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Rccoltarea căpșunilor la coo- . 
I perallva agricolă de producție 
| din comuna 30 Decembrie — | 

regiunea București

PIRA CIND VOR EXPERIMENTA CULTIVAREA LEGUMELOR

CU AJUTORUL
ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI PIONIERILOR

CABINETELE ULTRASUNETELOR

de 
cx-

DE ORIENTARE
PROFESIONALĂ ?

La cooperativa agricolă 
producție din Baciu-Cluj se 
perimentează de cîțiva ani cul
tivarea legumelor cu ajutorul 
ultrasunetelor. Plantele răsărite 
din semințele tratate în preala
bil cu ultrasunete se dezvoltă 
mai repede, se îmbogățesc în 
substanțe utile, dau recolte mai 
mari.

Zn întîmpinarea Zi
lei pionierilor, la Baia 
Mare a luat, ființă un 
cor reunit al pionieri
lor din localitate, ca
re numără 350 de 
membri. De aseme
nea, din rîndurile ce
lor mai bune gimnas
te, au fost selecționa
te membrele unui an
samblu pionieresc de 
gimnastică artistică, 
alcătuit din 700 fetițe. 
Noile formații, împre-

tină cu cele ale unor 
unități de pionieri din 
raioanele Șomcuța 
Mare și Oaș. urmează 
a participa la progra
mul manifestărilor 
cultural-artistice con
sacrate sărbătoririi 'Zi
lei pionierilor la Baia 
Mare. Totodată, la 
4 iunie, în holul Tea
trului de stat Baia 
Mare va fi deschisă o 
expoziție, unde vor fi 
prezentate peste 100

lucrări selecționate 
din mulțimea ceh» 
realizate de membrii 
cercurilor de artă pla
stică, de ..mîim înde- 
minatice" și cele teh
nice din școlile regiu- ® 
nii.

Expoziții și între
ceri cultural-sporlive 
pregătesc și unitățile 
de pionieri din orașe
le Satti Mare, Sighe- 
tul Marmației, Cărei, 
Vișeu.

Care ține de cîteva
du-te cil gindul înapoi spre cea 
de a doua jumătate a lunii mar
tie, îi determină și Ic permite, 
după cît se vede, tovarășilor de la 
Uniunea raională Pașcani a coo
perativelor agricole de producție 
să nu se gîndească la zilele fier
binți și uscate ale lunii cuptor. 
Intr-un asemenea climat de lucru 
am făcut și noi cunoștință, mer- 
gind la sediu! uniunii, cu situația 
lucrărilor de irigație din 
Satisfăcătoare aparent și ' 
analizată în amănunt, înci 
parte dc a constitui un motiv 
automulțumire.

Lucrările dc artă dc pe 
țea fiind rămase prea mult 
urma celor de canalizare și 
rasare, se. crează situația în care 
acțiunile dc irigație s-ar putea 
„să se înece la mal". Faptul că 
abia o singură cooperativă agri
colă, cea din comuna Al. I. Cuza, 
a ținut pasul cu planificarea, e un 
argument în acest sens.

întrebarea care se pune cu a- 
cuitate și care solicită răspunsul 
cel mai urgent se, referă, prin ur
mare, la lucrările de artă și fi
nisaj.

Decalajul între necesarul de 
materiale și cantitățile reparti
zate, acceptat de C.S.P., este una 
din cele mai serioase piedici. 
Iată numai cîteva exemple : ci
ment necesar 3 000 tone — repar-

raion. 
totuși, 
à dc- 

de

re
in 

te-

tizat 1 000 tone; cherestea ne
cesarii 1818 in c — repartizat 
650 n> c ; bile — manele nece
sare J 421 in c — repartizat 250 
ni c și lot așa mai departe nu
mai cu jumătăți și cu sferturi de 
măsură. Adăugîndu-se la acea
sta și faptul că baza de aprovi
zionare de la Tg. Frumos, 
a cooperativelor agricole din ra
ioanele Pașcani și Ilirlâu are o 
adevărată dexteritate in întîrzie- 
rca încheierii contractelor cu di
feriți furnizori, ca furnizori ca 
Fabrica de ciment P-icaz, I. P. 
Fălticeni etc sc „grăbesc încet“ 
în îndeplinirea contractelor în
cheiate, e mai mult ca sigur că 
.și ceea ce s-a planificat va a- 
junge la destinație cu țirîila și 
destul de tîrziu. provocând greu
tăți care nu pot fi prevăzute 
încă.

Uniunea raională a cooperati
velor agricole a depus, cc-i drept, 
multe eforturi, a resludiat posibi
litățile locale, a mai rupt cîle 
ceva de ici și a cîrpit dincolo si 
a asigurat întrucîtva cooperati
vele care irigă, cu minimul ne
cesar de materiale. Lucrurile nu 
meig, totuși, ca pe apă la toate

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare in pag. a IlI-a)

Anul trecut. Institutul de știin
țe pedagogice a organizat un sim
pozion național privind proble
mele orientării școlare și profe
sionale. S-au luat în discuție re
zultatele unor experimente, s-an 
făcut propuneri valoroase, și-au 
spus cuvântul numeioși specialiști. 
Rezultatul ? Cu excepția înfiin
țării în cîteva licee a unor cabi
nete de îndrumare profesională, 
Si acestea tot cu titlu experimen
tal, și numirea în cîteva unități 
școlare a unor psihologi, simpo
zionul — organizat cu concursul 
Ministerului Invățâmîntului — 
nu s-a soldat cu îndrumări meto
dice și practice pentru școală și 
familie, de natură să înlăture 
caracterul empiric al orientării 
profesionale.

Am cunoscut activitatea unoT 
asemenea cabinete — cel care 
funcționează pe lingă Liceul 
,-Gheorghe Barițiu" din Cluj, Li
ceul ..Ion Neculce" din Bucu
rești. Ele desfășoară o activitate 
interesantă — limitată, e drept,

ANCHETA

PEDAGOGICĂ (III)

încă numai la clasele a VUI-a 
și a Xl-a, și aceeași în toate ca
binetele. Facem ultima remarcă 
întrucît, fiind vorba de un expe
riment. ne-am fi așteptat ca fie
care dintre cabinete să încerce 
soluții diferite, să folosească alt 
materia! documentar, să popu
larizeze o gamă mai largă de 
profesiuni).

Dar chiar așa cum se profilea
ză în prezent activitatea cabine
telor, ele și-au dovedit utilitatea. 
Atunci dc ce n-au fost înființa
te asemenea cabinete îd toate li
ceele sau cel puțin in marile 
unități școlare ? Cu atît mai 
mult cu cît experiența celor e- 
xistente demonstrează că organi
zarea lor reclamă un minimum 
de investiție materială: psiholo
gul funcționează doar cu o ju
mătate de normă, colaboratorii 
săi permanenți fiind membrii 
corpului didactic al liceului.

Rezultatele investigațiilor în
treprinse ne arată că pentru reu
șita orientării școlare și profesio
nale a tineretului sînt de urmat 
două căi : a) cunoașterea timpu
rie a înclinațiilor psihice și inte
lectuale, precum și a posibilită
ților fizice ale tinerilor, cultiva
rea și dezvoltarea lor și b) popu
larizarea tuturor profesiunilor, 
cu precădere a celor de mare in
teres național, cu tradiție în re
giunea respectivă fără însă a se 
pierde din vedere afinitățile per
sonale ale tinerilor pentru o me
serie ori alta. Desigur, împărțirea 
este doar de ordin metodic ; o- 
rientarea școlară și profesională 
este un proces unitar; cultivarea 
aptitudinilor se face în vederea 
unei anumite profesii ori grup de 
profesii înrudite, iar populariza
rea acestora se face în funcție

CENTRALA

TERMICĂ

MODERNĂ

SBicaiiiui-

(Agerpres)CONSTANȚA. — Vasul „Transilvania" a sosit dintr-o nouă croa
zieră pe Marea Neagră

ScriGori ©Florin
La Roman, în mi- 

croraionul 5 se află în 
construcție o centrală 
termică de o concep
ție originală. Ea este 
proiectată sub forma 
unui poligon cu coș 
concentric. Cele 10 ca
zane sînt dispuse ra
dial în Jurul coșului 
de fum. realizîndu-se 
astfel o importantă e- 
conomie de teren și 
scurtarea substanțială 
a racordurilor canale
lor de fum și altor in
stalații aferente. Solu
ția mai prezintă și 
alte avantaje : exploa
tarea centralei se face 
mal rațional, iar nu
mărul de oameni care 
supraveghează lnstala- 

este mult mai 
Perimetrul exte- 
este construit nu- 
dln sticlă, facili- 

astfel suprave
gherea liberă a caza- 
nelor. Coșul de fum 
este ornamentat cu 
plăci din ceramică co
lorată.

M \R1ETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a 111-a)

I

I

I

Ploua ca acum. In fie
care' zî'la ora~patru: Fix. 
Cu descărcări electrice, 
cu tunete, ploaie cu bă
șici, cea dinții ca un 
scăldat în bucurie, a doua 
cu asigurări reconfortan
te și cu proverbe pline 
de înțelepciune populară 
(„Plouă-n mai, ai mălai“), 
a treia cu oarecare îngri
jorare (Oare nu-i prea 
mult P Oare n-o fi slricînd 
pămîntului ?), a patra cu 
disperare.

Atunci, poștașul, ud ciu
ciulete, mi-a adus o scri
soare. care conținea cîteva 
întrebări: „Ai remarcat 
că scaunele din jurul 
„Mesei tăcerii" sînt profi
late ca niște clepsidre ? 
Mesajul nu este nici pe 
departe exclusiv geome
tric : este un îndemn la 
mișcare, la căutare. Dar 
ultimul element al „Coloa
nei", terminat numai pe 
jumătate ? Este o porun
că la continuă perfecțio
nare, la a nu lăsa treaba 
neîmplinită I... In ceea ce 
privește meșteșugul for
mei, Brâncuși a prins din 
urmă natura (nu mai vor
besc de prețul plătit pen- 
ru această cutezanță 1). Ba 
chiar i-a luat-o înainte. 
Ecorșeul lui (de vîlvă na
țională), Vitelius-ul, Lao- 
coon-ul și alte opere de ti
nerețe, certifică ferm că 
ar fi dobîndit destulă glorie 
și în arena naturalismului. 
Dar în secolul al XX-lea. 
secolul relativității și al e- 
nergiei nucleare, al știin
ței, al marilor sinteze spi
rituale care nasc abstrac
ția, nu de așa ceva se sim
țea lipsa.

Dacă pe noi ne doare 
cînd vedem oameni care 
își supun spiritul la auto- 
congelare în vederea unor 
înfloriri tot amînate pînă 
la vîrsta senilității, cît de 
necăjit va fi fost el atunci 
cînd sesiza — periculos 
de realist — ceața grea, 
caustică în care trăiau se
menii lui /"

Scrisoarea venea de la 
Florin. Nu-i dau aici de
cît pronumele deoarece 
îndrăznesc să public, fără 
să-i fi cerut asentimentul, 
cîteva mărturisiri pe care 
mi le-a făcut. Probabil îi 
va displace dar poate nu 
mă va condamna. Era o 
ploaie agasantă, cu cer 
mahmur, zi de „vreme pă
cătoasă" — cum am ră
bufnit o dată pe zloată 
vineție și frig, față de un 
prieten infirm care m-a 
privit mustrător spunîn- 
du-mi: „Pentru mine, dra
gul meu, 
mai mi-a rămas de
nu

loan Grigorescu

Om ales, subțire, de galante maniere, Cristian Mo- 
roianu salariat al întreprinderii de construcții și mon
taj nr. 2 — București te dezamăgește însă, dacă l-ai 
cunoscut în atributele de mai sus, surprins într-o 
situație limită ; atunci își dezvăluie adevăratul carac
ter, mai bine-zis își dă arama pe față 1

Tip curtenitor din fire, împărțind binevoitor, și 
mai cu seamă cuceritor, zîmbete insinuante în stînga 
și dreapta, Cristian Moroianu a zăpăcit multe ca
pete drăguțe la vremea lui. Pînă acum două neveste 
(pe care nu le mai are) și cine poate ști de cite ori 
încă pe atîtea „logodnice“. A avut succes și încă mai 
are... Acum, la cei 50 de ani cîți i s-au strîns ghiocei 
la tîmple nurii fantelui și-au pierdut din elocința tre
cută... Dar, cum eroul nostru este înzestrat, capabil 
si mai cu seamă ambițios face eforturi și prelungește 
fostele valențe amoroase într-un chip artificial. Cine

»

ge prinde, bine, cine nu, cu atît mai bine I Victime 
posibile sînt destule...

Și între cele care „nu se prind", sînt mai cu seamă 
fete tinere de 17, 18, 20 de ani. M. M. elevă a unui 
liceu din Capitală căzu orbită de noul artificiu în 
compania primejdioasă a lui Cristian Moroianu. De 
mai bine de un an întîlnirile lor secrete, plimbările 
cu mașina la Sinaia sau Predeal și de aici absențele 
nejustificate ale fetei de acasă, fac din viața mamei 
acesteia un adevărat chin. Sfîrșită de ginduri negre, 
cu lacrimi în ochi, mama se adresează procuraturii 
pentru a fi ajutată. Și iată-1 pe amorez în fața procu
rorului. De data asta fără masca cotidiană și mai cu 
seamă nupțială, obișnuită ; cu un cinism specific ce
lor ce o viață întreagă au trecut insensibili la dure
rile altora, Cristian Moroianu recunoaște că nu face 
un bine ademenind fete, pervertind credințe 1 dar

fiecare zi care 
trăit 

poate fi decît minuna-

tă /" Și am jurat atunci să 
nu mai hulesc.

