordinea de zi.

In cursul dezbaterilor s-a fă
cut o trecere în revistă a ma
rilor lupte sociale și politice 
în 
Ia 
că 
la 
pături sociale antimonopoliste, 
este susceptibilă să ducă la

reprezentanților
din

diferite țări. Participanții 
consfătuire au emis părerea 
dezvoltarea acestor acțiuni 
care să fie raliate și alte

obținerea acelor reforme care 
sînt necesare pentru a reduce 
forța politică și economică a 
monopolurilor, pentru a ob
ține o democratizare efectivă 
a vieții publice și a netezi 
drumul spre socialism. Con
sfătuirea a apreciat utilitatea 
inițiativelor care favorizează 
colaborarea și lupta comună 
a partidelor comuniste și a al
tor forțe democratice, antimo- 
nopoliste. Partidele comuniste 
au hotărît să prezinte propu
neri pozitive pentru a căror 
examinare și aplicare ele do
resc realizarea unei înțelegeri, 
și au subliniat necesitatea uni
rii tuturor forțelor interesate 
în menținerea păcii mondiale, 
amenințată de agresiunea a- 
mericană din Vietnam și de 
pretențiile militarismului vest- 
german.

în comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul consfătuirii se 
subliniază că atmosfera caldă 
și frățească în care s-a desfă
șurat consfătuirea a constituit 
o expresie a sentimentelor de 
solidaritate care leagă parti
dele comuniste, în ciuda con
dițiilor deosebite existente în 
fiecare țară în parte.

Un succes 
al muncitorimii 

italiene
amera deputaților din 

Italia și-a încheiat dez
baterile asupra proiectu

lui de lege privind așa-numita 
„cauză dreaptă“ în problema 
concedierilor. Este o lege care 
trebuie să vină în sprijinul oa
menilor muncii, apărîndu-i de 
concedierile nemotivate la 
care recurg conducerile în
treprinderilor, iar Camera De- 
putaților a aprobat-o cu o 
mare majoritate de voturi; 422 
de deputați au votat pentru, 
iar 32 împotrivă.

Noua lege specifică faptul 
că nu se admit 
motive politice, 
religioase. Ea 
mare victorie

concedieri din 
sindicale sau 
reprezintă o 
a oamenilor 

muncii din Italia, deoarece li
mitează discriminările poli
tice, precum și cele împotriva 
conducătorilor sindicali din 
întreprinderi, acum cînd ma
rile monopoluri au declanșat 
o adevărată ofensivă, inten- 
sificînd concedierile și cerînd 
autorităților să consimtă la 
înghețarea salariilor.

ițim în Ency- 
clopedia Ame
ricana : „Gloan
țele dum-dum 
sînt proiectile 
explozive cau- 
zînd răni ex
traordinar de 
grave. Aceste

gloanțe nu sînt folosibile 
deeît pentru vînătoarea a- 
nimalelor mari. Convenția 
de Ia Haga interzice total 
utilizarea lor militară. Cel 
care folosește asemenea 
gloanțe se autocaracteri
zează ca barbar“.

Avem în față o relatare 
a agenției britanice Reuter 
pare relevă că Ia începutul 
acestui an numeroase uni
tăți de infanterie ale State
lor Unite din Vietnamul de 
sud au primit așa numita 
pușcă „armalita' ale cărei 
gloanțe nu sînt altceva de
cît o variantă a gloanțelor 
dum-dum cauzînd chiar ra
vagii și mai grave decît a-
cestea din urmă. Iată cum 
caracterizează agenția bri
tanică, armalita :

„Orice hazard este ex
clus : rănitul este condam
nat irevocabil la moarte. 
Viteza glonțului armalitei 
și eficacitatea sa sînt de 
așa natură îneît rana nu 
poate fi niciodată vindeca
tă. De cele mai multe ori o 
parte întreagă a corpului 
celui atins explodează pur 
și simplu. S-a luat drept 
țină în cursul unor încer
cări o nucă de cocos. Cu un 
glonte obișnuit nuca de co
cos este străpunsă. Un 
glonte de armalită o face să 
explodeze“.

...După gaze toxice și na- 
palm, gloanțe gen „dum- 
dum“. încă o verigă la lan
țul atrocităților prin care se 
încearcă, zadarnic, îngenun- 
chierea patrioților sud-viet
namezi.

Oricum, definiția pe care 
una din cele mai prestigi
oase enciclopedii din State
le Unite o dă — indirect — 
acțiunii Pentagonului este 
foarte exactă. Avem de-a- 
face cu un act de barbarie 
calificată.