Florin e inginer chimist, 
sau așa ceva, poet și filo
zof abia ieșit dintr-o ado
lescență prelungită și lan
sat într-o regiune de mun
te din centrul țării. Repro
duc ca dintr-o „autobio
grafie“ cîteva pasagii din 
prima lui scrisoare datată 
în octombrie 1966 : „Am 
luat viața de coarne la 
Ploiești, unde m-am năs
cut și am copilărit: pe la 
șapte ani am început să 
aduc pîine în casă, tocmai 
la vreme de amarnică foa
mete, prin 1945-1946, fiind 
orfan de tată. Căram în
tr-un căruț plinea coaptă 
de un brutar de pe Băr- 
cănești, trudă pentru care 
primeam plata în natură : 
o pîine pe zi. M-am tri
mis singur la școala vieții

pe care n-am absolvit-o 
nici azi. Am terminat li
ceul cu medie maximă, fa
cultatea (chimia), aproape 
la fel. în studenție m-am 
legat trainic de cercetare. 
Am realizat o sinteză în 
premieră pe țară, am fost 
premiat etc. Era doar un 
start bun. De cîțiva ani 
lucrez la sinteza unui me
dicament nou, vrînd să 
realizez un antinevralgic 
mai eficient, lipsit de ur
mări nocive asupra 
organe vitale. Are 
defectul că a ieșit 
scump. Voi mai vedea. Pe 
lingă alte probleme de. 
chimie industrială, mă 
preocupă din ce în ce mai 
intens biochimic firului de 
păr (încărunțite, cădere), 
pe care o concep princi
pial în paralel cu biochi
mia frunzelor. Cercetătorii 
au cam lăsat aceste pro
bleme „mărunte“ la lati
tudinea speculanților. Am 
și destule decepții. Mă în
furii cumplit

altor 
însă 
cam

văzînd cum

unii, chiar dintre cei care 
I ar putea crea ceva, alear

gă însetați după cumul. 
Idealul acestora este cel 
mai adesea prevăzut cu 
patru roate... îmi lipsește 
materialul bibliografic. A- 
nul trecut, cu un grup de 
cercetători, am finalizat o 
lucrare, pentru ca să a- 
flăm, a posteriori, că am 
redescoperit America. Aș 
vrea să contribui la cori
jarea unei lacune prezente 
în mai toate cursurile de 
chimie, anume, definirea 
neadecvată a elementului 
chimic, și distincția în 
triada „element — sub
stanță simplă — substan
ță compusă". Am analizat 
— logic și istoric — pro
blema în speță, ajungînd 
pînă la homeomerii lui 
Anaxagoras. Zece minute 
plus cele două „tabele" 
mi-ar fi deajuns pentru a 
prezenta într-o formă cla-

(Continuare 
în pag. a ll-a)

I«

U/tima oră de laborator, cu studenții ieșeni, înaintea sesiuniiM. M. tînără și frumoasă, iar el, feroce în egois- 
de ce s-ar da atunci înlături ? Timpul este

e
mul său ; —----------------------- .
și așa înaintat 1 Cine-i spune că poate fi pedepsit 
pentru fapta lui ? De asta nu se teme, este asigurat.

— Dacă nu reușesc să scap nici acum de ea 
(M. M.) am s-o iau de nevastă... încheie el neaștep- 
tînd replică.

Și astfel însurîndu-se la modul posibil, Moroianu 
Cristian trece în rindul oamenilor onești, respectabili, 
cu familie și preocupări serioase. De cite ori o fi 
promis același gest matrimonial nu știm precis, dar 
cert este ca acum nu o 
altfel mai bine că nu a

PARCHETE DIN LEMN
DE RĂȘINOASE

(Continuare

face pentru prima dată 1 De 
împlinit promisiunile făcute.

ILEANA DINICA

tn pag. a IlI-a)

La Combinatul de 
industralizare a lem
nului din Suceava s-a 
experimentat cu suc
ces producerea de 
parchete din lemn de 
rășinoase. Pentru 
realizarea noului sor
timent se folosește 
cherestea de mici di-

mensiuni rezultată 
din operațiile binale
lor. Primele cantități 
do asemenea parchete 
au fost montate în 
apartamentele unui 
bloc din cartierul A- 
rini. Locatarii apre
ciază că pardoselile 
realizate sînt la fel

de frumoase și dura
bile ca și cele din 
fag. Combinatul a 
luat măsuri pentru 
producerea pe scară 
industrială a parche
tului de rășinoase,

(Agerpres)



AZI C I

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
Lucian B făcu semn țarii tarului sl acopere cadavrul, apoi îl 

luă de braț pe locotenent și-1 conduse în curtea pustie a morgii. 
Ne pomenirăm din nou în jurul aceluiași salcîm cu frunze pră
fuite. Fața locotenentului, fără pic de sînge în obiaji, era albă ca 
varul. Șoptea mecanic

— E cumplit I... E cumplit I...
Frunză îi întinse un pachet de țigări. Locotenentul luă una... 

Flacăra unei brichete trecu de la o țigară la alta... Numai Lu
cian nu fuma îl privea cu compătimire pe locotenent și se ve
dea că el însuși încearcă să-și înfringă un simțămînt dureros.

— Tovarășe Pădureanu. întrebă el după un timp, cînd l-ați 
vărul ultima oară pe caporalul Nicula ?

TinâruJ ofițer nu răspunse imediat. Mai trase cîteva fumuri
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de țigară. încercînd astfel să-și înfrîngă emoția și crisparea. Nu 
izbuti. Din gît, vocea îi ieși sugrumată.

— în ziua plecării. După-amiază... înainte de a părăsi sub
unitatea... Eram în curte... a venit la mine cu valiza în mînâ, 
bine dispus... Doamne I E de neciezut I...

Făcu o pauză și ne privi pe rind, ca și curo or fi vrut să 
descopere dacă îi împărtășeam părerea.

— A pus valiza jos. A luat poziție«. I-am întins mîna. Săracu* 
de el 1... N-a mai ajuns la ai Iui I

— în jurul cărei ore a părăsit subunitatea ?
— In jurul orei 16... Avea un personal la orele 20 și 30... Țin 

minte că l-am întrebat de ce pleacă atît de devreme și mi-a 
răspuns că \iea să mai treacă pe la cîteva magazine și să cum
pere niște daruri... L-am întrebat dacă are toate formele de 
plecare, mi-a spus că da. I-am strins mîna. i-am urat călătorie 
plăcută... Ceva mai încolo, îl aștepta prietenul lui, soldatul Chi- 
rică Vasile, care l-a condus pînă la poartă. Apoi, Nicula a ieșit 
vesel pe poarta subunității.

Locotenentul își regăsise stăpînirea de sine, vocea îi devenise 
calmă și egală. Numai paloarea feței îi mai trăda șocul emo
ției.

— Ce fel de om a fost Nicula ?
— Ce straniu sună cuvintele astea: a fost, observă locote

nentul după ce strivi sub talpa pantofului mucul de țigară. A fost 
un militar bun, sîrguincios, un foarte bun trăgător...

— în viața civilă ce profesiune a avut ?
— Lucra pe șantierul Combinatului siderurgic, ca termoteh- 

nician...
— Cum se comporta în serviciul de pază a frontierei ?
— Excelent.. Era mereu evidențiat... de aceea i se acordase, 

drept recompensă, permisia. Opt zile. Hm, Nicula T. Florea, 
mort'

Se uită îndurerat în ochii lui Lucian : cînd tăcea, își mușca 
buzele subțiri și vinete. îl chinuiau și pe dînsul nenumărate în
trebări. dar nu îndrăznea să le formuleze.

— în afară de prietenul acela, Chirică Vasile, dacă am reți
nut bine numele, mai avea și alti prieteni ?
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Proiectantul Rădulescu Octav de la Institutul de proiectări pen
tru industria ușoară verif icînd realizarea machetelor noilor unită  fi 

industriale

(Urmare din pag. 1)

ri, atractivă ți ncpoleml- 
tontă. unele asppcte, In
clusiv enunțarea adecvată 
a definiției elementului 
chimic.

îndrăznețe să-ți trimit 
o poezie :
„Cine sînt? — O pleală-n 

vânt
Ia, un semn de întrebare 
năpustit în lumea mare 
Ca s-adune într-o apă 
adevăruri de o șchioapă 
sl în stropii strînși anume, 

descopere o lume...“ 
POST S( Bl TOM.
„Dacă, ața cum sa în- 

tlmplâ cu cei care primesc 
plicuri multe, o să citești 
această scrisoare peste 
cine știe cită vreme, con
sider-o chiar și atunci ca 
fiind primită în ajun. în- 
tr-atlt de (mereu) actuale 
vor rămtne problemele 
noastre de pe aici..."

Deci, cine este Florin? 
Nu știu. Nu despre starea 
lui civilă vorbesc, ci des
pre omul dintre aceste rin- 
durt. Mi-a scris cîteva 
scrisori, i-am răspuns, 
mi-a trimis vreo duzină 
de poeme, cam tot atîtea 
articole și studii legate de 
marea lui pasiune, chimia 
— In rivalitate cu alte pa
siuni, tot atît de mari — 
logica și poezia, am fixat 
întîlniri care n-au avut loc,

MONTPARNASSE 19

— Nicula Florea era comandant de grupă. Se purta sever, 
dar, în același timp, era prietenos cu toți cei din subordine... 
Prietenul său cel mai bun însă era Chirică Vasile. E și el din 
Galați.

— îl găsim acum la subunitate sau e în serviciul de pază ?
— Se odihnește, abia la noapte intră de serviciu.
Frunză îi oferi o nouă țigară. Locotenentul refuză. Stătea cu 

ochii în pământ Lucian, în sfîrșit, îi satisfăcu curiozitatea care-1 
mistuia.

— Tovarășe locotenent, Nicula Florea a fost ucis I
Ofițerul își ridică brusc ochii și-1 măsură pe Lucian ca pe 

un om care nu știe ce spune.
— A fost ucis ? șopti el într-un târziu. Da' e cumplit ce spu

neți 1 Și pentru că Lucian dădu din cap : „Da, da, a fost omo- 
rît“, el continuă :

— Omorît ? Cine să-1 omoare ? Și de ce ? 1
— Să mergem, propuse Lucian pe neașteptate ; aș vrea să stau 

de vorbă și cu militarul Chirică Vasile...
Ne îndreptarăm spre ieșire. într-o tăcere adîncă. îl văzui pe 

Lucian uitîndu-se la ceas. Mă uitai și eu : acele arătau orele 
15 și 20. Mă stăpînea senzația ciudată că de la plecarea noastră 
din București trecuse multă vreme. în care răstimp îmi fusese 
dat să trăiesc foarte multe întîmplări.

VII. UN INDICIU PREȚIOS
Soldatul Chirică Vasile intră șovăitor. își roti prin birou ochii 

mici, de un albastru spălăcit. Cînd se prezentă regulamentar, se 
poticni, roși, apoi àmbi stingherit. Rămase în picioare, își scoase 
boneta. Fruntea-i lucea de transpirație. Era ars de soare, iar 
briza sărată a mării îi crăpase buzele, rănindu-i-le. Ochii ostașu
lui se opriră întrebători în ochii comandantului. Se vedea că 
prezența a trei civili necunoscutf îl descumpănea.

Lucian îl pofti să ia loc, dar soldatul nu se așeză pînă ce lo
cotenentul Pădureanu nu-i spuse :
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De la generic filmul previne că nu 
intenționează să facă istorie. Premiza 
nu e de bun augur : de foarte multe 
ori indiferenta față de exactitatea da
telor, pretinsă ambiție spre adevăruri 
mai adinei decît faptele real-istorice, 
s-a conjugat cu o invenție cenzurată 
de locuri comune. Biografia lui Mo- 
digliani e supusă și ea acestui proces. 
Regizorul scenarist Jacques Beker îm
bogățește seria de „genii-martiri“ con
struiri pe principii identice, menite să 
recolteze milă îmbelșugată, și duioșie 
protectoare. „Tragedia" lui Modigliani 
respectă convențiile familiare melo
dramelor : mansarda mizeră, teroarea 
chiriei, prostituata sentimentală, iu
bita „angelicata“. lipsa de bani, Lipsa 
de succes, alcoolul și ftizia, moartea 
— prolog al gloriei.

Si totuși, deși drama e convențio
nală, liniile mari ale pretinsei exis
tențe a pictorului — supuse normelor 
unui gen trăind din artificii, filmul nu 
e lipsit de surprize. Pare că, odată 
plătit tributul convenției, realizatorii 
își îngăduie libertăți care să-i expri
me, care să le izoleze opera din serie. 
O asemenea libertate ar fi cele cîteva 
momente „verite" : suburbia pariziană, 
cu bistroul pustiu în zori sau debor- 
dind de o clientelă mizeră și înfome
tată. cafeneaua acaparînd strada, ba
rul aglomerat în care se înghesuiesc 
fără să se vadă oameni de toate cate
goriile și de toate rasele, „academia" 
pe pictură — adevărat „cosmopolis" 
închinînd in toate limbile Artei, stra- 
da-îngustă, searbădă, parcă un șanț 
necesar intre două masive de piatră. 
Lungile momente de descripție vor
besc despre sărăcie și singurătate mai 
convingător decît pagini întregi de 
text, vorbesc despre artiștii înșiși, des
pre pasiune și deznădejde, despre tris
tețea împărțită cu prostituatele sau 
ușurată de alcool, despre puritatea 
profundă a boemei.

Filmului îi reușește atmosfera în- 
tr-atît îneît ea devine fapt biografic, 
și chiar viață interioară. Prin ea te 
apropii de adevăratul Modigliani, și 
de toți artiștii atrași și devorați de ce
tatea sacră a artei — Parisul.

Filmul dispune de niște actori care 
depășesc flagrant datele prime ale 
personajelor. Lili Palmer — Beatrice, 
realizează, pornind de la convenție, o 
mare creație : inteligența, cinismul, 
simulat cu grație, distincția, bravada 
surîsului ironic, îndrăzneala spiritului 
și marea tristețe — devenită fapt fi
zionomie, inalienabil ca linia nasului 
sau culoarea ochilor — sînt sugerate 
de jocul lui Lili Palmer cu o forță ex
presivă, cu o știință a nuanțelor cu 
totul neobișnuite. Chiar și Jeanne — 
iubita mitologică — încalcă normele 
melodramei: puțin urîtă, adesea ridi

colă, iritant de desăvîrșită, Anouk 
Aimee se revoltă împotriva „fișei" 
convenționale, se îndreaptă spre a- 
devăr.

Dragostea dintre Modigliani șl 
Jeanne — iubirea absolută a tuturor 
biografiilor exemplare - cedează și 
ea adevărului . nu are acea perfecți
une zdrobitoare obținută de obicei 
prin simplificare. E pe alocuri un fel 
de iubire de copii necăjiți, cuminte și 
sărăcăcioasă, îngrijorată, modestă, 
cu mici planuri de economii și feri
cire, cu multă mizerie și multă răb
dare. Astfel e salvai momentul regă
sirii dintre cei doi, pe care-1 așteptăm 
cu teamă, deoarece convalescențele 
eroului și decorul meridional se sol
dează de obicei cu spectaculoase fal
sități pasionale.

Alegerea lui Gerard Philippe este o 
adevărată binecuvîntare pentru un 
personaj conceput atît de banal cum 
este cel al lui „Modi“. Poate că ni
meni nu e mai potrivit decît Gerard 
Philippe să încarneze drama artistului 
din a cărui martirizare societatea își 
face lege. Gerard Philippe e parcă a- 
dolescența însăși vîrsta unică, defini
tivă a artistului autentic, cu puritatea 
și dezechilibrul ei, cu căldură și ca
pricii, cu Ingratitudine, entuziasm fe
bril sau oboseli dezastruoase. Gerard 
Philippe operează în personaj niște 
redimensionări, niște mutații de ac
cente, care Izbutesc să mascheze — în 
parte - banalitatea concepției. Negli
jenta lui „Modi“, lipsa de maniere, 
umorul, descurajarea tăcută, lipsită 
de gesturi mari, sînt mai expresive, 
poate chiar mai importante decît al
coolismul și tușea de tuberculos. Sau 
Modi bucurîndu-se de ploaie, mîngiin- 
du-se cu șiroaiele scurse din streșini, 
împărțind coniacul cu primul venit și 
înfundînd paharul in buzunar, e ade
vărat, tulburător și face inutile, și pri
mitive, multe alte momente de auto- 
explicare.

Și totuși, prezența — salutară pen
tru personaj — a lui Gerard Philippe, 
aduce și unele prejudicii: 1 se rezervă 
lungi solouri. un fel de ..arii", care 
întrerup fluxul narației cinematogra
fice : Gerard Philippe e un virtuos și 
demonstrațiile sale de artă actoriceas
că sînt întotdeauna impresionante. 
Dar ele constituie niște pauze, niște 
deviații desprinse din corpul filmului, 
captivante în sine, dar pleonastice în 
ansamblul operei. Poate aceste prelun
gite deviații pentru virtuozitate sînt 
parțial răspunzătoare de lungimea fil
mului, și accentuează impresia de di- 
lutie pe care structura epică, cu mai 
multe momente culminante și mai 
multe false-finaluri o creează.

ILINA GRIGOROVICI

suplinite de plicul ți na- 
ginite scrise Îndesat, la 
mașină, fără cuvinte șterse 
sau hașurate ci, pur și 
simplu, decupate cu lama, 
acolo unde dorea să corec
teze ceva.

O dată mi-a scris fu
rios .

„E o osindă să trăiești 
Intr-un parc splendid cu 
trandafiri ale căror petale 
sini i<oate din șmirghel. 
Mulți oameni nu se pricep 
să-și facă timp șt să gin- 
dească. Ce păcat I Eu îi 
sînt dator lui Galdar : el, 
cu cărțile lui m-a smuls 
din hățișul Dnx-urilor, Im- 
plintindu-mă firesc în pă- 
mlntul pe care nici nu.-l 
observasem măcar sub pi
cioare..."

alta data.
„St totuși, clndva (peste 

dt timp, și in ce ritm, 
sincer, nu știu I), o să 
scriu. Știi de ce am re
nunțat la fotbal ? Fiindcă 
nu mal aveam timp să de
vin un virtuos și să rămîn 
un combatant (sublinierea 
lui Florin). Puteam ciștiga 
una pierzind pe cealaltă 
— mă trezisem tîrziu. 
însă la slalomul gindurilor 
și al tocului, tinerețea nu 
se mai măsoară în secun
de. Lampedusa, ajunge ? 
M-ai menațat inutil ■ îmi 
place complexitatea ; sim
plificarea vieții (în dece
niul al treilea al ei) îmi 
pare o renunțare, o ampu
tare. Cunosc punctul de 
vedere majoritar: specia
lizarea e brățară de aur. 
Pentru mine însă, compli
carea nu este un scop în 
sine, ci o cale. Uneori mă 
sperii eu însumi cît pot 
lucra Totul are însă o ex
plicație tactică foarte sim
plă știu să mă odihnesc 
complex, lată și strategia: 
vreau să devin un propa- 
Sator al materialismului 

ialectic (ce succese mă
rețe și reale am obținut 
noi în acest domeniu teo
retic !), cu : a) — o pre
gătire științifică serioasă; 
o) — o abordare nu sea
că, ci prin inimă ; c) — 
cu o forță a expresiei mi
gălos cultivată. (în acest 
spirit, poeziile mele nu le 
trimit în lume spre a-mi 
aduce pline, ci spre a-mi 
fi jaloane în lupta pentru 
punctul „c" — expresia, 
stăpînirea limbii). în min
tea mea le atribuisem ro
lul paharului de suc pe 
care îl sorb maratoniștii 
din zece in zece kilometri. 
Atît. în cel mult șase ani 
voi dobîndi dreptul la a- 
cest suc. îmi voi lua doc
toratul în chimie. Voi în
cheia, cel puțin cu bine, 
facultatea de filozofie. Ce 
vezi hazardat în acest 
plan ? Spui „pîine ama
ră“. De aproape treizeci 
de ani, viața nu mi-a ofe
rit nici o felie din alt fel 
de pîine. Poate ție P Nu 
cred. în primul rînd ne-o 
amărîm noi înșine prin 
neliniște și căutare — alt
fel am muri de cîteva ori 
pe zi. în al doilea rind — 
ceilalți care, evvtînd. auto- 
înveninarea, practică sim
bioza"

POST SCRIPTUM.
„Am vizitat odată, mai 

de mult, o veche fabrică 
de zahărștii cum e o 
asemenea fabrică. Și totuși, 
de acolo ieșeau acele cri
stale albe și dulci. Viața 
nu-i oare o fabrică de za
hăr ? Totul e să nu acorzi 
firmei mai multă impor
tanță decît i se cuvine, 
iar dacă, uneori, nu toa- 
te-ți sînt plăcute privește 
cubul acela alb, cristalin. 
opera ta“.

Aici, trebuie să recu
nosc, am fost derutat. 
Simplismul comparației 
căpăta gravitate prin re
zultantă. Altă dată mi s-a 
părut și mai dezarmant 
prin logica construită pe 
silogisme voit simpliste.

lată: „Tu nu consideri 
tăcerea densă, opacă, fer
mă drept o dovadă de tn- 
geniozitate ? Mulți prefe
ră — ce bine o știu I — 
o revoltă tăcută, plus-mi
nus, cîteva înjurături de 
urs deranjat din Week- 
end-ul lui mintal, tematic, 
unei limpeziri cinstite, 
constructive, deși, e drept, 
cam incomode. Tu ataci 
„jucăriile" dai desigur, nu 
ești foarte convins că doar 
acolo nu ne prea omorîm 
cu firea Oamenii nu în
drăznesc. I. G.-ule, asta e 
drama noastră, stofă exis
tă, doar din eo au fost 
croiți olde Vlalcu, Vuia, 
Coandă. Brăncuși, Țucu- 
lescu. Parhon, dar sînt 
croitori care nu taie decît 
după tipare vechi. De ce 
nu avem un premiu Nobel 
în țară ? Doar pentru că 
se mai preferă pe ici, pe 
colo, ciupitul, fărîma, im-

OMUL, adică acela pen
tru care setea de a cu
noaște este echivalentă cu 
respirația spiritului, ți el 
este conștient de acest lu
cru, de aici perpetua ne
liniște (în măsura în care 
devin șt eu Om, mă carac
terizează și pe mine) — ar 
fi Tamerlan ? Nu prea 
Kit Marlowe ne trimite a- 
cest. simbol cam stropit 
de sînge Pfui I Ar fi Wer- 
thet cu lamentul Iul P Sau 
Faust, pentru care supre
mul vb era de a se cocoța 
in circa acestui catli ne- 
Imblinzit cate este timpul, 
da a-l prinde de ureche și 
de a Încerca să-l pripo
nească cumva în zodia ti
nereții ? lată de ce l-am 
ales pe Hamlet. De aceea 
mi-am intitulat eseul; 
„Prințul cunoașterii și bla
zonul său hrâncușlan". 
Lui Hamlet t s-au lipit o 
sută de etichete. A mea

SCRISORI

DE LA
FLORIN

păcată de minune cu căl- 
durica și narghileaua ? 
Am avut un profesor uni
versitar care descoperise 
un fenomen extraordinar, 
cu aproape un an înaintea 
unor cehi, dar nu-i venea 
să creadă că a fost în sta
re El să deschidă o cale 1 
Nici nu si-a publicat ma
terialul (Există o tradiție 
a îndrăznelii, o eredita
te ?). Doar după comuni
carea cehilor s-a luminat 
(spre a spune): „cehii au 
cîștigat Premiul NobeT. 
Iar el a pierdut... o doagă. 
Ce greu este să treci de 
astfel de sceptici, să-i faci 
să creadă în tine, cînd ei 
nu dau multe parale nici 
pe ei înșiși“.

Și din nou despre Brân- 
cuși:

„Vrînd-nevtlnd, examt- 
nînd de aproape comple
xul de la Tirgu Jiu, l-am 
întîlnit pe Hamlet acolo l 
Să nu te miri: dacă acel 
profesor polonez (Kott) oj 
fi conceput cartea sa în 
parcul de pe Jii, Hamlet 
ar fi venit mult mai a- 
proape de el și de noi toți. 
Căci sensul profund (tot
deauna marii artiști as
cund cîte un sens adine 
în spatele oricărui chip 
contemporan lor) — vezi 
exemplu Domnișoara Po- 
gany — ochii aceia sînt 
un strigăt disperat al 0- 
mului însetat de cunoaș
tere, ochii aceia „poga- 
nici" mi-au oferit cheia 
viziunii mele, în care am 
cuprins întregul complex. 
M-am tot gîndit ce simbol 
și-ar alege omul zilelor 
noastre — am spus I

ar fi a 101-a: „Prinț al 
cunoașterii“

POST SCRI. TOM.
„Un confrate, cînd a a- 

flat că vreau să merg la fi
lozofie, a afirmat că și el 
vroia foarte mult să facă 
așa, dar că, din diverse 
motive, nu a reușit, șl a 
abandonat. Ei bine, cînd 
a auzit că am terminat 
primul an la fără frecven
ță, și încă cu media nouă, 
m-a caracterizat astfel: 
„bine pregătit profesional, 
dar se bîlbîie între chimie 
și filozofie. Sper însă ca, 
pînă la urmă, să-și dea 
seama." etc., etc. In fine, 
interesant este că la logi
că, atît la examenul din 
anul l, cît șt la cel din a- 
nul II (logică matematică) 
am luat nota zece, ceea 
ce a avut un rezultat ne
prevăzut : am primit, pro
punerea din partea cate
drei de a colabora la o 
fundamentare definiționa- 
lă a chimiei I l. G.-ule, nu 
te supăra pe mine dacă 
îți spun că această invi
tație m-a bucurat aproape 
cît frățeasca ta scrisoare. 
Astfel, munca mea Pa fi 
răsplătită (nu bănește, și 
așa dacă banii cresc în 
progresie aritmetică, pre
tențiile cresc geometric), 
deci răsplata muncii mele 
ar fi înlăturarea unor bîl- 
bîieli din chimie, căci, sla
vă autorilor de cursuri, 
mai sînt încă destule I

Te-am asigurat că mă 
îngrijesc concomitent șt 
de cizelarea expresiei

— Șezi, mă Chirică, dumnealor vor să-ți pună cîteva între
bări.

Se așeză pe un scaun, în dreptul unui birou, și începu să-și 
joace nervos boneta în mâini.

— Eu o să mă retrag, zise locotenentul Pădureanu, ca să vă 
caut datele pe care mi le-ați cerut

— Bine, încuviință Lucian.
— De lingă ușă, locotenentul se mai uita o dată spre noi, 

arătîndu-și fața albă, răvășită de o nesfirșită tulburare. Lucian 
îi ceruse, pe cînd ne aflam în mașină, cîteva date cu privire la 
serviciul de pază a frontierei, îndeplinit de Nicula T. Florea.

Mie mi se făcuse tare cald. îmi dezbrăcai haina. Frunză îmi 
urmă exemplul.

— Dumneata, tovarășe Chirică, ești cel mai bun prieten (vru- 
sese să spună „ai fost", dar se corectase la vreme) al lui Nicula 
T. Florea ? i se adresă Lucian cu o voce caldă ostașului, după 
ce, un timp, îl studiase ÎDcercfnd să-i intuiască firea.

— Da, răspunse militarul abia auzit, neștiind căruia dintre noi 
trebuie să-i acorde cuvenitul onor ierarhic.

— De cînd vă cunoașteți ?
— Sîntem amîndoi gălățeni... am copilărit în același cartier, 

am mers Ia aceeași școală. Sîntem și același leat, răspunse ostașul 
ceva mai curajos. Ne-am bucurat cînd ne-am pomenit la aceeași 
armă. Așa că, vedeți dumneavoastră, ne cunoaștem cam de mul
tișor...

Din nou își roti privii ea pe chipurile noastre, căutând să deslu
șească ce doream de la dînsul.

Frunză vru să-și aprindă o țigară, dar Lucian îl opri. Gestul 
mă intrigă. Mă uitai la el. Descoperii brusc un Lucian obosit, 
poate din pricina căldurii. O clipă mă gîndii că un cadavru iden
tificat poate să te răscolească mai mult și mai adînc decît unul 
neidentificat își formula întrebările greoi sau nu era decît o 
părere ?

— Te ai bine cu Nicula ?
Chirică Vasile răspunse firindu-și boneta din mînă :

Nu numai organizatorii excursiilor (înțelegem prin 
aceasta șefii comisiilor de sport și turism, responsa
bilii cercurilor de turism etc) trebuie să cunoască un 
anume alfabet« ce ține de știința organizării excursii
lor, ci toți tinerii, toți aceia care îndrăgesc drume
țiile. Iată ce ne-a îndemnat să inaugurăm noua ru
brică a ziarului nostru : „Dicționar turistic". în ca
drul ei ne propunem să furnizăm cunoștințe utile ti
nerilor excursioniști ca și organizatorilor drumețiilor, 
reguli și sfaturi practice privind organizarea, desfă
șurarea și valorificarea excursiilor. Și, de asemenea, 
să răspundem tuturor întrebărilor cititorilor privind 
turismul.

(Urmare in numărul de mîine)
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Din capul locului orga
nizatorii excursiilor trebu
ie să cunoască faptul că 
acestea au o sferă largă 
de cuprindere în funcție 
de diferitele genuri și de 
principalele lor caracte
ristici.