E. R.

scutirea de impozit. Pe cînd, 
pentru sporirea profiturilor, 
impozabile, la fel ca orice alt 
urmează să se pronunțe servi- 
privește practica „banchetelor

u

iariștii Drew Pearson și Jack Anderson aveau să 
răspundă în fața tribunalului pentru o acuzație 
neobișnuită : folosirea unor documente primite 
de la un colaborator al senatorului Thomas Dodd 
care, după ce s-a certat cu patronul său, le-a 
adus la cunoștința presei. Senatorul susține că 
documentele i-au fost sustrase și cere de Ia zia
riștii impricinați o despăgubire de 5.000.000 de 
dolari. Procesul va avea deci ca obiect stabilirea

vinovăției pentru furtul de documente și nu confirmarea sau 
infirmarea activității oneroase a senatorului Dodd.

De altfel, în această privință se așteaptă avizul Comite
tului însărcinat să vegheze la buna comportare a membri
lor Senatului care — pentru prima oară din 1954, cînd o an
chetă similară a pus capăt carierii „vînătorului de vrăjitoa
re“ de tristă memorie Mccarthy — trebuie să se pronunțe a- 
supra vinovăției senatorului de Connecticut, Thomas Dodd. 
Argumentele apărării senatorului sînt destul de firave : ne
izbutind să facă față „obligațiilor“ cu salariul său de 30.000 
de dolari anual, el a căutat să-și rotunjească veniturile. în 
urma organizării a trei banchete de binefacere, el a primit 
100.000 de dolari (la unul dintre ele „vedeta“ fusese actualul 
președinte Lyndon Johnson, iar Ia altul — actualul vicepre
ședinte Hubert Humphrey). Pe invitații se menționa că ban
chetul a fost inițiat „pentru a-I ajuta pe senatorul Dodd să 
ducă o campa
nie viguroasă“.
Amănuntul a- 
cesta a fost ti
părit din ini
țiativa unui 
bun cunoscător 
al legilor ame
ricane : dacă
fondurile reali
zate sînt desti
nate campaniei 
electorale, atunci se
dacă este vorba de acțiuni 
atunci sumele sînt automat 
venit. Asupra acestui aspect 
ciile fiscale competente. Cît . . _
de binefacere“, ea a atins pare-se apogeul în viața politică 
americană, dacă se tine seama că un om de afaceri influent 
a răspuns la ancheta unei reviste că a primit intr-un an 
aproximativ 100 de invitații de acest soi.

Pe lingă afacerea banchetelor (impozabile sau nu), sena
torul Dodd are „pe conștiință“ un inel de preț, primit ca o 
atenție pentru soție, covoare scumpe, un apartament la New 
York, o limuzină etc. Cel mai darnic dintre prietenii sena
torului a fost Julius Klein, cunoscut în lobby-ul din Wa
shington ca reprezentant al intereselor vest-germane. Ca un 
contraserviciu, — așa cum a reieșit din articolele semnate de 
Pearson și Anderson — multe din intervențiile pronunțate de 
Dodd în Senat, în favoarea politicii guvernului R. F. Germa
ne, au fost redactate de... Julius Klein. Prietenia Dodd—Klein 
a fost atît de puternică, incit senatorul de Connecticut n-a 
ezitat să plece Ia Bonn, pentru a-i lăuda meritele în fața șefi
lor săi ierarhici.

în disputa Dodd contra Pearson—Anderson se vede că, in
diferent cum și-au procurat ziariștii datele incriminatorii, 
balanța înclină în defavoarea senatorului de Connecticut. 
„Scandalul Dodd“ nu a putut rămîne fără ecou la Washing
ton, unde republicanii se pregătesc să-l exploateze în sco
puri electorale. Există temeri că situația jenantă a senatoru
lui de Connecticut s-ar putea resfringe asupra candidaților 
partidului democrat (mai cu seamă dacă se ține seamă că 
„scandalul Dodd" urmează după condamnarea fostului secre
tar al grupului parlamentar democrat, Bobby Baker) in ale
gerile parțiale din toamna anului 1966.

Z. FLOREA

• LA MINISTERUL aface
rilor externe al Guineei a a- 
vut loc ceremonia schimbu
lui instrumentelor de ratifica
re a Acordului de colaborare 
culturală între Republica So
cialistă România și Republica 
Guineea.

Schimbul instrumentelor de 
ratificare a avut loc între 
Ivanciu Popescu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România la 
Conakry și Saidou Conte, mi
nistrul educației naționale din 
Guineea.