Iată, după scopul lor 
ele se împart in :

— excursii turistice în 
care principalul scop ur
mărit este recrearea par- 
ticipanților și vizitarea, 
pe traseu, a unor obiecti
ve turistice ;

— excursii organizate cu 
ocazia unor aniversări la 
locurile istorice legate de 
lupta poporului, a clasei 
muncitoare: Cetatea Su
cevei, Cîmpia Libertății, 
Muzeul de Istorie a Par
tidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și demo
cratice din România. 
Doftana etc. sau, în zi
lele unor sărbători tradițio
nale, cînd se organizează 
serbări cîmpenești cu pro
gram cultural-artistic (pa
radă a portului și folcloru-

EXCURSIA
lui local) și sportiv, cu 
jocuri distractive cum ar 
fi sărbătoarea Liliacului de 
la Ponoare din Oltenia, 
Tîrgul de fete de pe Mun
tele Găina din Țara Moți
lor, Sîmbra oilor în Oaș, 
Tîrgul sărutului de la Hăl- 
magiu, Poiana Narciselor, 
sărbătoarea recoltei etc.

După timpul disponibil 
excursiile se împart în :

.— excursiile la sfîrșitul 
săptămînii, cu care prilej 
se face turul orașului, se 
vizitează împrejurimile, 
principalele monumente 
istorice și ale maturii din 
vecinătate. Aceste excursii 
constituie un bun mijloc 
pentru pregătirea altora 
mai lungi.

— excursiile din tim
pul concediilor și al vacan
țelor a căror durată poate 
fi de 4—14 zile : ele ofe
ră posibilități mai largi 
de cunoaștere a patriei și 
a istoriei poporului nos
tru prin faptul că cuprind 
trasee variate ca relief — 
munte, cîmpie, mare, Del
tă și cu zone turistice și 
folclorice multiple — u- 
neori întinzîndu-se pe sute 
de km. Aceste drumeții se '

fac cu trenul, vaporul, 
autocarele.

O împărțire o determină 
și numărul mai mic sau 
mai mare al participant}- 
lor :

— definim astfel ex
cursiile colective în care 
sînt antrenați mai mulți 
tineri ce formează gru
puri de 20—25 de parti
cipante,

— excursiile de masă, 
ce se organizează de obi
cei la sfîrșit de săptămîna 
sau cu ocazia unor ani
versări, zile comemorati
ve etc și care se încheie 
cu diferite festivități sau 
serbări cîmpenești. în ca
drul acestora se vor des
fășura competiții sportive, 
activități culturale și ar
tistice, jocuri cu caracter 
distractiv etc.

După distanță distin
gem î

— excursiile locale, or
ganizate în împrejurimile 
imediate ale localităților de 
reședință, de obicei sîm- 
băta și duminica.

— excursiile îd regiu
ne șl cele interregionale.

Forma itinerariului de
termină și ea clasificări:

— excursii dus-întors 
pe același drum ;

— excursii în circuit 
în care itinerariul nu stră
bate de două ori același 
drum ;

— excursii în formă de 
stea : se pleacă în dife
rite localități, locuri, zone 
se ajunge concomitent în 
același loc, la un anume 
punct dinainte stabilit. 
Locul de întâlnire poate 
fi o cabană, un vîrf de 
munte, o stațiune balneo
climaterică, o cetate stră
veche, un muzeu sau 
un oraș ori un obiectiv 
industrial.

...Și modul în care se 
tace cazarea creează ca
tegorii :

— excursii la baze tu
ristice, în care cazarea se 
face în cabane, hoteluri, 
case de odihnă, internate, 
cămine studențești și chiar 
la cetățenii particulari.

— excursii cu corturi 
unde participanții își asi
gură singuri cazarea.

In general excursiile 
sînt organizate pentru vi
zitarea anumitor obiecti
ve turistice: noțiunea de 
obiectiv turistic are un 
bogat și variat conținut

In acest sens, în sfera a- 
cestei noțiuni intră :

— zonele cu pitoresc 
natural, reprezentate prin 
regiuni muntoase, păduri, 
ape, lacuri, stinci, defile- 
uri etc,

— parcurile sau rezer
vațiile naturale cu o bo
gată floră și faună puse 
sub protecția legii.

— monumente ale na
turii : munți, peșteri, ar
bori, păsări și animale etc.

— monumente de arhi
tectură, istorice și cele de 
artă, care prin vechimea 
lor, valoarea documentară 
și artistică au determinat 
punerea lor sub protecția 
legii în vederea asigurării 
unei conservări îndelun
gate.

— localități care prio 
vechimea sau noutatea 
lor, aspectul urbanistic, 
arta populară constituie 
puncte de mare atracție.

— locuri istorice de care 
sînt legate evenimente din 
trecutul istoric al patriei, 
de lupta clasei muncitoa
re ;

— noile obiective in
dustriale și social-culturale, 
unitățile agricole socialiste.
etc.

msla „literare". Iți trimit 
tncă o poezie. Știai căgiv 
raful înseamnă depunerea 
gheței pe aripi ? Ce zici 
de bogăția da semnificații 
pe care o ascunde acest 
arid termen tehnic ? Ce 
imagine tristă, niște aripi 
pîngărife de gheața rece 
și mută I"

Altă dată, după primele 
zile cu ploi la ore fixe, cu 
junghiuri reumatice pă
trunse perfid în familie, 
cînd învățasem de mult 
să nu mal om zile cu „vre
me păcătoasă", prietenul 
meu a ținut să-mi fie re
confortant „Treizeci de 
ani sînt garanția acuității 
minții șl a amhifiei pentru 
un căpitan Dar timonierii 
cel mal prețuiți sini, ftiu 
din auzite, cei cu peste 
patruzeci de primăveri 
Or, pilotul este egal în 
virtute cu căpitanul ?... 
Ieri am fost la fotbal. O 
după-amiază întreagă Nu 
te-ar ispiti să fugi ca o 
nălucă după o minge ne
statornică, dătătoare de 
noi forțe spirituale în con
tul consumării celor fizi
ce P S-ar putea să te spe
rie perspectiva faptică și 
să o iei doar ca „idee". 
Mîine spaima ca fi mai 
mare, și nu cumva să-ți 
pară ideea o inepție. O 
minge, un codru sau un 
petec de cei pe care nu 
se profilează umbra agen
dei supraîncărcate, pot fi 
o renaștere. Renunță la 
zece pentru o sută. Asta 
e toată taina .sportului... 
Iți faci iluzii dacă crezi 
că tu vei decide cînd să 
atlrni lăuta în cui. Une
ori, oamenii — chiar fără 
să-și dea seama — se re
trag, ca să-și ia elan. In 
ceasurile de aproximativă 
sterilitate nu dispera (asta 
nu înseamnă să nu înjuri): 
nu e nimic supranatural, 
doar o rotiță oarecare nu 
e în largul ei. Mîine va 
fi I Iarfă-md, iți mai tri
mit o poezie“.

POST SCBI TUM.
„Nu cred ca să te inte

reseze direct, însă zilele 
din urmă mi-au fost lu
minate de o bucurie (de 
natură biochimică) ■■ am 
finalizat o a treia încerca
re, și anume o substanță 
insecticidă care permite 
obținerea unei victorii ra
pide și sigure împotriva 
oricărui soi de insecte 
dăunătoare și, îndeosebi, 
asupra ploșnițelor. Victo
rie !“

Deci, cine este Florin ? 
O peipetuă neliniște, o 
nepotolită căutare pe 
cale să devină OM. Fic
țiune? Realitate? Personaj 
de ficțiune, poate să apa
ră doar tn raport cu o 
lume a cărei putere de 
vis, fără să fie atrofiată 
prin ceva, nu îndrăznea, 
on nu putea, să se apro
pie de realizare. Personaj 
cumulativ, poate doar în 
sensul în care, prin vra
ful de scrisori îl regăsesc 
și cu alte nume, gînduri 
ce poposesc pe masa mea 
de lucru venind din dife
rite colțuri de țară. Am 
promis săptămîna trecută, 
scriind aici despre „etica 
timpului liber" că-mi voi 
deschide șipetul cu scri
sori și voi dezvălui cîteva. 
L-am ales pe Flonn Poa
te nu mă va condamna.

sens comit o impietate. 
Scrisorile lut n-au fost 
destinate paginei de ziar, 
ci mie, personal îi cer 
iertare. Dar plouă zilnic 
la ora patru, fix, ca un 
scăldat în bucurie, și eu 
aștept poștașul ud ciuciu
lete <tă-l cinstesc cu un 
strop de coniac pentru 
a-și purto și spre al‘e 
inimi, mai încălzite, tolba
cu speranțe.
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înainte de a trece la analiza 
antepenultimel etape a campio
natului (tot mediocri și tot ce
nușie) țin eă anunț efi opinia 
publică a primit cu enormă sa
tisfacție comunicatul Consiliu
lui V.CFS prin care inșii răs
punzători de fiorosul eșec de la 
Zürich au fost îndepărtați de la 
conducerea echipei naționale 
Sperăm că măsura va fi dusă 
pină la capăt. In sensul că nu 
Fe va admite acestoT oameni să 
preia acum conducerea unor 
cluburi ca să le tirasefi $i pe a- 
cestea la un nas de prăpastie. 
E de ajuns că timp de cinci ani, 
ei au făcut ce au făcut din fot
balul nostru 
timpul să-și 
•erii.

In ședința
U.C.F.S.,

de sîmb&tft de la 
. la care, pentru prima 

oară au fost chemați și ziariștii 
să-și exprime opiniile, toți vor
bitori’ ._ 
ghe Popescu 
doctorului N 
Covaci e 
mutului), 
prezinte 
drept un 
nefericită 
arorul de 
așteptat Cauzele înfrîncerii a- 
cesteia dezonorante sînt mult 
mai adinei, ele tin de sistemul 
de lucru al federației pe o pe
rioadă de anL în primul rind 
ce ascunderea adevărului și în
frumusețarea realităților Mul
tă. nepermls de multă vreme, 
fostul președinte și oamenii din 
subordine» lui. inclusiv cei care 
de bună voie s-au înhămat să-1 
slujească, au făcut totul ca să 
întindă o dulce minciună peste 
rezultatele submediocre ale c- 
chinei noastre. Cei vinovați de 
căderea gravă a fotbalului nos
tru au fost împinși acolo unde 
e locul lor — și-i greu de ima
ginat că vor mai sui în fotoliile 
federației vreodată oameni puși 
pe căpătuială — dar lucrurile 
trebuie limpezite pînă la ca
păt Cei care au cîntat în stru
na federației și au înălțat-o pe 
nori de mărgărit, trebuie să plă
tească si ei. Ziarul . Scînteia". 
în numărul său de duminică a- 
rată că revista ..Fotbal", „în loc 
să se constituie într-un instru
ment de analiză a stărilor de 
lucruri din această disciplină, 
s-a transformat grabnic într-un 
rapsod de serenade sub balcoa
nele federației". Perfect adevă
rat Și trubadurul numărul 1 se 
cheamă Aurel Neagu (Dan Ol
teanu), redactor șef al publica-

cu excepția lui Gheor- 
Hie Oanft și a 

Stănescu (Strfan 
optat pentru poziția 
care au continuat să 

această catastrofă 
accident, o întîmplare 
— au demonstrat că 

1—7 n-a fost deloc ne-

țlei respective. ..Fotbal“ împli
nește un an de la apariție și in 
aceste 52 de săptămîni. cercetați 
colecție, doar in săptămîna Cră
ciunului, tovarășul Aurel Nea
gu nu si-a executat sub balcoa
nele federației, ..romanța pen
tru GicS“. cum ar spune priete
nul meu. Ion Băieșu Dar să 
trecem la citate După meciul 
cu ItaliB. pana cronicarului Au
rel Neagu (alias Dan Olteanu) 
nota : „înregistrăm cu satisfac
ție obișnuința de astădată re
centă (nu a noastră, a celorlalți 
cronicari, cum se va vedea din 
mustrările pe care ni le face 
susamintitul cu alt prilej n n.) 
a iubitorilor fotbalului de n ■ - 
preeia înlîlnirile internaționale 
șl evoluția jucătorilor nu numai 
prin prirma rezultatului pur și 
simplu, ci șl prin factura jocu
lui practicat dr aceștia (...) go
lul lui M armia n-a fost irnl".

în ajun de Anul Nou. tovară
șul Aurel Neagu n trimis la 
mine acasâ doi salnriați ca să 
mă convingă să scriu un articol 
„bine simțit“ despre fotbal și 
fotbaliști care să apară în nu
mărul festiv al revistei. L-am 
scris dar fiindcă articolul nu 
era pe linia dorită de federație 
si nici de domnia-sa, articolul 
n-a apărut niciodată în această 
revistă. Hai să zicem că m-a a- 
fectat pe mine această ches
tiune și de aia scormonesc co
lecția Ca să nu fiu bănuit de 
răfuială personală, voi aduce 
un alt exemplu. Scriitorul Con
stantin Chiriță. membru în co
legiul de redacție al revistei 
„Fotbal" a înaintat tovarășului 
Aurel Neagu. cu jumătate de 
an în urmă, un articol în care 
se exprima îngrijorarea că-n 
paginile revistei adevărurile se 
denaturează si rezultatele obți
nute de naționala noastră sînt 
totdeauna împodobite cu toate 
florile pămîntului. Articolul, 
natural, n-a plăcut și a fost 
ascuns, n-a văzut lumina tipa
rului. s-a găsit abia acum. Re
vin la citate. După meciul de la 
Paris, aceeași pană „sinceră" 
scrie • „Reținerile unei părți a 
presei, care de regulă s-a ară
tat foarte combativă cînd a fost 
vorba de înfrîngeri, nu pot a- 
juta echipa națională, după 
afirmații ca celea că Frățilă și 
Dridca au fost norocoși la Pa
ris. sînt de-a dreptul uluitoare... 
Ciudată poziție !“ (Ciudată era 
poziția noastră și nu a fostului 
președinte Gheorghe Popescu 
care 
pînă

își permitea să supervizeze 
și Poșta-magazin ce apă-

rea în Sportul Popular !). $1.
după Elveția „La ZUrlch 1—7 î 
Un eșec rlr proporții neaștepta
te șl nwMcplicabîle"

Curat trubadur, coane Auri
că. dar mal pune-ți lira-n cui 
după ușă. Nu de altceva, dar ai 
fi în stare acum să ne acuzi tot 
pe noi că așa și pe dincolo. Ro
manța ........................
casă !

Troc 
teptam ca după marele 
mur. jucătorii sa f| înțelc 
publicul vrea
Nu poți schimba fața lumii pes
te noapte, dar măcar să arăți 
bunăvoință, poți. Si ce-am 
zut la București ? — un meci 
lamentabil, acela dintre Dinamo 
și Progresul, și altul. Rapid — 
Steaua, chinuit și plin do răstcll 
la arbitru. Dlnamovistii au în
vins cu 2—0. dar dacă oi pot să 
spună că au jucat fotbal, atunci 
noi nu mai $tim cc e fotbal si 
Celtic Glascow pe care am vă
zut-o la televizor este o echipă 
de furca ri. Despre Progresul, ce 
să mai zic ? Poți să te ici cu 
mîinile de năr. Dacă nu vreți 
să înțelegeți, tovarăși antrenori 
că elevii dumneavoastră, ne 
calcă pe nervi, ne chinuiesc și 
ne sfidează, vă vom lăsa într-o 
zi să jurați în fața tribunelor 
goale. Noi plătim biletele de in
trare, nu lc luăm din drum.

Rapidul a cîștigat un punct 
și cu asta, poate, șl campiona
tul. Dar cum l-a luat, nici nu 
face să discuți. Gîfîit. parcă 
fiecare jucător de la înaintare 
tîra pietre dc moară. în apărare 
s-a muncit — singurii care au 
făcut ceva sînt Dan. Lupescu, 
Motroc, Greavu și Răducanu — 
în rest lapte de pasăre și mult 
scandal. Junele Neagu (a fost 
ursit ca astăzi să-mi cadă sub 
condei mereu numele ăsta) care 
a înscris în minutul 90 un gol 
pornit din afara terenului, cum 
au recunoscut și antrenorii săi. 
s-a repezit la arbitrul de tușă 
și cît pe aci să-i înfigă dinții în 
gît. în locul arbitrului Majdan 
(Polonia) exccntional pe tot 
parcursul întîlnirii. l-aș fi luat 
de urechi șl l-aș fi trimis pe 
moftangiu să repete cei șapte 
ani de-acasă. Nimeni nu trebuie 
să mai admită nici cea mal 
mică încălcare a disciplinei — 
și-n ceea ce ne privește vom 
cere sancțiunile cele mai aspre 
pentru cei care nu vor să înțe
leagă că ne-am săturat să tot 
asistăm la grosolănii de tot fe
lul. Cu-i nu-i place — valiza. 
N-o să se spargă cerul și nici

s-a terminat, lăutarii a-

la analiza etapei. Mă aș- 
’ cutre-
... 1 à

să vadă fotbal.

vfi-

pămîntul n-o să se scufunde că 
Imberbul cutare e mutat în a- 
fara tușelor. Nu obligăm pe ni
meni să vină într-o echipă, vine 

>i cuj îi plate, dar 
atunci cînd vine, să știe că re
pede putem sa-i punem eare pe 
coadă dacă nu-și vede de trea
bă. Inter n fost învinsă la Li
sabona. ați văzut dumneavoas
tră pc Mazzola sau pe Corso 
sau pe oricare altul lutndu-și 
adversarii în gheare sau urlind 
la arbitru * T.-al văzut, dum
neata. Rftducanu, pe Iașin npu- 
cînd vreo dată un jucător de 
picioare șl îngropindu-1 de doi 
stinjenl în pftmint ?

îmi pare rău pentru C.S.M S. 
— de duminică a coborit in di
vizia secundă. La fel, și Poll- 
Timișoara, cu toate că a sur
clasat-o pe U.T.A.. Vinovății, 
însă, nu trebuie căutați in 
altă parte. în nici un caz. Tar In 
ce privește ghinionul, calul de 
bătaie al atîtor antrenori, ghi
nion are numai cel care nu știe 
să se ajute singur.

AGENDĂ]

Să fii cel mai bun în
tr-o întrecere sportivă, să îm
braci tricoul de campion al ță
rii. să aduci „cupa" unei com
petiții în vitrina clubului tău, 
să fii îmbrățișat și să ți se ofe
re flori în văzul mulțimii după 
o luptă epuizantă și o victorie 
răsunătoare — iată ce .răsplă
tește. generos, munca ta de 
sportiv, eforturile depuse în 
momentele grele ale întreceri
lor ca și atît de multele priva
țiuni. Aceste momente de înăl
țare sufletească, de bucurie

P E S C L R 1

le-au trăit sîmbătă și duminică 
componenții echipei de handbal 
masculin Steaua-București și 
fetele din echipa de handbal a 
clubului Rapid, care au cîștigat 
titlurile de campioane republi
cane.

Succesul colegilor lui Gruia, 
Oțelea și Iacob este remarcabil 
ținînd cont de valoarea echipe
lor cu care și-au disputat în- 
tîietatea de-a lungul celor 18 e- 
tape : Dinamo-Bucureșți ani la 
rînd campioană republicană din 
formația căreia fac parte Mozer, 
Costache IL Ivănescu, Univer
sitatea București, o echipă tînă
ră, cu jucători valoroși. Dar 
clștigarea titlului are o dublă 
valoare și semnificație : el vine 
după ce echipele de baschet și 
volei masculin ale clubului 
Steaua și-au adjudecat, de ase
menea, titlurile de campioane 
republicane și întregește șirul 
de succese pe care tinerii spor
tivi steliștl le închină aniversă
rii a 20 de ani de la înființarea 
puternicului club bucureștean. 
Apoi aceste formații au min- 
dria să reprezinte țara în vii
toarele competiții continentale 
cum ar fi „cupele" campionilor 
europeni. în felul acesta culo
rile clubului lor vor deveni și 
culorile patriei.

Revenind la handbaliștii de 
la Steaua, la acești băieți ini
moși pe care-i antrenează pro
fesorul Ion Kunst-Ghermănes- 
cu. trebuie să arăt că ei au in
trat în posesia titlului pe.merit, 
în decurs de o săptămînă. și 
ceva numai, au obținut nouă 
victorii concludente — ambele 
la o diferență de 6 goluri — în 
fața unei rivale redutabile — 
Dinamo-București. Evoluția lor 
mi-a lăsat sentimentul reîntoar
cerii. într-o măsură la acel joc 
de handbal spectacol, ale cărui 
atribute sînt nu numai dorința 
obsesivă de victorie cu orice 
preț ci și preocupare pentru ac
țiuni sincronizate perfect și faze 
spectaculoase, electrizante, pli
ne de fantezie. Socotesc că a- 
cesta este un bun clstigat nu 
numai pentru echiDa Steaua c; 
chiar pentru handbalul nostru 
in general, care deși la recen
tul C. M. a dobîndit numai me
dalia de bronz, n-a părăsit lu
minile rampei. Se impun, prin 
calități remarcabile, citi va ju
cători mai tineri si aceasta ne 
bucură : Popescu. Goran, Mari- 
nescv, Dincă și ceilalți handba- 
listî în care ne punem îndrep
tățite speranțe. Tinerețea — a- 
ceasta însemnînd vigoare, am
biție — conjugată rațional, teh
nic și tactic, cu experiența și 
clarviziunea — în aceasta tre
buie să vadă învinșii lor. prin
cipalul factor hotărîtor al vic
toriei echipei Steaua.

VASILE CĂBULEA

• 
de 
temațional 
de șah de la 
Kiev, conduce maes
tra româncă . Alexan
dra Nicolau cu patru 
puncte și o partidă 
întreruptă. în runda 
a șasea. Alexandra 
Nicolau a învins-o pe

După șase run- 
în turneul in- 

feminin 
de

șahista iugoslavă Jiv- 
covici. în partida în
treruptă cu Andreeva 
(U.R.S.S.), Alexandra 
Nicolau are avantaj 
decisiv. .

© Proba de 400 m 
garduri din cadrul 
„Dinamoviadei“ de 
atletism de la Post- 
dam a fost cîștigată

de sportivul român 
Valeriu Jurcă cu 
timpul de 52”.

In proba de arun
carea suliței femei, 
care a revenit atletei 
sovietice Iașinskaia 
cu 56,08 m, Mihaela 
Peneș (România) s-a 
clasat pe locul doi cu 
rezultatul de 53,28 m.

Institutul de cercetări pentru cereale șl plante tehnice Fundul ea, 
regiunea București. Sr fac observații privind puritatea biologică 

de cereale.
Foto: AGERPHES

a diferitelor soiuri

AZI

MITING DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPORULUI

VIETNAMEZ
Stmbătl, delegația Uniunii Ti

neretului celor ce Muncesc din 
R. D. Vietnam, care la invitația 
C.C. a) U.T.C. întreprinde o vi
zită în țara noastră, a fost oaspe
tele tineretului din regiunea lași.

La Universitatea „Al. I. Cu- 
za", membrii delegației au vizitat 
amfiteatre, săli de cursuri, la
boratoare, s-au întîlnit cu cadre 
didactice, studenți și activiști ai 
U.T.C. șl A.S. /

în cursul aceleiași zile, delega
ția a vizitat Complexul muzeistic 
de la Palatul culturii. Bojdeuca 
lui Creangă, Parcul „Copou", o- 
biective economice, sociale și 
culturale din orașul Iași și a fost 
primită la Comitetul regional Iași 
al P.C.R. de primul secretar, Miu 
Dohrescu.

Pretutindeni, delegația a fost

DESCHIDE

Un mare număr de tineri — circa optzeci — am luat, în anul 
intrării in facultate, ceea ce în termeni nu prea fini, dar destul 
de exacți. se cheamă o „plasă" teribilă. Veniți din toate colțurile 
țării, modestia ori simpla curiozitate ne determinaseră pe cel 
mai mulți, in acele prime zile de închegare a colectivului, la o. 
să zicem, espectativă pe care azi aș numi-o de bun augur pentru 
asemenea situații. Fiecare așteptam să-1 vedem pe acela — 
cel mai bun - „ieșind deasupra", ca untdelemnul. Și a ieșit

La prima adunare a organizației de tineret, unul dintre cei 
odată cu toți admiși (atunci se intra și fără examene, pe baza 
unei diplome cu note mari) s-a ridicat și a spus în auzul tuturor 
cu o nonșalanță formidabilă, următoarele cuvinte :

„Tovarăși, eu sînt hotărît să activez cu toate puterile mele !".
Fiind primul care avusese curajul afirmării, ne-am zis : iată 

omul. Și, ce mai, l-am ales secretarul organizației noastre. Peste 
o lună, la noua adunare, a luat cuvîntul (era in prezidiul care 
se urca la catedra profesorilor) și a spus iar. pentru toți : 
„Tovarăși, eu sînt hotărît să activez cu toate puterile mele !“. 
In rest, din vorbele sale nu mai era nimic de reținut. E prima 
lună, ne-am zis. nu se cunosc încă bine lucrurile. A doua lună.

PE CINE
NU-L TAIE CAPUL

CONGRESUL NATIONAL
DE ENDOCRINOLOGIE

întimpinată cu multă căldură și 
entuziasm de numeroși tineri 
muncitori, studenți și elevi, cadre 
do organizație. După-amiază, la 
Casa de cultură a tineretului din 
orașul lași, oaspeții au participat 
la un miting de solidaritate a 
tineretului ieșean cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
împotriva agresorilor americani. 
La mitingul, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplină so
lidaritate cu lupta eroică a po
porului și tinerelului vietnamez 
împotriva agresiunii S.U.A., au 
luat cuvîntul tineri muncitori, e- 
levi șl studenți.

Din partea delegației Uniunii 
Tinerelului celor ce Muncesc din 
R. D. Vietnam a luat cuvîntul 
Hoang Ding Song, membru al 
Biroului Permanent al C.C. al 
Uniunii, care a adresat mulțu
miri Călduroase Comitetului Cen
tral al P.C.R.. guvernului Româ
niei, poporului și tineretului ro
mân, pentru valorosul sprijin po
litic, material și moral acordat 
poporului vietnamez în lupta sa 
nobilă pentru apărarea libertății 
și ființei naționale. împotriva im
perialismului american.

în încheiere, participanții la 
miting au adoptat o moțiune de 
solidaritate cu lupta poporului și 
tineretului vietnamez. în care se 
arată : „Faptele arată că Statele 
Unite, sfidînd normele de con
duită în- viața internațională, în
calcă în mod brutal drepturile 
suverane ale R. D. Vietnam, să- 
vîrșesc noi crime împotriva po
porului vietnamez.

Noi, tinerii muncitori, elevi și 
studenți din orașul Iași, alături 
de întregul popor, condamnăm cu 
tărie agresiunea imperialismului 
american în Vietnam și ne ex
primăm profunda solidaritate si 
sprijinul hotărît cu lupta dîrză a 
studenților și poporului vietna
mez pentru libertatea și indepen
dența patriei lor.

Ne exprimam convingerea ne
strămutată că victoria va fi de 
partea eroicului popor vietnamez 
care luptă cu arma în mînă pen
tru apărarea independenței și su
veranității patriei sale".

Poporul vietnamez sa fie lăsat 
să-și rezolve singur treburile, 
conform voinței, intereselor 
aspirațiilor sale.

Începînd de astăzi, Bucureș- 
tiul va găzdui una din cele mai 
prestigioase manifestări științifi
ce ale anului : Congresul Națio
nal de Endocrinologie, întrunire 
științifică care va constitui o 
amplă trecere în revistă a reali
zărilor endocrinologiei, o con
fruntare critică a rezultatelor ști
ințifice obținute în evoluția a- 
cestor importante discipline me
dicale în țara noastră.

Situîndu-se prin realizările și 
preocupările ei la nivelul celor 
mai remarcabile rezultate obți
nute în domeniul endocrinolo
giei, continuatori ai unor remar
cabile tradiții, (legate în special 
de existența școlii întemeiate de 
acad. C. 1. Parhon) specialiștii 
noștri s-au afirmat și se afirmă 
prin rezultate excelente care au 
rezolvat probleme de prim or
din ale științei contemporane.

Lucrările congresului se vor 
centra în jurul a două probleme 
fundamentale : 1) Structura și 
fiziologia glandei pineale (epi- 
fiza) și a substanțelor hormonale 
extrase și 2) fiziopatologia bolii 
bushing (boală legată direct de 
funcția glandelor corticosuprare-

nale și a acționării hormonilor 
secretați de acestea) — probleme 
de stringentă actualitate în en
docrinologie.