• GUVERNUL francez a 
conferit lui Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă din Republica Socia
listă România, crucea „Ordi
nului artelor șl literelor“ în

gradul de ofițer, pentru merite 
deosebite în domeniul artei 
și culturii. Distincția a fost 
înmînată la Cannes în pre
zența unor personalități 
franceze și străine de André 
Holleaux, director general al 
Centrului național al cinema
tografiei franceze, în numele 
lui André Malraux, ministru 
pentru afacerile culturale.

Cu acest prilej, Andre Hol
leaux și Mihnea Gheorghiu 
au subliniat posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării cultu
rale româno-franceze.

O LA „TEATRUL — 199” din So
fia a avut loc o seară consacrată 
literaturii române, cu prileul apa
riției în limba bulgară a unei an
tologii de proză românească inti
tulată „Cei care plătesc cu viața 
lor”. Cu acest prilej, scriitorul 
bulgar Kliment Țacev a făcut o 
prezentare a prozei românești cla
sice și contemporane. S-au citit 
bucăți din antologia românească 
apărute în limba bulgară. La a- 
ceastă seară a participat grupul 
de prozatori români, condus de 
Lucia Demetrius, care se află în 
aceste zile într-o vizită în Bul
garia.

9 LA MOSCOVA a avut loc 
o plenară a Comitetului Cen-

trai al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist. Plenara a as
cultat și a aprobat în unani
mitate raportul Comitetului 
Central al U.T.C.L. la apro
piatul Congres al Comsomolu- 
lui.-

au împlinit vîrsta de a fi chemați 
sub arme. Cei care nu vor da do
vadă de „calități deosebite” ur
mează să fie încorporați și după 
toate probabilitățile, trimiși 
Vietnamul de sud.

vinovat de încălcarea legii 
națiunii și a statului și nici a 
regulamentelor universității.

în

în
de

LA NOVISAD s-a deschis 
cel de al 33-lea tîrg agri- 
internațional. în cele 20

ieri 
col 
de pavilioane aflate pe o su
prafață de 360 000 mp — peste 
13 000 expozanți din R.S.F.I. 
și străinătate prezintă produse 
agricole și zootehnice, produse 
ale industriei constructoare 
de mașini agricole, industriei 
chimice și alimentare, precum 
și utilaje necesare acestor ra
muri industriale. La deschide
rea tîrgului a participat preșe
dintele R.S.F.I., I. B. Tito.

• STUDENȚII Colegiului orășe
nesc din New York au organizat 
o demonstrație de solidaritate cu 
studenții Universității din Chicago, 
care au inițiat o serie de acțiuni 
de 
de 
te 
cu
desfășurate la insistența Pentago
nului In rîndul studenților care

protest împotriva examenelor 
„maturitate de gîndire”. Aces- 

examene nu au nici o legătură 
sesiunea de primăvară, fiind

• VINERI s-a desfășurat 
Franța prima din cele trei zile 
acțiune pentru pace în Vietnam, 
organizate de Mișcarea tineretului 
comunist, 
cată prin 
de stradă, 
păcii.

Această zi a fost mar- 
numeroase manifestații 
mitinguri și marșuri ale

• CAZUL profesorului a- 
merican de istorie Genovese 
de la Universitatea din Cam- 
den (Statul New Jersey) a fost 
reexaminat vineri de consiliul 
de conducere al universității. 
Aceasta s-a făcut la cererea 
candidatului republican la 
postul de guvernator al sta
tului New Jersey, Wayne Du- 
mont Jr., și a unui senator 
care au insistat pentru înlă
turarea profesorului Genovese 
din universitate pentru mo
tiv că s-a pronunțat împotri
va războiului pe care S.U.A. 
îl duc în Vietnam.

Consiliul de conducere al 
Universității din Camden a 
hotărît că Genovese nu se face

• APROXIMATIV 
studenți argentinieni au par
ticipat la un miting în fața 
clădirii Congresului Național 
din capitala țării. Ei au cerut 
majorarea fondurilor nece
sare învățămîntului superior. 
După miting a avut loc o de
monstrație.

10 000 de

• POSTUL de radio „Patet 
Lao“ a transmis un comunicat 
potrivit căruia, de la începu
tul anului pînă la 10 mal, 
forțele patriotice laoțiene au 
doborît 
ricane 
raiduri 
asupra
aflate sub controlul forțelor 
Neo Lao Haksat. A.u mai fost 
avariate, de asemenea, nume
roase avioane și au fost tă
cuți prizonieri mai mulți pi- 
loți americani.

130
ce

și bombardamente 
regiunilor eliberate,

de avioane ame- 
au întreprins

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'