Tematica congresului, remar
cabilele tradiții ale endocrinolo
giei românești, au trezit un larg 
ecou peste hotarele țării.

120 de specialiști din mari 
centre științifice ale lumii, și-au 
exprimat dorința de a participa 
prin comunicări și corapoarte la 
lucrările congresului.

Interesant este faptul că la 2 
iunie, ultima zi a acestei întru
niri științifice va avea loc o 
masă rotundă cu participarea oa
menilor de știință români și stră
ini în vederea stabilirii unei 
terminologii uniforme comune în 
privința glandei pineale, termino
logie imperios cerută de rapida 
dezvoltare a cercetărilor în a- 
ceastă direcție.

Reprezentînd prima manifes
tare științifică națională în acest 
domeniu, congresul va corola o 
îndelungată și temeinică activi
tate pusă în slujba științei, în 
slujba apărării sănătății oameni-

însă, — la fel; a treia, iar. Intrasem la ginduri. Ce s-o fi în-
tîmplînd ? Am fi dorit să-1 cercetăm mai de-aproape, dar el
aluneca oficios pe lingă noi („cu treburi, tovarășe !“). Si. ca în
povestea aceea a lui Scedrin cu eroul care promisese că-i va
ajuta pe niște nevolnici să scape de necazuri după ce va trage 
un pui de somn (îl așteptaseră mujicii vreme îndelungată ne- 
deranjîndu-1, pentru ca abia într-un tirziu să-și dea seama 
că murise de mult), examenele din prima sesiune ne-au dat 
dezlegarea. Alesul nostru era. nu mort, dar — prost ! Prost cu 
caru’... prost ca noaptea..., doamne ce prost !

întimplarea, reactualizată mental de unele măsuri pentru 
aplicarea principiului „om potrivit la locul potrivit", mă de
termină să pun problema proștilor și a prostiei... in zilele noas
tre (a_ nu se rîde, fiindcă, vorba unor expresii din ședințe, e 
problemă serioasă). O vreme, a existat (măcar pentru unii) 
credința că dacă se trece de la o societate bazată pe inegali
tăți sociale la o societate dreaptă pentru toți, dacă nu se mai 
face deosebire intre drepturile unuia și ale altuia, atunci, auto
mat, nu se mai cere să se facă distincție clară și între capaci
tate și incapacitate, de parcă s-ar fi hotărît toate mamele să 
nască, dintr-odată, numai genii, iar cei care in școală rămăseseră 
ani de zile repetenți fiindcă nu-i ducea capul să învețe cît fac 
1-1-1 deveneau egalii matematicianului Țițeica. în unele locuri 
lucrurile merseseră pînă acolo îneît se găseau și argumente. 
Odată, asistînd la analiza activității unui responsabil cu o mică 
unitate despre care și șoferul spunea că „pică mămăliga pe el 
și moare“ (de prost), am văzut pe cineva ridieîndu-se — bățos 
și grav — băgîndu-1 sub aripă : „Tovarăși, tovarășul e un to
varăș de-al nostru..." Și l-a menținut acolo ca și cînd. vezi 
bine, altul, deștept, n-ar fi fost tot de-al lor ! O urmare și mai 
de neînțeles a aceleiași mentalități se citește într-o lozincă lan
sată, cîndva. în școli : TOȚI elevii să ia note de la 7 în sus ! 
Dacă ar fi vorba de un frum ideal, da. Dar. practic ori ne 
batem joc de adevăr făcînd din proști deștepți, dîndu-le note 
pe care nu Je merită (și cam așa se întimplă fiindcă, spre 
nefericire, sînt și destule capete pe care, cum zice românul 
„nu le taie mintea" orice le-ai face), ori ne jucăm cu vorbele, 
oameni mari ce ne aflăm !

Lucrul cel mai grav este însă cînd mentalitatea „egalității 
inteligentelor" se răsfrînge asupra activității unor colective. 
Fostul nostru coleg, era, totuși, un prost onest — și-a dat seama 
că nu merge, nu ne-a ținut în loc mai mult de un semestru. 
Nu știu ce a mai făcut de atunci dar fiind loc pentru toți pe 
lumea asta, și-o fi ales unul pe potrivă. Alții însă sînt feroce 
tocmai în dîrzenia cu care se țin de un locșor, prin rețeaua de 
sub — proști pe care și-o creează — întru susținere reciprocă 
etc., etc. Și mai de neînțeles rămîne însă faptul că reușesc, 
uneori, să se mențină in poziții intangibile vreme îndelungată 
(într-un sat pe care-1 știu bine, unul dintre aceia „cu di

plomă" — a condus destinele a sute de săteni un deceniu și ju
mătate).

Avem milioane de oameni cu minți care scapără, iar asupra 
lor lumea nu s-a înșelat niciodată. De ce, deci, să n-avem curajul 
să le spunem, celorlalți, nimeriți din întîmplare sau care se 
vîră cu dinadinsul în banca întîla lucrurile pe nume, la timp ?

EUGEN FLORESCU

TR. POTERAȘ

Echipa „Steaua" compioană la handbal

PÎNĂ CÎND VOR EXPERIMENTA 
CABINETELE DE ORIENTARE

PROFESIONALA ?
(Urmare din pag. I)

interesul și aplicațiile tineri- 
pentru o meserie ori alta.

de 
lor _
Nici în ceea ce privește respon
sabilitățile factorilor în seama că
rora cade orientarea profesională 
nu se pot stabili graniți distinc
te ; atît școala cît și familia sînt 
deopotrivă interesate și responsa
bile de o justă orientare către 
profesie a tinerilor. Școala și 
familia au însă nevoie de un so
lid suport științific, și aici tre
buie să se facă de acum simțit 
rodul cercetărilor pedagogice și 
psihologice; autorizate și reco
mandate de Ministerul învăță- 
mîntului, criteriile și metodele 
științifice de orientare școlară și 
profesională să devină niște eta
loane de lucru, la îndemîna fa
miliei și a cadrelor didactice.

Existența unor cabinete de în
drumare profesională care să se 
adreseze atît elevilor cît și pă
rinților, a unor psihologi antre
nați și specializați în această 
problemă, apariția unor lucrări 
metodice, de propagandă, a unor 
monografii pentru o gamă mare 
de profesiuni — destinate atît 
școlilor cît și părinților — ar con
stitui un prim pas pe calea im
primării unui caracter științific o- 
rientării profesionale a tinerei 
generații. La rîndul lor, institu-

tele de învățâmînt superior ar 
putea veni în sprijinul rezolvării 
acestei importante probleme prin 
crearea unor centre perma
nente de popularizare a facul
tăților yi secțiilor institutului un
de tînărul să afle, de la cea mai 
autorizată sursă, condițiile de stu
diu și viață, viitorul cadru de 
muncă, perspectivele de afirma
re intr-o profesie ori alta. Spu
nem aceasta întrucît foarte mulți 
tineri ne-au mărturisit dorința de 
a ști totul, încă din anii de școa
lă, despre studenție și despre 
profesia pe care o dobîndesc la 
capătul acesteia.

Sesizînd că primii ani de fa
cultate cern încă în mod serios 
candidații și că de vină nu este 
o anumită incapacitate de aco
modare, ci necunoașterea profe
siei tot cadrele didactice univer
sitare care ne-au răspuns la an
chetă au fost de părere că orien-

tarea profesională n-ar trebui să 
se socotească încheiată odată cu 
intrarea tînărului în institut. 
Tovarășul acad. EUGEN RADU
LESCU — de pildă — susținea 
că un an pregătitor ar fi de na
tură să contribuie la edificarea 
tinerilor asupra obligațiilor și a 
cadrului în care vor trebui să-și 
exercite profesiunea aleasă (acest 
an n-ar trebui să se adauge la pe
rioada de școlarizare ci, avînd în 
program materii de cultură gene
rală, el ar corespunde ca pregă
tire pentru un grup de speciali
tăți înrudite). Iar tovarășul prof. 
univ. ALEXANDRU DOMȘA, 
ducînd mai departe aceeași idee, 
afirma că învățămîntul tehnic ar 
trebui împărțit în două etape: 
primii trei ani să verifice capaci
tățile de creație ale studenților și, 
în funcție de acestea, unii să 
absolve institutul ca subingineri, 
rămînînd ca în următorii doi ani 
să se pregătească adevăratele ca
dre inginerești.

Socotim că elaborarea u- 
nui sistem științific de orientare 
profesională a tineretului va pu
ne în valoare în mod corespun
zător și contribuția pe care și-o 
pot aduce organizațiile U.T.C. in 
această deosebit de importantă 
problemă a tinerei generații.

om al legii. Judecase și urma să 
condamne un grup de 7 scelerați, 
care într-o noapte au atacat la 
drumul mare o tînără din satul 
apropiat care se întorcea acasă. 
Fapta lor atirna de talerul jus
tiției 7 ani de detențiune. Erau 
vinovați toți în aceeași măsură, 
urmau să-și ispășească toți la fel 
urmarea necugetării. Și totuși, 
unul din ei, năpădit de „dragoste 
și stimă (în fond de lașitate), pen
tru cea pe care mai înainte cu 
cîteva săptămîni o batjocorise 
hotărăște și reușește să se însoare 
cu ea. A scăpat de pedeapsă. Iată 
încă „unul" gata să întemeieze o

OPRIȚI FAMILISTUL AMATOR
(Urmare din pag. I)

Ce familie ar fi putut întemeia 
Cristian Moroianu cu o tînără, 
care îi poate spune tată, și fată 
de care el are atitudinea unui 
sfruntat profitor sentimental ? 
Iar dacă n-a ajuns pînă la acest

rău, ne întrebăm, care este 
„zestrea morală" cu care intră 
în viață tinere de felul elevei 
M.M. de pe urma „prieteniei" 
cu un asemenea individ ?!

Și tot aici îmi amintesc 
fapt, similar în semnificația lui 
cu cel de mai sus, relatat de

un

un

SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic

rulează la Patria (orele 9; 
12,45 ; 16,30 ; 20,15).

FRENCH CAN-CAN
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30),
Festival (orele 10 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20), Excelsior (orele
9.30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;
"" ” ’ 1 (orele 9,30; 12;

19,30 ; 21,30).
ȘI REGELE —

21), Modern
15 ; 17,15 ; '

ANGELICA 
cinemascop 

rulează la
9.15 ; 11,30 ; 14
21,30). București iureie o.-ao ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Au
rora (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30;
18 ; 20.45), Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30;
18 ; 20,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Capitol (orele 8.45; 
11; l””“ ------ ""
Tomis loreie » , ia,
15,45 ; 18,15 ; 20,45), 
(orele
18,30 ;
11.15 ;

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Gloria (orele
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

Luceafarul (orele 
14 ; 16,30 ; 19 ;

(orele 8,45;
, 411, AU-

13,15 ; 15,30;

13,30;
5 (orele

16; 18,30; 21),
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
2L..Z,, Feroviar
11 ; 13,30 ;

(orele
8,30 ;

21), Melodia
13 ; 16 ; 18,30 ; 21).

16 ;
9 ;

9 ;

familie, încă unul care a trecut în 
rîndul oamenilor. Istoria lui a fost 
uitată. Dar cine girează pentru a- 
titudinea lui de viitor, care se 
cere a fi civilizată și omenească, 
în rîndul acelora unde nejustificat 
s-a strecurat ?

Se pare că aici, în aceste ca
zuri, atitudinea fermă și criti
că a opiniei publice se cere a 
interveni cu promptitudine și 
mai multă eficiență, cu atît 
mai mult cu cit acești indivizi 
reușesc să scape încă 
sub controlul bunului 
datoriilor cetățenești 
nești 1

SCUZELE VOR FOLOSI
LA IRIGAȚII ?

(Urmare din pag. I)

unitățile. Tovarășul D. Lăcătușu, 
președintele cooperativei agri
cole din Mogoșești, se declara 
mulțumit că săpăturile la canale 
s-au terminat și că pînă la 15 
mai (exact o săptămînă de la 
data cînd am avut convorbirea 
cu dînsul) sistemul de irigație al 
cooperativei va fi inaugurat. Pe 
ce s-a bazat această convingere 
daca nu se executase nici unul 
din cele 6 podețe și 11 stăvilare, 
iar lucrările de mărire ale bazi
nului de acumulare nici nu au 
început încă ; dacă din cei 42 
m o de balast necesar s-au trans
portat numai 14 m c; dacă din 
necesarul de 8 aspersoare coope
rativa are doar 3, iar comenzilor 
făcute din 1966 încă nu li s-a 
dat nici un răspuns și nici nu

legal de 
simț al 
și ome-

s-a mai interesat nimeni de ele? 
La Hălăucești lucrările de arta 
erau într-o situație asemănă
toare.

— Plouă — ne-a spus tovarășul 
V. Pleșcan, tehnicianul Direcției 
regionale de îmbunătățiri fun
ciare și organizarea teritoriului.

Evident, plouă, dar dacă plouă 
să acceptăm cu bună știință că 
din cauza precipitațiilor, a 
executării lucrărilor de artă ne
cesare și a străpungerilor sub- 
transversale unele canale sînt în 
pericolul de a se înămoli ? A- 
ceastă temere s-a și adeverit, de 
altfel. Revenind peste trei zile 
la lucrările de irigație de pe ma
lul Șiretului din punctele Adău
gați și Tanc, canalele semănau 
deja cu șanțurile de pe margi
nea șoselei în care, fără îndo
ială, dacă ploaia și apa de infil-

ne-

JANDARMUL SAINT-
TROPEZ; JANDARMUL LA 
NEVV YORK — cinemascop 

rulează la Victoria (orele
10.30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22), Arta 
(orele 9 ; 12,45 ; 17 ; 20.45).

RELAXEAZĂ-TE. DRAGĂ ! 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18; 20,30). Ora 10. Desene ani
mate.

O SCRISOARE PIERDUTĂ 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30).

SPIONUL — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,15;

11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). 
GALAPAGOS — COCOȘELUL 
DE HIRTIE

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

1N NORD SPRE ALASKA — 
cinemascop

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

LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIM — cinemascop 

rulează la Floreasca (orele
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30).

SUCCES, CHARLIE ! — cine
mascop

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20.30), Drumul Să
rii (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE

rulează la înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20).

DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Vitan (orele 
15,30 ; 18).

TELEVIZIUNE
18,00 : în direct... Emisiune 

economică. Calitatea televizoare
lor. Transmisiune de la Uzinele 
„Electronica" ; 18,30 : Pentru cei 
mici : A fost odată „Năsturașul 
piticului" ; 19,00 : Pentru tinere
tul școlar : 1001 de întrebări ;
19.30 : Telejurnalul de seară ; 
19,50 : Buletinul meteorologic ; 
20,00 : Seară de teatru : Mitică 
Popescu de Camil Petrescu ; 
22,05: Varietăți pe peliculă ; 
22,20 : Telejurnalul de noapte ;
22.30 : Aspecte de la campiona
tul european*de box. Transmisi
une de la Roma. 23,30 : Închide
rea emisiunii.

trație vor mai bălti mult, se vor 
putea auzi în curînd cîntînd bro- 
tăceii.

Situația amenajărilor pentru 
irigații din cadrul cooperativelor 
agricole Moțca, Cristești și Mi- 
roslăvești fiindu-ne prezentată la 
Uniunea raională Pașcani a co
operativelor agricole ca o proble
mă dificilă, aflată în mod deo
sebit în atenția secției de iriga
ții a uniunii (conștientă de lip
surile serioase care o caracteri
zează) ne-am așteptat să o găsim 
modificată în mod substanțial de 
la zi la zi. Schimbări prea vizi
bile însă nu s-au produs nici 
pînă acum. întîrzierile mari în 
turnatul dalelor, necesare căptu- 
șirii canalelor, periclitează mai 
mult ca oriunde starea de func
ționare a sistemului. Am văzut 
cîteva sute de metri de canal în 
care ploile demonstraseră deja 
ceea ce pot face atunci cînd e 
vorba de maluri nisipoase, și mai 
ales cît de practicabile sînt aces
te canale executate, zice-se, sub 
supravegherea atentă a specia
liștilor.

„N-avem oameni
mai ' , ‘ _____
sînt în întregime antrenate în 
campanie. Organizațiile de bază 
UT.C., comitetul raional al 
U.T.C. nu au adus contribuția 
pe care au promis-o și pe care 
am așteptat-o. N-au făcut ni
mic".

Este criticabilă, într-adevăr, 
lipsa de colaborare dintre comi
tetul raional al U.T.C. și condu
cerea uniunii cooperatiste. Dar, 
afirmația tovarășului președinte 
nu este fondată. Comitetul raio
nal Pașcani al U.T.C. urmărește, 
cu minuțiozitate aproape, mer
sul lucrărilor. Situațiile operati-

. - cu care să 
lucrăm ; forțele noastre

ve primite de uniunea raională a 
cooperativelor agricole sînt ana
lizate și dezbătute și în cadrul 
comitetului raional al U.T.C. A- 
ceste dezbateri s-au concretizat 
în măsuri imediate și in cîteva 
acțiuni fructificate destul de fru
mos. Sondajele făcute în teren 
demonstrează eficacitatea aces
tora Conducerea Uniunii raiona
le a cooperativelor agricole de 
producție este, însă, în totală ne- 
eunoștință de cauză ; nu s-a gîn- 
dit niciodată să ceară ajutor or
ganizației de tineret. Mai mult 
chiar, atunci cînd unele comitete 
comunale ale U.T.C. au încercat 
să întreprindă cîte ceva, consi
liile de conducere ale cooperati
velor agricole le-au tratat cu in
diferență. De altfel, chiar pe 
tovarășul președinte al Uniunii 
raionale numai întrebarea noas
tră l-a făcut să-și aducă aminte 
de organizațiile de tineret : „Cri- 
ticați-i, n-au făcut nimic nicioda
tă ; de ce să fim criticați numai 
noi" !

In ceea ce privește contribu
ția organizațiilor U.T.C. la aces
te lucrări, problema se pune alt
fel. Nu este vorba de o lipsă de 
receptivitate a acestora, ci de 
faptul că aveau datoria și posi
bilitatea de a realiza mai mult.

Invitația pe care o adresăm 
atît Uniunii raionale a coopera
tivelor agricole, cît și comitetu
lui raional al U.T.C., nu poate 
suna decît astfel : reflectați cît 
mai obiectiv și mai ales treceți 
cît mai repede la acțiuni concre
te. Culturile nu-și vOr potoli în 
nici un caz setea, ascunzîndu-se 
la umbra deficiențelor, întreținu
tă, oricum, și de asemenea sterile 
parlamentări.
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Reuniunea

de la Roma
Ieri s-a deschis la Roma Con

ferința „la nivel înalt“ a țarilor 
membre ale Comunității Econo
mice Europene. Președintele Ita
lie!. Giu«;eppc Saragat. președin
tele Franței, de Gaulle, împreu
nă cu prim-miniștrii și miniștrii 
de externe Ri țârilor membre — 
(Republica Federală a Germa
niei. Belgia, Olanda, Luxem
burg. Franța și Italia) au parti
cipat la ceremonia oficială con
sacrată împlinirii a zece ani de 
la semnarea tratatelor de la 
Roma — care au pus bazele (la 
25 martie 1957) Pieței comune și 
Euratomului.

Conx’orbirile și tratativele pro- 
priu-zise încep astăzi dimineață 
în „Sala conferințelor interna
ționale" de la Palatul Farnesina, 
cînd delegațiile țărilor membre 
— alcătuite din cîte opt persoa
ne — vor analiza problema „re
lansării unificării politice a micii 
Europe", fuzionarea executivelor 
celor trei organisme economice 
x-est-europene. candidatura Marii 
Britanii la Piața comună, pre
cum și stabilirea unui nou preșe
dinte al Comisiei Executive a 
Pieței comune în locul prof. 
Hallstcin. Observatorii politici de 
la Roma vorbesc tot mai insistent 
și de posibilitatea ca participan- 
ții la conferință să 
principalele probleme 
ționale — războiul din 
și situația din Orientul

La Roma s-au făcut
organizatorice fi politice deose
bite pentru ca „ii vertice euro- 
peo" (conferința europeană la 
„nivel înalt“) cum o denumesc 
italienii, să înlăture o parte din 
numeroasele probleme cu aspect 
de criză, care au făcut ca din 
1961 să nu mai aibă loc un dia
log la „nivel înalt" între „cei

analizeze 
in tem a- 

Vietnam 
Mijlociu, 
pregătiri

Referendumul
din Australia

Ji,A ‘MMUM

Iși

R.S.F. IUGOSLAVIA. Piata Marx-Engels din centrul Belgradului

și pentru 
cheltuieli-

popu- 
privesc

U.R.S.S. : Secția de asam
blare a Uzinei constructoa
re de mașini „1 Mai“ din o- 

rașul Kirov

mai multi 
britanici

sinistră

intermediul 
exportului 
industriile 

vor fi aprig 
Și

că proiectul a fost 
urma unor puternice 
care au avut loc în 
timp în Africa de Sud-Vest, te
ritoriu administrat de Republi
ca Sud-Africană între membrii 
organizației de eliberare și po
liția rasistă sud-africană.

?
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INTR-UN comunicat al 
Partidului Z.A.N.U. (organizație 
politică a populației negre din 
Rhodcsia, interzisă de guvernul 
rasist de la Salisbury) publicat 
in capitala Zambiei, Lusaka, se 
arată că elementele patriotice 
rhodesiene și-au intensificat ac
țiunile împotriva autorităților. 
In cursul unei lupte violente în 
apropiere de localitatea Karoi, 
so specifică în comunicat, patri- 
oții din Z.A.N.U. au provocat 
pierderi importante unităților 
de poliție ale guvernului. Pen
tru a ascunde populației țării 
intensificarea acțiunilor armate 
ale organizațiilor politice ilega
le. autoritățile de la Salisbury 
comunicaseră că lupta de la Ka
roi a fost un simplu „incident".

„Operația
Jaguar“

Sub titlul Jaguarul se pregătește de salt", ziarul mexican „EL 
SIEMPRE“ publică un articol în care arată că rețeaua de baze mi
litare ale S.U.A. în America Latină reprezintă un pericol pentru 
popoarele acestui continent. „Vechea și compromisa politica nord- 
americană a „marii bite“ s-a completat acum cu caracteristici și 
mai periculoase, transformîndu-se în „marea bîtă atomică“. Ziarul 
trece în revistă bazele americane din America de sud. In Paraguay, 
în zona Mariscal Estigarribia din departamentul Bouqueron, Statele 
Unite au construit o bază militară pentru lansarea rachetelor.

In Brazilia, datorită bunăvoinței autorităților militare, Pentagonul 
și-a lărgit considerabil rețeaua de baze militare de pe litoralul O- 
ceanului Atlantic. Ziarul „El Siempre“ menționează că baza „Bar- 
rera del lnferno“ din apropiere de localitatea Natal, este înzestrată 
cu rachete intercontinentale.

In Argentina, Statele Unite modernizează baza de rachete din 
zona Chamical. Pentru nimeni nu este un secret, continuă ziarul, 
că zona Canalului Panama, care se află sub controlul Statelor U- 
nite a devenit un uriaș depozit de muniții. Acolo funcționează nu
meroase școli militare fi au fost construite baze militare marine 
pentru intrarea navelor fi a submarinelor militare americane. La 
Albruc Field a fost înființată o școală specială de aviație. Potrivit 
informațiilor apărute in presa latino-amcricană, Statele Unite pun 
in aplicare in Panama planul cunoscut sub denumirea codificată : 
Jaguar“. El constă in construirea pe litoralul Oceanului Pacific 
al statului Panama a unui număr de 20 de baze de rachete. S.U.A. 
au, de asemenea, puncte de sprijin tn insulele Jamaica, Trinidad, 
Saint Louis, Antigua fi Bermude. De ademenea, Pentagonul nu a 
renunțat la baza de la Guantanamo (Cuba). Aici, se găsesc nave 
de război, bombardiere și avioane de vînătoare, rachete „Sol-sol 
ți ,.Sol-aera, precum și întregi contingente ale infanteriei marine 
americane. In zona muntoasă Sierra del Macarena (Columbia) se 
află o bază militară secretă nord-americană. Despre această „senza-

3ÄÄ
de externe

al României
la Singapore

SINGAPORȘ 29. — Trimisul 
special Agcrprcs, Florca Țuiu, 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste. 
România, Cornelin Măncscu, aflat 
intr-o vizită oficială în Singapo- 
re, a avut duminică o întrevede
re cu președintele acestei țări, 
Yusof Bcn Ishak. In aceeași zi, 
ministrul de externe român a avut 
convorbiri cu ministrul de exter
ne al Republicii Singaporc. Ra- 
jaratnam Sinnathamby, în legă
tură cu probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, precoin 
și unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Tn continuarea vizitei, Cornelia 
Mănescu, a avut o întrevedere 
cu ministrul de finanțe, Lin Kim

• LA ALGER s-au încheiat 
duminică seara lucrările semi
narului Socialismul în lumea 
arabă, la care au participat 85 
de delegați, lideri ai mișcării 
socialiste din 12 țări arabe, pre
cum și numeroși observatori. 
Din România au participat în 
calitate de observatori Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. și Gh. 
Badrus, redactor șef adjunct al 
ziarului „Scînteia".

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Național al Frontului popular 
patriotic din Ungaria, la Buda
pesta a sosit o delegație a Fron
tului Patriei din R. D. Vietnam 
condusă de Ngneyen Thi Liu. 
secretar general adjunct al 
Frontului și o delegație a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în frunte cu 
Nguyen Van Than, membru al 
Comitetului Central al Federa
ției sindicatelor pentru elibera
rea Vietnamului de sud.

• PARLAMENTUL sud-afri- 
can a adoptat duminică la pri
ma citire un nou proiect de 
lege îndreptat împotriva popu
lației de culoare. Denumită „le
gea pentru activitate subversi
vă", aceasta prevede aplicarea 
unor pedepse aspre, mergînd 
pină la cea capitală, pentru ori
ce acțiune considerată primejdi
oasă pentru rasiștii sud-afri- 
cani. De menționat, adaugă co
respondentul agenției REUTER, 

inițiat în 
incidente 

ultimul

După cum s-a mai anunțat, în 
Australia s-a ținut sîmbătă un 
referendum în scopul adoptării 
unor amendamente la constitu
ția țării — unul privând anularea 
a două articole constituționale 
discriminatorii pentru aborigeni 
și un altul privitor la mărirea 
numărului de mandate din Ca
mera Reprezentanților a Parla
mentului australian. Potrivit ulti
melor rezultate, circa 95 la sută 
din populația Australiei a votat 
in favoarea înlăturării a două 
paragrafe constituționale, dintre 
care primul excludea populația 
aborigenă din statisticile de re-

In Franța con
tinuă să se des
fășoare demon
strații și „mar
șuri ale păcii" 
în cadrul căro
ra populația își 
exprimă pro
testul împotri
va agresiunii 
americane în 
Vietnam. în fo
tografie : as
pect de la o 
astfel de 
monstrație, 
re a avut 
la Mont 
ge (o suburbie 

a Parisului)

Dintr-un editorial 
ziarului TIMES 
desprind citcva 

fenomene semnifica
tive pentru actualita
tea britanică : „Ca 
urmare a măsurilor 
luate de Wilson la 20 
iulie anul trecut (e 
vorba dc măsurile de 
austeritate) producția 
a stagnat din septem
brie, șomajul a cres
cut continuu de la 
1,5 la sută pină la 
nivelul actual de 2,3 
la sută. Producția na
țională înregistrează 
o scădere dc un mi
liard dc lire, în com
parație cu anul tre
cut. Peste 600 mili
oane lire de muncă 
productivă au fost 
irosite din septem
brie și pierderile to
tale din producție ale 
ultimelor 12 luni re
prezintă 1,5 miliarde 
lire". Criticile expri
mate la adresa parti
dului laburist au că
pătat un caracter 
complex : nu mai e 
criticată o măsură 
sau alta a guvernului 
britanic, ci ansam
blul politicii econo
mice interne, incfici- 
ența conducerii eco
nomiei și, privind în 
perspectivă, relațiile 
economice externe pe 
care Anglia ar urma 
să le promoveze în 
cazul în care i se vor 
deschide porțile Pie
ței comune. Intensifi
carea tendințelor cri
tice Ia adresa politi
cii guvernamentale 
s-a ilustrat în desfă
șurarea conferinței

anuale de la Brigli- 
ton a sindicatului sa- 
lariaților serviciilor 
publice, de la tribuna 
căreia Wilson a soli
citat sprijin in apli
carea măsurilor eco
nomice luate de gu
vern. Delegații celor 
260 de mii membri 
ai sindicatului s-au 
pronunțat, cu o îndîr- 
jire la care poate 
premierul Wilson nu 
se aștepta, împotriva 
politicii dc înghețare 
a salariilor 
reducerea 
lor guvernamentale. 
Rezoluția lor cuprin
de revendicări și con- 
tramăsuri la măsuri
le guvernului brita
nic care, după cum sc 
știe, au fost urinate 
de scăderea nivelului 
dc trai și de crește
rea numărului șome
rilor. Rezoluția con
ferinței acestui sindi
cat oglindește o si
tuație pe care guver
nul britanic nu poa
te s-o ignore: neîn
crederea in politica 
prezentă și în planu
rile de perspectivă 
ale partidului labu
rist a cuprins pături 
tot mai largi ale opi
niei publice. în acest 
sens Frank Allaun, 
reprezentant al aripii 
laburiste de stînga, 
atrăgea atenția la un 
miting al adepților 
partidului laburist a- 
supra opoziției ma
sive pe care guvernul 
va risca s-o întîmpi- 
ne la conferința par
tidului laburist dacă 
nu va da o nouă ori-

entare cursului poli
ticii sale interne și 
externe. Măsurile pe 
care tot
comentatori 
și străini Ic socotesc 
necesare și inerente 
pentru ca guvernul 
laburist să-și rcciști- 
gc ccva din
larilatca sa 
renunțarea la înghe
țarea salariilor 
prețurilor.

Temerile englezului 
dc rind sînt justifica
te de greutățile pe 
care el Ic întimpină 
zi dc zi. Nivelul șo
majului la începutul 
lunii mai bate recor
dul ultimilor cinci 
ani. 581 165 de șomeri 
reprezintă 2,3 pro
cente din populația 
aptă de muncă și a- 
ccasta în plin sezon 
productiv : dintre 
ceștia, potrivit 
fisticilor 
60 000 sînt 
au avut 
temporară 
au absolvit o școală. 
Optimismul degajat 
din uncie declarații 
guvernamentale in 
care se sugera posibi
litatea scăderii nu
mărului șomerilor 
prin creșterea pro
ducției cu 3 la sută 
este infirmată dc fap
te. Din produsul na
țional cheltuielile gu
vernamentale și per
sonale se ridică la 
81,2 Ia sută, restul 
fiind evident insufi
cient pentru lărgirea 
satisfăcătoare a pro
ducției.

Actualul echilibru

a- 
sta- 

întocmite, 
tineri care 
o muncă 
sau care

sterline nu 
poate fi chezășia u- 
nor perspective liniș
titoare. Creșterea cu 
5—6 la sută a impor
tului și numai cu 
4—5 a exportului e- 
vidențiază o balanță 
de plăti cam fragilă. 
Stabilitatea ei ar pu
tea fi amenințată dc 
obligațiile pe care ar 
trebui să și Ic asume 
.Anglia o dată cu in
trarea in C.E.E. ; do
vada o fac milioane
le de lire sterline 
care vor ieși din 
țară : 385 milioane
vor fi rambursate cu 
mult înainte dc ter
men Iondului Mone
tar Internațional pen
tru ca „cei șase" să 
nu considere un im
pediment al aderării 
Angliei tocmai dato
riile contractate de 
ea în străinătate. Pe 
de altă parte se apre
ciază că peste 500 do 
milioane vor fi înghi
țite de „fondul co
mun" al C.E.E. Iar, 
în noile condiții, e- 
chilibrarca balanței 
dc plăti — explica 
TIMES — va fi difi
cilă prin 
creșterii 
deoarece 
britanice 
concurate in țară 
pe piețele străine de 
produsele noilor ei 
parteneri.

Omul simplu din 
Anglia privește, de- 
aceea, cu justificată 
neliniște către ziua 
de mîine...

DOINA TOPOR

• UN NOU incendiu uriaș a 
izbucnit duminică în capitala 
Belgiei. El s-a răspîndit pe o 
regiune întinsă de la periferiile 
Bruxellesului, cuprinzînd fa
brici și cartiere vechi de locuin
țe. Incendiul ar fi izbucnit la 
un depozit folosit de Opera 
„Theatre Royal de la Monnaie" 
pentru depozitarea de decoruri 
și accesorii.

censămînt, și al doilea permitea 
guvernului federal australian 
emită legi speciale în legătură 
persoanele de orice rasă „în 
fără de aborigeni".

Aborigenii, reprezentînd 
prezent o parte redusă a popu
lației, sînt urmașii vechilor popu
lații indigene care au locuit Aus
tralia înainte de colonizarea eu
ropeană.

ttalațiile acestei baze secrete fi aparatele de 
zona Macarena fără permisiunea

țională“ descoperire s-a anunțat la postul de radio columbian. S-a 
menționat că toate inst_._,.... 
radiolocație au fost instalate în 
parlamentului columbian.

organisme

Terra în anul de gratie

OMUL de știință sovietic 
Al. Imsenețki consideră că în 
condițiile planetei Marte pot 
exista și se pot înmulți micro
organisme analoge cu unele 
specii terestre. Nici absența 
oxigenului și nici variațiile de 
temperatură nu pot limita via
ța lor.

Savantul consideră că un fac
tor inhibitor l-ar putea consti
tui doar o cantitate insuficientă 
de apă in sol. Pe acest temei, 
cl înclină să considere că con
dițiile din deșertări se apropie 
cel mai mult de cele de pe 
Marte.

Concluziile referitoare la po
sibilitatea existenței unei vieți 
microbiene pe Marte au fost fă
cute de savanți pe baza expe
riențelor și observațiilor efec
tuate cu ajutorul camerei spe
ciale ...Marte artificial“ cu care 
au fost imitate condițiile de pe 
această planetă.

NORVEGIA : Tn nordul țării mal există tradiționalele locu
ințe de gheață „iglu“ sau din piele de ren.

0 instituție

O vilă elegantă, singuratecă, înconjurată de 
un parc, la 15 kilometri de New York. Pe 
unul din cei doi piloni de zid ce străjuiesc 
poarta principală, o inscripție discretă, gravată 
în placa de marmură, informează : „Institutul 
de cercetări științifice Hudson“. Nimic nu in
dică vreun amănunt neobișnuit. Și totuși mi
cuța vilă adăpostește una din cele mai sinistre 

, instituții existente pe *
1967.

Corespondentul la 
Washington al ziarului 
NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG care a vizitat 
Institutul Hudson de
scrie succint dar foar
te exact cam ce fel de 
cercetări se desfășoa
ră acolo : „Am fost 
informat că 120 de spe
cialiști studiază aici, 
sub conducerea profe
sorului Herman Kahn 
războiul mondial cu 
folosirea bombelor cu 
hidrogen. Cîți oameni 
trebuie să piară ? Ce 
soartă îi așteaptă pe 
supraviețuitori ? Toate

acestea institutul le-a 
calculat minuțios. S-au ' 
făcut și se fac tabele 
comparative în privin
ța fiecărei forme de 
război atomic".

Cunoșteam noțiunile 
de megatonă, mega- 
wat, megaherz... La 
Institutul. Hudson s-a 
„descoperit" și lansat 
o noțiune de un ma
cabru cutremurător : 
megamorți. Etalonul 
cu care manevrează e- 
chipa de (iertată fie- 
ne expresia) cercetă
tori, condusă de Kahn 
este suta de milioane

In cantonul Schaffhausen 
a avut loc un referendum 
care urma să stabilească dacă 
femeile de aici vor primi 
drepturile electorale.

La referendum au partici
pat numai bărbații. Propune
rea ca femeilor să li se a- 
corde drept de vot a fost 
respinsă, deoarece 8 399 din 
totalul de 15 248 de alegători 
au votat împotrivă.

După cum se știe, femeile 
din Elveția nu pot fi alese 
în parlamentul țării, și numai 
în trei cantoane ale Elveției 
din cele 22 femeile au drep
tul de a alege sau a fi alese 
în organele conducerii locale.

NEW YORK.
Republicii Arabe Unite, 
liul de Securitate a fost 
cat ieri pentru a

cererea 
Consi- 
convo- 
discuta 

situația din Orientul Mijlociu și 
raportul lui U Thant privind 
convorbirile pe care le-a avut 
la Cairo. Săptămîna trecută, a- 
ceastă problemă a mai făcut o- 
biectul dezbaterilor în Consiliul

de Securitate, dar nu s-a ajuns 
la nici un rezultat concret.

Pe de altă parte, la Națiuni
le Unite s-a anunțat că în con
formitate cu cererea R.A.U., se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a ordonat evacuarea con
tingentului canadian de pe te
ritoriul egiptean. Totodată, ge
neralul Rikhye, comandantul 
forțelor O.N.U. în Orientul Mij
lociu, a remis lui U. Thant un 
mesaj cuprinzînd un plan de eva
cuare a trupelor O.N.U. care, 
potrivit unor surse bine infor
mate, se va încheia la sfîrșitul 
săptămînii viitoare.

DAMASC — Potrivit postului 
'de radio Damasc, intre Siria și 
Irak a intervenit un acord pri
vind coordonarea acțiunilor arma
telor celor două țări. Ministrul 
sirian al informațiilor a informat 
că unități ale armatei irakiene, 
sosite in Siria au ocupat pozițiile 
care le-au fost destinate.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei izraeliene a 
declarat că duminică dimineața 
au fost reținuți cinci militari e- 
gipteni, care pătrunseseră cu o 
mașina pe teritoriul Izraelului. 
Nici un schimb de focuri 
nu s-a produs în momentul are
stării militarilor egipteni, mențio
nează agenția FRANCE PRESSE, 
citînd surse din Tel Aviv.

de morți. înarmați cu 
calculatoare ultramo
derne, domnii din vila 
singuratică de lingă 
New York socotesc cu 
minuțiozitate cîte sute 
de milioane de oameni 
trebuie să moară In 
cutare sau cutare va
riantă de război nu
clear.

Cu o amabilitate ra
ră, însuși profesorul 
Herman Kahn a ținut 
să ofere coresponden
tului ziarului elvețian 
amănunte despre re
zultatele studiilor e- 
fectuate. El îi conso
lează pe europeni că 
„Europa este un obiec
tiv mediu în ce pri
vește consecințele u- 
nui război atomic. Nu
mărul morților n-ar 
depăși trei sferturi din 
populația continentu
lui". Statele Unite, 
perorează acest truba
dur al morții atomice 
„sînt un obiectiv ma
xim în privința con
secințelor războiului 
atomic. Ar fi înregis
trați circa 160 milioa
ne de morți, adică 
nouă persoane din 
zece .

Aceasta aduce a de
mentă, pare a fi pro
dusul unui creier bol
nav. Avem totuși, din 
nefericire, de-a face 
cu o foarte lucidă și 
precisă încercare de a 
fundamenta „științi

fic" aventura unui mă
cel atomic. Herman 
Kahn nu e un psiho
pat ci unul din consi
lierii oficiaU ai Pen
tagonului. Institutul 
Hudson nu este un os
piciu ci o instituție 
care menține legături 
foarte precise cu di
ferite foruri militare 
americane. Teoriile 
„științifice" promovate 
la Hudson se acordă 
perfect, după cum ve
dem, cu diferitele va
riante de „război ato
mic total" cărora le 
fac reclamă mulți ge
nerali ai lui U. S. 
Army.

Activitatea trubadu
rilor americani ai de
zastrului atomic stîr- 
nește un sentiment de 
indignare. Omenirea 
dorește nu megamorți 
ci mega-prosperitate, 
năzuiește și luptă pen
tru ca ziua de mîine 
să fie mai frumoasă și 
mai plină de belșug șl 
împliniri decît cea de 
azi. Pe toate meridia
nele oamenii își mani
festă dorința și hotă- 
rîrea de a obține ca 
stocurile de arme nu
cleare să fie lichidate 
iar atomul 
în slujba 
și fericirii

Congresul Ligii

tineretului comunist

din Anglia

să fie pys 
progresului 
umanității.

E. R.

LONDRA 29 (Agerpres). — La 
Skegness, s-au încheiat lucrările 
celui de-al 26-lea Congres al Li
gii tineretului comunist din An
glia.

In rezoluția pe marginea pro
blemelor de politică externă a- 
doptată la Congres, participanții 
au condamnat agresiunea S.U.A. 
în Vietnam și au cerut încetarea 
imediată a bombardamentelor a- 
mericane asupra Republicii De
mocrate Vietnam. Totodată rezo
luția cheamă guvernul britanic 
să se desolidarizeze de politica 
S.U.A. în Asia de sud-est.

Congresul a cerut, de aseme
nea, retragerea trupelor america
ne și a altor trupe străine din 
Anglia și lichidarea bazelor mi
litare străine din țară.
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CAIRO. — Guvernul R.A.U. 
a informat duminică seara pe ge
neralul Odd Bull, comandantul 
misiunii O.N.U. de supraveghere 
a armistițiului in regiunea Gaza, 
că este necesar ca cei cinci militari 
egipteni, arestați duminică de o 
patrulă izraeliană pe teritoriul Iz
raelului să fie eliberați și repa
triat i. Un purtător de cuvînt al 
forțelor armate ale R.A.U. a de
clarat că una din patrulele egip
tene de recunoaștere pare să fi 
avansat în interiorul unei regiuni 
unde erau concentrate forțe ar
mate inamice.

CAIRO. — Președintele John
son a adresat un mesaj guvernu
lui R.A.U. cerîndu-i să se abțină 
de la orice acțiune militară o- 
iensivă împotriva Izraelului, care 
ar putea duce la o situație gravă 
în această parte a lumii, anunță 
cotidianul „AL AHRAM". Zia
rul menționează că mesajul pre
ședintelui american a fost remis 
ambasadorului R.A.U. la Wa
shington, după întrevederea pe 
care secretarii] de stat a! S.U.A., 
Dean Rusk, a avut-o cu ministrul 
de externe al Izraelului, Abba 
Eban.

DAMASC. — Postul de radio 
Damasc a anunțat că președin
tele Republicii Arabe Yemen, 
Sallal, sprijină fără rezerve Siria 
în actuala situație din Orientul 
Mijlociu și Apropiat. Același post 
de radio a comunicat că poziția 
președintelui Sallal a fost expri
mată îutr-un mesaj adresat șe
fului statului sirian, Atassi, prin 
intermediul ministrului afacerilor 
externe al Yemenului, Abdel A- 
ziz Salam, care a sosit la Damasc.


